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Czwartek, 12 bm.
temp. 5°C |0°C

Piątek, 13 bm.
temp. 5°C |-2°C

Wtorek, 10 bm.
temp. 3°C |-2°C

Środa, 11 bm.
temp. 4°C |0°C

Sobota, 14 bm.
temp. 4°C |-1°C

Pogoda

w�Gliwicach

R E K L A M A

Bezpłatna
gazeta informacyjna

Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

Krótkoterminowej pracy przed-
świątecznej na próżno szukać
w pośredniaku. Najwięcej ofert
znajduje się w serwisach ogło-
szeniowych, gdzie pracowników
szukają zarówno sami praco-
dawcy…

Przedświąteczne przygotowa-
nia, które wprawiają nas w ro-
dzinną atmosferę, dla wielu
stanowią bardzo trudny czas.
Na szczęście potrzebujący
mogą liczyć na pomoc „Szla-
chetnej paczki”...

W poniedziałek wieczorem prezydent Frankiewicz nagrodził niemal 100 gliwickich sportowców. Gala
wręczenia dyplomów i stypendiów odbyła się w sali VIP stadionu miejskiego przy ul. Okrzei. W wypełnionej
po brzegi sali zasiedli wychowankowie, trenerzy i działacze gliwickich klubów i stowarzyszeń sportowych. 

Więcej o gali przeczytasz na portalu dzisiajwgliwicach.pl
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➽ str.➋

➽ str.➍

Praca przed
Wigilią

Już w przyszłym roku ruszą
prace nad koncepcją inteligen-
tnego systemu transportowego
dla wszystkich zrzeszonych
miast. Przewodniczący związ-
ku, prezydent Dawid Kostem-
pski zapowiedział… ➽ str.➐

Gliwice wzorem
dla Śląska

Wielki sukces
Szlachetnej paczki!

Najlepsi...

10 .12. 2013r.Nr. 057

➽➽➽ str.➌

Zaledwie tydzień po oficjal-
nym otwarciu pojawiła się lis-
ta usterek, które uniemożli-
wiają sprawne korzystanie
z obiektu... ➽ str.➐

DOMBUD poprawia
Skatepark

Jak piszą w uzasadnieniu specjaliści
— ratingi wynikają z prowa-

dzonej przez władze miasta

ostrożnej polityki finansowej

i stałego monitorowania wy-

datków – zapewnia to dobrą zdol-
ność do finansowania inwestycji

z własnych środków oraz bezpieczne
wskaźniki zadłużenia. W latach 2013-
2015 wydatki majątkowe Gliwic
mogą wynieść łącznie 1,5 miliarda
złotych w związku z realizacją przez
miasto inwestycji współfinansowa-
nych z budżetu państwa oraz UE.

Pomimo dużego udziału dotacji oraz
nadwyżki bieżącej w finansowaniu
wydatków majątkowych, niezbędne
będzie częściowe finansowanie in-
westycji długiem. 
Fitch prognozuje, że w związku

z realizowanymi inwestycjami za-

dłużenie Gliwic wzrośnie dynamicz-
nie w latach 2014-2015, ale będzie
ono umiarkowane według standar-
dów międzynarodowych i wyniesie
50% dochodów bieżących. Dobre
wyniki budżetowe miasta zapewniają
bezpieczne wskaźniki zadłużenia,

które są obecnie najmocniejsze wśród
miast z grupy porównawczej. Fitch
spodziewa się, że w latach 2013-
2015 wskaźniki obsługi zadłużenia
i spłaty zadłużenia pozostaną bez-
pieczne.

Gliwice w doskonałej kondycji finansowej
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie

„BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa jest stabilna.

❂



TVP Katowice opublikowała
premierowy film przedstawia-
jący historię wybitnej gliwickiej
postaci. Dokument poświęco-
ny Oscarowi Troplowitzowi –
twórcy m.in. kremu Nivea,
pasty do zębów oraz samo-
przylepnego plastra – wyemi-
towano w niedzielę.

Kto nie zdążył zobaczyć do-
kumentu będzie mógł to nad-

robić w środę, 25 grudnia
o godzinie 10.00. Wtedy też
po raz kolejny na antenie TVP
pojawi się 25-minutowy do-
kument pt.  „Portret rodzinny
na śnieżnobiałym tle” w reży-
serii Wojciecha Królikowskie-
go. Widzowie zobaczą między
innymi rekonstrukcję labora-
torium, w którym powstał naj-
słynniejszy na świecie krem.
Będą mogli również usłyszeć

wypowiedzi historyków i przej-
rzeć ciekawe materiały archi-
walne dotyczące Gliwic. 

22 gliwicki finał to 220 wo-
lontariuszy, którzy „uzbrojeni”
w identyfikatory i skarbonki
ruszą w miasto, żeby zbierać
środki finansowe na rzecz ra-
towania życia i zdrowia dzieci
i seniorów. Ale WOŚP to nie
tylko zbiórka pieniędzy, to też
fenomenalna zabawa, tej na
sto procent nie zabraknie w
naszym mieście. Specjalnie w

ten dzień zamknięte będą wy-
brane uliczki gliwickiej sta-
rówki, na których zostaną zbu-
dowane cztery specjalne sce-
ny. Każda z nich będzie re-
prezentowała indywidualny
klimat muzyczny: scena reg-
gae, scena seniora, scena elek-
tro oraz scena gliwicka. Na
płycie Rynku, gdzie będzie się
znajdowała scena główna

przez cały dzień będą odby-
wały się pokazy różnych grup
artystycznych oraz służb mun-
durowych. Tam też pojawi się
gwiazda wieczoru – zespół-
VAVAMUFFIN, który zakrzy-
wiając warunki atmosferyczne
wprowadzi ciepły klimat mu-
zyki reggae i ragamuffin.

w Gliwicach str. 2

Klienci CH FORUM mogą go
zdobyć za zakupy, ale część
egzemplarzy za darmo do-
staną dzieci, które wezmą

udział w bożonarodzenio-
wym konkursie plastycznym.
Ich prace trafią na licytację,
a za uzyskane środki zostaną

zakupione prezenty dla Do-
mu Dziecka Nr 2 w Gliwi-
cach. Konkurs rozpoczął się
w Mikołajki, tj. 6 grudnia.
Tego dnia w CH FORUM po-
jawiła się także jego ambasa-
dorka–Małgorzata Socha.

Spotkała się tam m.in. z pod-
opiecznymi Domu Dziecka.
Wcześniej odwiedziła małych
pacjentów w gliwickim Szpi-
talu Nr 1, w którym była już
w ubiegłym roku, jako amba-
sadorka Fundacji Dr. Clown
propagującej terapię śmie-
chem.

Wydany w limitowanym na-
kładzie audiobook może sta-
nowić oryginalny prezent
pod choinkę. Aby go zdobyć
klienci gliwickiego Centrum
muszą zrobić zakupy za mini-
mum 50 zł. 
Na hasło:

„Tydzień w Gliwicach”
audiobook do odbioru
w Punkcie Obsługi Klienta
za darmo dla pierwszych
50 osób!

Socha nagrała płytę. 
Zdobądź z nami limitowany audiobook

W tym roku WOŚP na Rynku!  
Start 12 stycznia!

Troplowitz
Historia wybitnego gliwiczanina w TVP

Przedświąteczne przygotowa-
nia, które wprawiają nas
w rodzinną atmosferę, dla wie-
lu stanowią bardzo trudny

czas. Na szczęście potrzebujący
mogą liczyć na pomoc „Szla-
chetnej paczki”. Organizatorzy
co roku docierają z pomocą

do rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
W ubiegły weekend 69 wo-
lontariuszy przekazało 150 ro-
dzinom zapasy żywności i po-
darunki przekazane przez dar-
czyńców. Łączna wartość
wszystkich prezentów prze-
kroczyła 170 tys. złotych.
W kompletowanie paczek za-
angażowało się aż 3314 osób.

Wielki sukces Szlachetnej paczki.
Zebrano ponad 170 tys. złotych!

R E K L A M A
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Gliwicka pisarka Sorn Gara napisała dla CH FORUM
świąteczne opowiadanie o Panu Totim. Bajkę przeczy-
tała związana z Centrum  aktorka Małgorzata Socha.
Tak powstał unikalny audiobook.

� przywóz i odwóz gości
� zespół muzyczny z wodziorejem
� pół litra na parę
� szampan
� trzy ciepłe posiłki
� urozmaicona zimna płyta
� kawa, ciasta 
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Sylwester 

150zł
od osoby
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Metamorfoza
Domu Przedpogrzebowego

Budynek znajdujący się przy ulicy Poniatowskiego od wielu lat domagał
się gruntownego remontu. Obiekt pochodzący z 1903 roku już ponad
110 lat zachwyca swoją architekturą. Dzieło austriackiego architekta
Maxa Fleischera w końcu doczeka się gruntownego remontu. Wyjątkowo
cenna historycznie i architektonicznie przestrzeń zostanie zagospodarowana
przez gliwickie muzeum. Odrestaurowany budynek stanie się oddziałem
poświęconym historii Żydów na Górnym Śląsku. 

Plany jakie snują wykonawcy są im-
ponujące. Po wejściu do budynku
zwiedzający zapozna się  z historią
gliwickiego Domu Przedpogrzebo-
wego oraz wciąż czynnego cmentarza.
Historyczne, biało – czarne posadzki
w holu – jak i w dawnej Sali Modlitw
– zostaną odnowione, a braki uzu-

pełnione. Aby nadać obiektowi cha-
rakter informacyjno – naukowy na
końcu tej części powstanie Skarbnica
Wiedzy, czyli miejsce pogłębiania,
zbierania i uzupełniania informacji
o zabytkach żydowskiej architektury
na Śląsku. Bazą instalacji będzie za-
wieszona pod sufitem poliuretanowa,

podświetlona, przezroczysta kurtyna
o średnicy 2 metrów. Po dotknięciu
jej barwa będzie się zmieniać. 
We wnętrzu Skarbnicy Wiedzy do-
minować będą drewniane, półokrągłe
segmenty na publikacje i dokumenty.
Pod sklepieniem w Sali Modlitw bę-
dzie zamontowana instalacja arty-

styczna w formie poliuretanowej
chmury. Południowe skrzydło bu-
dynku będzie pełniło rolę edukacyjną.
Do tej części obiektu prowadzić będą
dwa niezależne wejścia – jedno od
ulicy Poniatowskiego, drugie od stro-
ny cmentarza. To będzie przestrzeń
w której odbywać się będą warsztaty

edukacyjne, spotkania, konferencje,
wystawy czasowe. Sala będzie do-
stosowana do wymogów zajęć warsz-
tatowych oraz  wyposażona w pro-
jektory obrazu, odpowiednie nagłoś-
nienie i sprzęt.

Czy znajdzie Pani chwilę dla naszych
czytelników? Mam do Pani zaledwie
trzy pytania.

Zawsze obiecujecie, że padną trzy
pytania, a potem zadajecie cztery
(śmiech). Ale oczywiście, przejdźmy
do rozmowy.

Niedawno świętowali górnicy, warto
więc poruszyć głośny problem zakazu
palenia węglem. Czy mieszkańcy Śląska
powinni obawiać się ustawy anty-
smogowej i limitów ustalanych w Par-
lamencie Europejskim?

Prawdą jest, że w Polsce Śląsk nie
wygląda dobrze na tle pozostałych
regionów, jeżeli chodzi o czystość
powietrza. Myślę, że ludzie to do-
strzegają. Warto zauważyć, że to co
dzieje się w Europie to nie tylko
ograniczenia, ale także szansa wy-
korzystania środków europejskich
do wprowadzenia zmian. Sądzę, że
dzisiaj na Śląsku, który zrobił ogrom-
ny postęp, trzeba wykorzystać środki
finansowe w taki sposób, żeby zre-
dukować te wszystkie zanieczysz-
czenia. Stanowią one zagrożenie dla
naszego zdrowia. Jest jeszcze wiele
do zrobienia. Oczywiście przy okazji
Barbórki ściskam wszystkich górni-
ków. Jednocześnie chciałam dodać,
że warto pomyśleć, aby w nowym
programie operacyjnym znalazły się
zapisy najtrudniejsze dla Gliwic
i Śląska. Jeśli to wyzwanie w postaci
dalszej pracy nad problemami czys-
tości środowiska ma być zrealizo-
wane, to musi być to działanie dłu-
gofalowe, decydujące o jakości ży-
cia. Dzisiaj inwestorzy chcąc przy-

jechać do jakiegoś regionu czy
miasta coraz częściej sprawdzają
poziom życia, czy są dobre szkoły,
centra kultury, a także jakość śro-
dowiska naturalnego. 

W kolejnym pytaniu chciałbym poru-
szyć kwestie związane z sytuacją na
Ukrainie. W Polsce zwracamy szcze-
gólną uwagę na wydarzenia w Kijowie.
Czy w Parlamencie Europejskim wśród
przedstawicieli innych krajów euro-
pejskich zauważa Pani podobne za-
interesowanie?
W Parlamencie Europejskim sprawa
Ukrainy jest kwestią niesłychanie
widoczną i bardzo ważną. Wszyscy
oczekiwaliśmy, że niedawny szczyt
zakończy się podpisaniem umowy
stowarzyszeniowej między Unią

i Ukrainą. Jesteśmy bardzo przejęci
tym, że pomimo tego ogromnego
wysiłku rzeczywiście wszystkich
– i Parlamentu Europejskiego, par-
lamentów narodowych, specjalnych
wysłanników, państw członkowskich
– nie udało się osiągnąć zamierzo-
nego celu. 

Tak naprawdę prawie rok po parafo-
waniu umowy sytuacja zmieniła się
w ostatniej chwili... 
Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni.
Sygnały o tym, że to może się nie
wydarzyć tak naprawdę do nas nie
docierały. Cały czas mam wielką na-
dzieję, że te niepokoje, które ludzie
wyrażają poprzez zbieranie się na
Majdanie, przerodzą się na dalsze
zobowiązania rządu ukraińskiego do

negocjowania z Europą . Ma to wpro-
wadzić Ukrainę na ścieżkę, która nie
tylko przybliża kraj do Unii, ale jest
także źródłem korzyści finansowych
i gospodarczych. Sądzę, że byłoby
dramatem, gdyby cały wysiłek po-
szedł na marne. Tak naprawdę grozi
to tym, że nastąpi tutaj przypadek
turecki. Rozumiem przez to umoc-
nienie kilkudziesięciu lat więzi schi-
zofrenicznych, więzi ograniczających
integrację opierających się na za-
mknięciu granic i zrywaniu współ-
pracy. Jako Polka bardzo nad tym
ubolewam. Myślę, że jako Unia Eu-
ropejska powinniśmy wzmocnić
Ukrainę w jej dialogu z Rosją. 

Spotykamy się teraz z okazji 15-lecia
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Uczestniczyła Pani w otwarciu tej in-
stytucji. Jak po tym czasie ocenia Pani
jej funkcjonowanie i rozwój.
- Byłam już w nowej siedzibie, od
tego rozpoczęłam mój dzień i wizytę
w Gliwicach. To świetne miejsce,
z przyszłością. Jestem przekonana,
że jest to instytucja rozwojowa.
W ogóle mam nadzieję, że Nowe
Gliwice staną się centrum licznych
inwestycji. Lubię miejsca, w które
udało się na nowo ożywić, zrewitali-
zować. To przykład dla całego re-
gionu, jak wykorzystać tereny po-
przemysłowe, nadać im użyteczność
oraz piękno. Mam również nadzieję,
że aktywność DWPN w budowaniu
więzi pomiędzy narodami będzie na-
dal bardzo silna. Relacje opierające
się na kontaktach miedzy ludźmi to
znaczący element rozwoju. Tylko
wtedy kiedy więzi pomiędzy społe-
czeństwami, narodami będą silne
i intensywne, to niestraszne nam
będą wszelkie kryzysy. Tak jak na
przykład wtedy, kiedy politycy po-
kłócą się między sobą – co od czasu
do czasu się zdarza. Będziemy na to
odporni. Pamiętajmy, że stosunki
polsko-niemieckie odbywają się
w ramach Unii Europejskiej, dlatego
to nasze wspólne partnerstwo po-
winno służyć silniejszej Europie.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję, pozdrawiam.

- To świetne miejsce z przyszłością...
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„Koncepcja aranżacji wystawy stałej w Domu Przedpogrzebowym w Gliwicach.
Opracowanie: SENNA – Natalia Romik,  Sebastian Kucharuk, Piotr Jakoweńko”
© Muzeum w Gliwicach

Z prof. dr hab. Danutą Hübner

– komisarz Unii Europejskiej

ds. polityki regionalnej

rozmawiał Marcin Subotowicz
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Święty zarobi najwięcej
Na kasie w markecie, przy
sprzedaży choinek czy w prze-
braniu Mikołaja – sposobów
na podreperowanie domowego
budżetu jeszcze przed świę-
tami nie brakuje.

Kiedy jednych dopada świą-
teczna gorączka zakupów, dru-
dzy nie myślą o wydawaniu
pieniędzy, a raczej o tym jak
je zarobić. Jak co roku, właśnie
w okresie przedświątecznym
zapotrzebowanie na pracow-
ników tymczasowych jest naj-
większe, zwłaszcza w takich
branżach jak usługowa, dys-
trybucyjna czy handlowa Nieco
rozczarowujące okazują się
tylko stawki godzinowe, które
zazwyczaj są niewiele wyższe
od standardowych. 

Trudno się temu dziwić, w sy-
tuacji gdy blisko 3 miliony Po-
laków to osoby bezrobotne,
gotowe do podjęcia pracy od
ręki. Dużą grupę „świątecznych
pracowników” stanowią też
studenci, chwytający się każ-
dego dorywczego zajęcia.
O tym, że poszukiwania już

się rozpoczęły, może świadczyć
chociażby duże zainteresowa-
nie ofertami pracy w serwisach
ogłoszeniowych. Dla przykładu
ofertę pracy dla hostess sprze-
dających opłatki w zaledwie
kilka dni obejrzało ponad ty-
siąc osób, a blisko 500 osób
było wstępnie zainteresowa-
nych pracą kasjera w markecie.
Nie warto czekać na oferty
pracy last minute, bo stawki
będą wyższe tylko w przypadku
pracy w Wigilię i to w prze-
braniu Świętego Mikołaja.
Świąteczna machina ruszyła
na dobre i lepiej zacząć już
teraz, żeby gotówka nie uciekła
nam sprzed nosa.

Kto po miesiącu pracy będzie
się cieszył największym wy-
nagrodzeniem? Jak wynika
z analiz numerem jeden wśród
najlepiej opłacanych „świą-
tecznych zawodów” jest po-
sada Świętego Mikołaja, który
pracując w centrum handlo-
wym i zaliczając kilka domo-
wych wizyt w Wigilię, może
zarobić średnio 4 350 zł net-
to. Równie opłacalnym zaję-

ciem jest sprzedaż choinek
i karpi, gdzie miesięczne wy-
nagrodzenie szacuje się na od-
powiednio 3 600 zł i 3 000
zł netto. 
Swoją kadrę w okresie oko-
łoświątecznym wzmacniają też
sieci handlowe, które kasjerom
proponują 8 zł za godzinę,
a nieco mniej bo 7 zł pracow-
nikom magazynowym. Po mie-
siącu pracy za kasą można
więc zarobić prawie 2 000 zł
na rękę, a rozkładając towar
nieco ponad 1 600 zł. Na po-
dobne wynagrodzenie może
liczyć pracownik sklepu inter-
netowego (1624 zł) i osoba
pakująca prezenty na jednym
ze stoisk w galerii handlowej.
Na dole świątecznej piramidy
płac, znaleźć można  hostessę
i sprzątaczkę z wynagrodze-
niem na poziomie 1 450 zł
netto, co wynika z tego, że oba
te zajęcia, choć dobrze opła-
cane, zajmują do 5 godzin
dziennie lub ograniczają się
tylko do kilku dni w tygodniu.  

Święty (za)robi najwięcej
Już w listopadzie można go

spotkać w centrach handlo-
wych, szkołach czy na ulicach. 

Chociaż zdaniem najmłod-
szych prawdziwy Święty Mi-
kołaj jest tylko jeden, to trudno
byłoby mu pojawić się w tylu
miejscach jednocześnie. I tu
pojawia się szansa dla tych,
którzy choć trochę wyglądem
lub usposobieniem przypomi-
nają brodatego ulubieńca dzie-
ci. Poświęcenie tych, którzy
rodzinną kolację zamienią na
maraton między jednym do-
mem a drugim, zostanie od-
powiednio wynagrodzone –
w zależności od miasta za wi-
zytę inkasuje się od 100 do
nawet 300 zł. Co więcej,
pracę można zacząć na długo
przed 24 grudnia, bo Święty
Mikołaj stał się nieodłącznym
elementem świątecznego wy-
stroju galerii handlowych czy
przestrzeni publicznych. Taki
etatowy Mikołaj zarabiając na-
wet 15 zł za godzinę, po mie-
siącu wzbogaci się o 3 600 zł
i jeśli zdecyduje się na pracę
w Wigilię, to na taką pensję
chętnie zamieniłby się z nim

niejeden kierownik. 
Zanim jednak zdobędzie się
najlepiej opłacaną świąteczną
pracę, trzeba spełnić określone
warunki. Wśród wymagań po-
jawiają się m.in. delikatny
brzuszek, przyjazna twarz, ser-
deczny uśmiech, własna broda
i prawo jazdy, które jak się
można domyślać, przyda się
przy prowadzeniu sań… 

Gdzie szukać?
Krótkoterminowej pracy
przedświątecznej na próżno
szukać w pośredniaku. Naj-
więcej ofert znajduje się w ser-
wisach ogłoszeniowych, gdzie
pracowników szukają zarówno
sami pracodawcy, jak i agencje
pracy tymczasowej. Informacje
o poszukiwaniu dodatkowych
rąk do pracy roznoszą się też
tzw. pocztą pantoflową, a do-
brym źródłem informacji oka-
zują się znajomi.

Czasami jeden post w serwisie
społecznościowym wystarczy,
żeby już następnego dnia cie-
szyć się pracą, a po miesiącu
– wypłatą.  

R E K L A M A
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,

Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lepszych

warunkach niż bank.

Tel.792-678-448

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 

Tel. (32) 270-00-09, 

695-899-863

❚ PRACOWNIA KRA-
WIECKA- SUKNIE WIE-

CZOROWE OD 160.

Moniuszki 13.[100.61]

OGŁOSZENIA
DROBNE

- Nie wiemy skąd taka nagonka na naszą firmę.
DOMBUD poprawia skatepark. Na własny koszt

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl



Zima nadchodzi a wraz z nią
rośnie liczba kolizji i wypad-
ków drogowych. Jakkolwiek
brak ustawowego rozróżnienia
tych pojęć, przyjmuje się, że
z kolizją mamy do czynienia,
gdy następstwem zdarzenia
w ruchu lądowym jest wy-
łącznie szkoda majątkowa lub
najwyżej lekkie (do 7 dni) ob-
rażenia jego uczestników,
o wypadku mówimy nato-
miast gdy zdarzenie pociąga
za sobą ofiary śmiertelne lub
rannych, u których wystąpią
obrażenia trwające dłużej niż
7 dni. Z uwagi jednak, że
uczestnikom zdarzenia trudno
ocenić, jaki charakter mają
powstałe obrażenia warto
przyjąć, że w każdej sytuacji

gdy wskutek zdarzenia po-
wstaje szkoda na osobie, kwa-
lifikować je należy jako wy-
padek. 
Kierowca pojazdu uczestni-
czącego w kolizji nie ma obo-
wiązku wzywania Policji.
Wówczas wystarczające jest
dla możliwości dochodzenia
odszkodowania – gdy powsta-
ła szkoda majątkowa – spi-
sanie przez sprawcę oświad-
czenia, w którym zawarte zo-
staną dane dotyczące osób
uczestniczących w kolizji, dane
pojazdów, informacje o ubez-
pieczycielu sprawcy wraz
z numerem polisy OC, prze-
bieg zdarzenia, wskazanie
uszkodzeń pojazdów, szkic
sytuacyjny, wyraźne oświad-

czenie sprawcy co do jego
winy, podpisy kierowców,
warto zrobić fotografie miejsca
zdarzenia i uszkodzeń. Ko-
nieczność wezwania Policji
powstaje, gdy żaden z kie-
rowców nie poczuwa się do
winy lub którykolwiek z nich
może byc nietrzeźwy.

W razie wypadku, obowiąz-
kiem uczestników jest zawia-
domienie Policji i oczekiwanie
na jej przyjazd, a także m.in.
wezwanie pogotowia i zabez-
pieczenie miejsca zdarzenia
trójkątami ostrzegawczymi.

Filip Bielecki
Aplikant adwokacki,

absolwent Uniwersytetu

Jagiellońskiego

– Nie mogę codziennie prze-
chodzić obojętnie obok pro-
blemu, na który należy
w mojej ocenie zwrócić uwa-
gę i podjąć interwencję. Dla-
tego też postanowiłem po-
dzielić się problemem z re-
dakcją. Chodzi mi o plac
przed dworcem kolejowym,
gdzie kiedyś stały budy, czy
kioski. Nad nimi była na-
zwijmy to konstrukcja szkla-
na, która nie znikła razem
z budami, a dzisiaj niestety
nie tylko szpeci, ale stanowi
realne zagrożenie dla ludzi.
Szyby są w popękane, przy
mocniejszym wietrze mogą
zwyczajnie spaść komuś na
głowę. 

Pozdrawiam Leszek! 

W nocy z czwartku na pią-

tek wiatr osiągał pręd-

kość nawet do 90 km/h.

Ostrzeżenia, które pojawiały
się m.in. w komunikatach
Centrum Ratownictwa Gliwi-
ce, postawiły mieszkańców
i służby w stan gotowości.
W czasie silnych porywów
wiatru drzewa przewracały
się jak zapałki. Strażacy mu-

sieli podjąć aż 17 interwencji
związanych z usuwaniem
skutków orkanu Ksawery.

Jak przekazał nam rzecznik
straży pożarnej Dariusz

Mrówka, wozy bojowe wy-
jeżdżały do powalonych ko-
narów m.in. na ulicy Cho-
rzowskiej, Opolskiej, Jagodo-
wej, Toszeckiej, Świętojań-
skiej, Łabędzkiej czy Szyma-

nowskiego. Gliwiccy strażacy
interweniowali m.in. w Knu-
rowie, Przyszowicach oraz
Chudowie. Dużo gorzej wy-
glądała sytuacja w Zabrzu
gdzie wysłano jeden z gliwic-
kich zastępów. W wyniku
gwałtownego wiatru ucierpiały
również bariery okalające bu-
dowę gliwickiej hali Podium.
Na szczęście obyło się bez po-
ważnych zdarzeń. 

11 grudnia rozpoczną się prace na ul. Siennej
– informuje PRUiM. Ma to związek z moder-
nizacją kanalizacji w Bojkowie. Ulica będzie
wyłączona z ruchu. Zakaz ruchu nie będzie

dotyczył jedynie dojeżdżających do posesji
oraz służb ratunkowych. Wykonawca robót
zapewni dojazd do posesji na czas prowadzo-
nych prac.

Kolizja, wypadek!
Jak się zachować?

Nocny huragan.
Powalone drzewa, uszkodzone bariery

w Gliwicachstr. 5 

Ulica Sienna.
Wyłączona z ruchu
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Praca przed Wigilią
Święty zarobi najwięcej
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w Gliwicachstr. 7 

Kolejne place zabawGliwice wzorem 
dla Śląska 

W ciągu zaledwie trzech lat
w Gliwicach powstało 21 no-
wych placów zabaw. 
Jeszcze w tym roku władze
miasta oddadzą w ręce ma-
luchów kolejne trzy miejsca
do zabawy. Nowe place zys-
kały gliwickie szkoły podsta-

wowe nr 28 przy ul. ks. Strzo-
dy 4, SP nr 29 przy ul. Staro-
miejskiej 24 oraz SP nr 39 na
ul. Obrońców Pokoju. Warto
dodać, że to nie koniec inwe-
stycji. Miasto już złożyło ko-
lejne wnioski na budowę pla-
ców zabaw. Wszystko w ra-

mach rządowego programu
„Radosna Szkoła”, dzięki któ-
remu władze samorządowe
mogą liczyć na około 50% do-
finansowania. Do tej pory w
ramach prowadzonych inwe-
stycji wydano na ten cel 638
tys. złotych. 

Już w przyszłym roku ruszą
prace nad koncepcją inteligen-
tnego systemu transportowego
dla wszystkich zrzeszonych

miast. Przewodniczący związ-
ku, prezydent Dawid Kostem-
pski zapowiedział, że projekt
ma przygotować grunt do sko-

ordynowania rozwiązań wpro-
wadzanych w Gliwicach na te-
ren całego GZM. Warto dodać,
że nasz system znalazł się
w gronie najlepszych projektów
i przedsięwzięć w dziedzinie
transportu.

Sprawa gliwickiego skatepar-
ku nadal rozgrzewa emocje
zarówno wykonawców jak
i amatorów sportów ekstre-
malnych. Zaledwie tydzień po
oficjalnym otwarciu pojawiła
się lista usterek, które unie-
możliwiają sprawne korzys-
tanie z obiektu. W informacji
nadesłanej do redakcji użyt-
kownicy wyraźnie akcentowali
co trzeba poprawić.

Gliwicki MZUK oraz DOM-
BUD twierdzili, pomimo licz-
nych skarg, że poradzą sobie
z budową, a nasze obawy są
nieuzasadnione i zwyczajnie
bezpodstawne. Efekty ich
współpracy widać gołym
okiem. W wielkim skrócie:
przeszkody są niewyszlifo-
wane co sprawia, że użytko-
wanie ich jest niebezpieczne.
Wykończenia oraz wykona-
nie przeszkód wołają o po-
mstę do nieba. Dziury i fale
na quaterach to główne man-
kamenty. Profile oraz kąty
są wzięte „z kosmosu” przez

co z kilku przeszkód nie da
się absolutnie korzystać.
Co na to wykonawca? Zauwa-
żył, że większość zarzutów do-
tyczy samego projektu a nie
jakości wykonania. Pomimo
wątpliwości DOMBUD posta-
nowił przychylić się do uwag
użytkowników i rozpoczął po-
prawianie obiektu. 

Nie możemy nazwać prowa-
dzonych prac „poprawkami”,
bo faktycznych - wskazanych
usterek była znikoma liczba 

Większość z zarzucanych nam
tzw. „usterek” to zmiany pro-
jektowe, które teraz nanosi-
my, a o które poprosili nas
przedstawiciele stowarzysze-
nia sportów ekstremalnych.
Po tygodniu użytkowania
stwierdzili, że są potrzebne
modyfikacje projektowe. 

Ryszard Zadorożny broni się
przed oskarżeniami o nie-
chlujne wykonanie. W odpo-
wiedzi na wiadomość prze-

słaną przez użytkowników,
przedstawił sprawę ze swojej
perspektywy.

– Uwagi wniesione w chwili
obecnej nie były nam zgła-
szane w czasie prowadzonych
konsultacji, a nawet w trakcie
trwania budowy. Pomimo
tego, chcemy nanieść zmiany,
nie biorąc za to wynagro-
dzenia. Do tej pory m.in. prze-
stawiliśmy we wskazane
miejsce rurkę poziomą, za-
mieniliśmy profil rurowy na
kątownik. Wszystkie prace
prowadzimy natychmiast po
otrzymaniu i zweryfikowaniu
zgłoszeń. Pojawiły się zarzuty,
że zjazdy są nierówne i szorst-
kie - w trakcie wykonywania
w/w zmian wyszlifowaliśmy
wskazane fragmenty po-
wierzchni zjazdów. poprawki
te stanowiły zaledwie około
0,01 % z 225m2 wszystkich
powierzchni jezdnych.

Wykonawca skarży się, że
w mediach pojawiły się nie-
rzetelne publikacje mówiące

m.in. o „robotach mokrych”
w czasie mrozu – w postaci
wylewki betonowej. 

– To oczywiście nieprawda,
do tego nikt nie zamierzał się
z nami kontaktować, aby
przekazać tylko prawdziwe

i sprawdzone informacje.
Prace pomimo ich rozmiaru
przeprowadzamy nieodpłat-
nie. Dodam, że przedstawi-
ciele użytkowników wskazali
nam wzorcowy ich zdaniem
obiekt, znajdujący się na te-
renie Śląska. Nie wiemy dla-

czego pojawia się taka na-
gonka na naszą firmę. Wy-
stępują zupełnie sprzeczne
doniesienia, które nie są
z nami konsultowane. – do-
daje Ryszard Zadorożny. 

– Nie wiemy skąd taka nagonka na naszą firmę.
DOMBUD poprawia skatepark. Na własny koszt
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Członkowie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
pozazdrościli nam nowoczesnego Centrum Sterowania Ruchem. 



Policyjny pościg
Wyskoczył

z jadącego pojazdu
We wtorek gliwiczanie byli
świadkami aż dwóch policyj-
nych pościgów ulicami miasta.

Przed patrolami uciekali kie-
rowcy mitsubishi oraz toyoty.
Drugi z samochodów okazał
się skradziony.
Po godzinie 18.30 przy ul. Aka-
demickiej kierowca samocho-
du osobowego marki Mitsu-
bishi nie zareagował na pole-
cenie zatrzymania się. Za ucie-
kinierem ruszyły więc radio-
wozy. Po krótkim pościgu
w centrum miasta kierujący
został zablokowany w rejonie
ul. Zimnej Wody. W trakcie
blokowania próbował jeszcze
uciekać, a cofając, uszkodził
policyjną kię. Policjanci za-
trzymali go. To 32-letni gli-
wiczanin. Badania alkomatem
wykazały, że był nietrzeźwy,
w jego krwi krążył alkohol
o stężeniu 1,3 promila. Poza
tym sprawdzenie w policyj-
nych bazach wykazało, że męż-
czyzna miał jeszcze jeden po-
wód do ucieczki – ścigany był
listem gończym za przestęp-
stwa przeciwko mieniu.

To nie jedyny pościg w czasie
ostatniej doby. Kilka godzin
później policyjny patrol ścigał
po osiedlu Obrońców Pokoju
toyotę – tutaj kierowca rów-
nież nie zareagował na sygnały
nakazujące zatrzymanie.
Sprawca wyskoczył z jadącego
jeszcze pojazdu i zdołał zbiec.

Okazało się, że samochód zos-
tał skradziony w Gliwicach,
a jego właściciel jeszcze o tym
nie wiedział. Zabezpieczono
ślady. Dochodzenie w tej spra-
wie prowadzą detektywi z II
Komisariatu Policji.

Przedświąteczne
żniwa.

Policjanci
ostrzegają

Codziennie gliwiccy policjanci
wszczynają nowe dochodzenia
dotyczące kradzieży. Wcześniej
czy później sprawcy trafiają
w ich ręce. W zainteresowaniu
złodziei znajduje się wszystko,
co ma jakąkolwiek wartość.
Okazuje się, że okradzionym
zostać można nawet podczas
wizyty u kolegi – ostrzegają
funkcjonariusze.

Poniżej cztery czwartkowe przy-
kłady złodziejskiej działalności.
40-letni obywatel Niemiec zgło-
sił, że w czasie pobytu w Gliwi-
cach, w mieszkaniu swojego
znajomego, został okradziony
z pieniędzy. Zginęło mu aż
7 tys. zł. Innego mężczyznę, 55-
latka, okradziono w mieście,
kiedy siedział na ławce i zasłabł.
Nieznany sprawca wykorzystał
ten fakt, zabrał torbę, w której
były dowód osobisty, prawo
jazdy, karta do bankomatu oraz
rzeczy osobiste. Potem za po-
mocą skradzionej karty zbliże-
niowej, złodziej zrobił w różnych
sklepach zakupy na łączną sumę
500 zł. W jednym z marketów

w rejonie ul. Łabędzkiej pra-
cownicy ochrony zatrzymali 21-
letnią wrocławiankę. Pod ubra-
niem kobieta wynosiła skra-
dzione trzy tablety o wartości
prawie 2 tys. zł. Pyskowiccy po-
licjanci złapali z kolei na gorą-
cym uczynku 26-latka, który z
ogrodzonego terenu firmy kradł
półfabrykaty stalowe. 

Wyłudzali
odszkodowania.

czekają na wyroki

Funkcjonariusze z komendy
miejskiej walczący z przestęp-
czością gospodarczą rozpra-
cowali grupę zajmującą się wy-
łudzaniem odszkodowań z firm
ubezpieczeniowych. Jednego
dnia zatrzymano osiem osób.
W ciągu czterech lat podejrzani
wyłudzili prawie 300 tys. zł.

W czasie śledztwa zebrano do-
wody przeciwko 19 osobom,
które uczestniczyły w proce-
derze wyłudzania odszkodo-
wań. W przestępstwo zamie-
szanych było także dwóch le-
karzy – wiedzieli o oszustwach
i poświadczali zaistnienie fik-
cyjnych obrażeń fizycznych
oraz szkód psychicznych
u członków grupy. Miały się
one objawiać u „pokrzywdzo-
nych” po kilku dniach od kolizji.
Kolizji, dodajmy, pozorowa-
nych.

Po żmudnym śledztwie poli-
cjanci wpadli na trop organi-
zatora oszustwa. Pomysłodaw-

cą okazał się 51-letni właściciel
warsztatu blacharskiego.
Wszystkie zatrzymane osoby
usłyszały zarzuty, czekają na
proces karny i wyroki. Proku-
ratura oraz sąd zastosowały
wobec nich poręczenia mająt-
kowe i dozory. Podejrzanym
grożą kary wieloletniego po-
zbawienia wolności. 

Plaga potrąceń
Kierowco zachowaj

ostrożność
Policjanci proszą pieszych
oraz kierujących o szczególną
ostrożność. W naszym rejonie
odnotowujemy kilka potrąceń
tygodniowo. We wtorek w Knu-
rowie doszło do kolejnego po-
ważnego zdarzenia.

Tuż przed godziną 6.00 na
ulicy 1. Maja kierujący skodą
20-latek potrącił na oznako-
wanym przejściu 51-letnią
mieszkankę Knurowa. Piesza
doznała obrażeń. Pamiętajmy,
że za każdym takim zdarze-
niem stoją ból i stres uczest-
ników. Pieszy doznaje szkód
fizycznych, najczęściej czeka
go długotrwała rehabilitacja.
Sytuacja nie jest też łatwa dla
samego kierowcy, który od-
czuwa silny stres, często trau-
mę, z której trudno mu wyjść.
Niestety, mimo to większość
kierujących świadomie ryzy-
kuje, łamiąc ograniczenia pręd-
kości. Piesi też nie są bez winy
– nierzadko sami przyczyniają
się do wypadków.

w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Motorem twojego postępowania
nie jest aby zazdrość? Chyba zbyt-
nio przybrała ona na sile. Musisz
zaufać swojemu partnerowi inaczej
czeka Was konflikt.

Byk 21.04-20.05
Rozmowa podziała oczyszczająco.
Wykorzystaj koniec roku jako czas
do zamknięcia spraw. Zaplanuj
z wyprzedzeniem wspólny syl-
wester w gronie przyjaciół.

Bliźnięta 21.05-21.06
W nadchodzących dniach masz
szansę otrzymać nową pracę. Ko-
rzystaj z okazji! Choć pieniądze
na wstępie nie będą „powalające”,
to trafisz do ambitnego zespołu.

Rak 22.06-22.07
Nie pozwól, by osaczyły Cię własne
lęki. By nie rozsypać się psychicz-
nie, zacznij odcinać się od nega-
tywnych emocji. Po prostu rób
swoje.

Lew 23.07-23.08
Przypomną Ci się stare, dobre
czasy. Lista nowych obowiązków
może wydawać się przytłaczająca.,
ale to złudne wrażenie.

Panna 24.08-22.09
W twojej firmie trwa bezpardonowa
walka o przetrwanie i wszystkie
chwyty zdają się dozwolone. Nie
daj się zwariować i zachować cier-
pliwość. 

Waga 23.09-23.10
Zachowaj pogodę ducha, ale porzuć
nadmierny optymizm. Bycie bez-
troskim lekkoduchem już Ci nie
przystoi. Najbliżsi chcą zobaczyć,
że mogą na Ciebie liczyć.

Skorpion 24.10-22.11
Postaraj się w tym tygodniu przy-
wrócić równowagę i harmonię.
Za wszelką cenę unikaj złych emo-
cji, bo z pewnością nie prowadzą
do dobrych rozwiązań. 

Strzelec 23.11-21.12
Możesz poznać kogoś, przy kim
łatwo utracić głowę. Spodoba Ci
się jej pewność siebie i zorganizo-
wanie. Dostaniesz możliwość zmia-
ny swojego trybu życia.

Koziorożec 22.12-2001
Pod koniec tygodnia grozi Ci po-
ważna infekcja. Musisz przygot-
wać się na spadek kondycji. War-
to zadziałać z wyprzedzeniem,
aby nie przykuć się do łóżka.

Wodnik 21.01-19.02
Kurczowo trzymasz się zasad sa-
mokontroli. Wszystkiemu winny
jest podświadomy lęk o utratę
pracy i zarobków. Jednak nie
musisz się niczego obawiać. 

Ryby 20.02-20.03
Już niedługo otrzymasz obiecującą
propozycją zawodową. Przygotuj
się na powrót do pracy, którą lubisz
najbardziej.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Aneta (poniedziałek)
— to osoba mająca dobre maniery
i szanująca osoby starsze. Lubi
naukę i stale dąży do doskonałości,
ale też potrafi się dobrze bawić.
Lubi rządzić innymi ludźmi i pod-
porządkowywać ich sobie. Jest
inteligentna, bywa negatywnie od-
bierana przez innych, gdyż zdarza
jej się kłamać, wywyższać się
i przechwalać. Prowadzi impre-
zowy styl życia przez co jej związki
uczuciowe nie trwają raczej długo. 

 Andrzej (wtorek)
— jest osobą, która nawet w póź-
nym wieku uważa, że nadal może
„góry przenosić”. Jest bardzo czuły
na wdzięki kobiece. W pracy pełen
pomysłów i zapału, ale czasem
zbyt mało systematyczny. Jest do-
brym kierownikiem, chętnie radzi
innym jak należy daną sprawę za-
łatwić. Cechy Andrzeja to pewność
siebie, odwagę, prostolinijność,
szczerość, wierność, dar opieko-
wania. U Andrzejów przeważa
optymizm, nadmiar energii, dziar-
skość, wola życia.

 Danuta (środa)
— osoba o tym imieniu jest wraż-
liwa, pracowita, posiada duża kul-
turę osobistą. Wiele czyta i studiuje.
Ma dużo energii i temperamentu.
Nie przywiązuje uwagi do mał-
żeństwa i domowego ogniska.
Lubi atrakcje miłosne. Często
bywa niepewna siebie niepewna
siebie i pełna wahań nastroju. Stale
potrzebuje zapewnień, że wszystko
będzie dobrze.

 Joanna (czwartek)
— kobieta obdarzona imieniem
Joanna to wielka indywidualność,
energiczna, zorganizowana i rea-
lizująca swoje wspaniałe idee.
Lubi chodzić własnymi ścieżkami.
Jest bardzo wrażliwa na ludzką
krzywdę, ale nie angażuje się
w pomoc społeczną. W miłości
na ogół chłodna. Jeśli ma dzieci
bardzo je kocha, ma szacunek do
męża i troszczy się o dom

 Włodzimierz (piątek)
— mężczyzna posiadający imię
Włodzimierz jest skromny, pra-
cowity i pobożny. Ma predyspo-
zycje by być przywódcą duchow-
nym. Jest porządny, szlachetny,
szczodry i zdolny do poświęceń.
Często jest przez innych ludzi nie-
doceniany. Niekiedy zaniedbuje
dom i rodzinę, ze względu na
swoją działalność publiczną. Dzieci
wychowuje na dobrych patriotów. 

 Alfred (sobota)
— to urodzony arystokrata. Lubi
żyć z rozmachem i fantazją. Nie
cierpi stałych obowiązków ani
nudnych domowych zajęć. Roz-
kwita w towarzystwie. W podej-
mowaniu decyzji czasem bardziej
kieruje się uczuciami niż rozsąd-
kiem. Posiada silny charakter, nie-
ugięta wolę, lubi być chwalony
i podziwiany.

 Celina (niedziela)
— to osoba spokojna, pilna i niezbyt
pewna siebie. Nie lubi załatwiać
żadnych spraw urzędowych ani
pracować na kierowniczym sta-
nowisku. Woli nie wychodzić przed
szereg. Łatwo ulega wpływom in-
nych ludzi. Potrafi prezentować
się w każdej sytuacji korzystnie.
Ma poczucie piękna – swoje uzdol-
nienia artystyczne realizuje z du-
żym powodzeniem.
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zdobyw-
ca Mt
Everest

Croft z
lmu

"Tomb
Raider"

eic zkie
przezy-
cie
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wśród
machos

zwany
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