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Czwartek, 19 bm.
temp. 7°C |3°C

Piątek, 20 bm.
temp. 7°C |2°C

Wtorek, 17 bm.
temp. 4°C |1°C

Środa, 18 bm.
temp. 6°C |4°C

Sobota, 21 bm.
temp. 2°C |-5°C
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W kopalni Sośnica-Makoszowy
ponownie doszło do zapalenia się
metanu. Jak przekazał nam dys-
pozytor Wyższego Urzędu Górni-
czego w wyniku zdarzenia ranne
zostały trzy osoby. Do zapłonu
doszło w piątek około godz. 13.40
w chodniku na poziomie 950. Cała

załoga została wycofana z rejonu
zagrożenia, a poparzonych górni-
ków przetransportowano do szpi-
tala w Siemianowicach.
To już drugi przypadek zapalenia
metanu w ostatnich tygodniach.
Poprzednie miało miejsce 19 lis-
topada, także na poziomie 950.

Wówczas obrażenia odniosło
dwóch górników. Płomienie po-
jawiły się w okolicy tamy izolującej
tzw. zroby, czyli miejsca po wy-
dobyciu węgla w wyeksploatowa-
nym już pokładzie. W czasie ak-
tywnego gaszenia, w rejon zapa-
lenia metanu wtłoczono 2,5 tys.

ton popiołu zmieszanego z wodą.
W akcji uczestniczyły 24 zastępy
ratownicze. Sztab korzystał ze
wsparcia naukowców z Politech-
niki Śląskiej, Polskiej Akademii
Nauk, Głównego Instytutu Gór-
nictwa i Centralnej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego.

❂

Metan znowu płonie! 3 osoby ranne

UWAGA! drastyczne zdjęcia ➽➽➽ str.➌

– wspaniały zespół
wspaniali ludzie...

przeszczep twarzy w Gliwicach

Kolejny udany

UWAGA! drastyczne zdjęcia ➽➽➽ str.➌
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Jak Pan ocenia debiut nowej partii?

Ostatnie lata pokazały, że zaistnienie
na ugruntowanej polskiej scenie po-
litycznej jest niezwykle trudne. Osoby,
które odchodziły lub zostały usunięte
z partii bardzo często próbowały two-
rzyć nowe podmioty polityczne. Tak
też dzieje się w przypadku ugrupo-
wania pana Gowina. Mamy tu prze-
cież podobny przykład partii Polska
Jest Najważniejsza czy Zbigniewa
Ziobry.

Pierwsze badania opinii publicznej

wskazują, że Polska Razem może obec-

nie cieszyć się niemal 7 procentowym

poparciem.

W sondażach każda z tym inicjatyw
na początku przekraczała próg wy-
borczy, niejednokrotnie w sposób
znaczący. Jednak prawdziwy wynik

poznamy dopiero za 3 miesiące, kiedy
kurz medialny osiądzie. W tej chwili
członkowie tej inicjatywy muszą za-
cząć „orkę” - pracę organiczną u pod-
staw. Definitywnym sprawdzianem
będą tak naprawdę wybory do euro-
parlamentu – czyli jeszcze wyższy
próg procentowy. 

Czy PiS definitywnie zamyka się na

współpracę z takimi podmiotami po-

litycznymi? W tym przypadku mamy

jeszcze wątek posła Wiplera, który

niedawno wystąpił z PiS.

Nie możemy nikogo wykluczać. Są
względy ideologiczne w stosunku do
innych ugrupowań, z którymi trudno
byłoby podjąć współpracę. Natomiast
my posiadamy własny program wy-
borczy i planujemy jego realizację
w 100 procentach. Oczywiście poja-
wiają się kłopoty i problemy, ale
głównym celem jest zwycięstwo
i uzyskanie bezwzględnej większości
w parlamencie.

A gdy większości nie będzie?

Zostaniemy zmuszeni do rozglądania
się za ugrupowaniami, które dostaną
się do parlamentu – szukając spój-
ności programowych. 

Z perspektywy samorządu zauważamy,

że relacje pomiędzy politycznymi kon-

kurentami mogą układać się naprawdę

pozytywnie. Przykładem takiej współ-

pracy są działania na rzecz projektu

rewitalizacji Domu Przedpogrzebo-

wego...
Wszystko uzależnione jest od tego
czy jesteśmy otwarci na to, aby zrea-
lizować coś dla dobra wspólnego. Je-
żeli będziemy zamknięci na rozmowę,
dialog czy realizowany cel, to wydaje
mi się, że wtedy funkcjonowanie
w polityce nie ma najmniejszego sen-
su. Albo ktoś idzie do polityki wy-
łącznie dla kariery i statusu, albo
chce pracować dla mieszkańców. Tyl-
ko z tym drugim podejściem wszyst-
kie inicjatywy i plany stają się realne.
Oczywiście jest to bardzo trudne przy
fundamentalnych projektach, wtedy
o porozumienie jest bardzo ciężko.

Czy zatem istnieje temat, który Pańskim

zdaniem powinien szczególnie łączyć

gliwickie środowisko polityczne?

Wszystko zależy od tego, czy dane
zagadnienie miałoby dotyczyć aspektu
konfliktowego czy inwestycyjnego.
W drugim przypadku, będę się starał
przekonać wszystkich do intensyfi-
kacji prac w zakresie budownictwa
społecznego. Takie projekty są po-
pularne poza granicami Polski, ale
również w kraju pojawiają się pierw-
sze inicjatywy. Sądzę, że powinniśmy
podążać w takim kierunku, aby
w Gliwicach budowało się znacznie

więcej. Oczywiście nie powinno to
przybierać formy rozdawnictwa
mieszkaniowego. Ma to ułatwić wpro-
wadzanie się do nowego lokum na
przykład młodym małżeństwom.
Chcemy, aby młodzi ludzie zostali
w naszym mieście. Bardzo często tu
pracują, ale kupują mieszkania poza
granicami Gliwic. Tym samym nie
mamy z tego żadnej korzyści, bo po-
datki wpływają w zupełnie inne miej-
sca. Marzę i wierzę głęboko w to, że
za 5-8 lat uda nam się osiągnąć status
miasta 200 tysięcznego. 

To bardzo trudne zadanie. Budownic-

two społeczne ma bardzo wiele form.

Które rozwiązanie uważa Pan za naj-

skuteczniejsze?

Faktycznie wariantów jest wiele. Są
rozwiązania m.in. partycypacyjne,
czysto deweloperskie czy nawet doj-
ścia do własności. W ostatnim przy-
padku gmina inwestuje w lokale,
a mieszkańcy spłacają je w progra-
mach 10-, 15-, 20-letnich w formie
określonego czynszu. Dzięki temu
potencjalny nabywca po tym czasie
może uzyskać prawo do własności.
Moim zdaniem kolejnym skutecznym
rozwiązaniem jest wynajmowanie
mieszkań na preferencyjnych wa-
runkach, ale ograniczony do okresu
kilku, kilkunastu lat. Wtedy młode
małżeństwo może znaleźć odpowied-

nią pracę, założyć rodzinę, a następnie
zadecydować czy chcą kupić wspom-
niane mieszkanie. Gmina pomaga
wkroczyć w samodzielne życie. Nie
za darmo – bo trzeba zapłacić czynsz,
tylko nie wolnorynkowy, a pokry-
wający koszty eksploatacji. To dobra
forma pomocy społecznej, której nie
powinniśmy się obawiać. To nie jest
zwykłe przekazywanie pieniędzy,
a dawanie szansy, która pozwoli sta-
nąć na nogi o własnych siłach. 

Czy możemy traktować tę wypowiedź

jako deklarację wyborczą? Kiedy roz-

poczną się prace nad takim projektem? 

Już rozpoczęliśmy działania w tym
kierunku. Jesteśmy na etapie za-
awansowanym. Reszta zależy od or-
ganu uchwałodawczego i wykonaw-
czego. Jak Pan wie, są tu potrzebne
spore środki i ustanowienie pewnych
priorytetów. Natomiast prace już się
rozpoczęły. To nie jest sprawa, którą
można zakończyć w miesiąc lub dwa.
Chciałbym, aby pierwsza łopata zos-
tała wbita w 2015 roku. Tak naprawdę
przyszłe wybory, określając kształt
sceny politycznej, mogą zadecydować
o sukcesie tego projektu. Nie mniej
będę się starał zarazić wszystkich
swoimi pomysłami.

Rozmawiał:
Marcin Subotowicz 

Nowy klub fitness 
w Gliwicach
FIT-CENTER to nowy, energetyczny
klub fitness w centrum Gliwic, pro-
wadzony w Hali Widowiskowo –
Sportowej „Górnych Wałów”. Klub
serdecznie zaprasza na swoje zajęcia:
Cellulit Killer, Turbo Spalanie, Zum-
ba, Zdrowy Kręgosłup, BPU, Płaski
Brzuch, Body Shape, Pilates i inne.
Szeroka gama oferowanych zajęć,
pozwala na dobór odpowiednich
ćwiczeń dla  każdego, bez względu
na wiek, stan zdrowia i kondycję fi-
zyczną. Pierwsza wizyta w klubie
jest bezpłatna - promocja obowiązuje
do końca roku. 

Śląskie Targi Edukacji 
już w lutym 2014 roku
Śląskie Targi Edukacji odbędą się
w ostatni weekend lutego 2014 roku
(21-22.02.2013) w Hali Widowisko-
wej „Górnych Wałów” w Gliwicach.
To doskonałe miejsce do prezentacji
publicznych i prywatnych, szkół
i uczelni oraz innych placówek edu-
kacyjnych. Targi mają przede wszyst-
kim na celu pomoc młodzieży w wy-
borze dalszej drogi kształcenia. Jed-
nocześnie należy zaznaczyć, że nasza
oferta nie jest skierowana wyłącznie
do młodych, ale również do osób
starszych, które zamierzają podjąć
dalszą edukację lub też doskonalić
swoje umiejętności zawodowe zgod-
nie z aktualnymi potrzebami lokal-
nego rynku pracy. 

R E K L A M A

Przewodniczący 
Prawa i Sprawiedliwości 
w Gliwicach, radny Rady Miejskiej

Jarosław Wieczorek

– Posiadamy program wyborczy
i planujemy jego realizację.
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26-letnia Joanna chorowała na nerwia-
kowłókniakowatość. Zniekształcenie tka-
nek miękkich twarzoczaszki uniemożli-
wiało jej normalne życie. Do tej pory
przeszła już 35 operacji, ale nie przyniosły
one zamierzonych efektów. Lekarze z gli-
wickiego Instytutu Onkologii podjęli de-
cyzję o kolejnym, całkowitym przeszczepie
twarzy. Operacja odbyła się 4 grudnia. 

– Nikt z nas nie spotkał się wcześniej
z tak rozległym i niszczącym schorzeniem
- powiedział szef zespołu rekonstrukcyj-
nego prof. Adam Maciejewski.

Na spotkaniu z dziennikarzami, za zgodą
pacjentki, specjaliści zaprezentowali zdję-
cia przedstawiające dziewczynę przed
i po operacji. Jak zapewnia Maciejewski,
stan pacjentki cały czas się poprawia. 
– Chora czuje się dobrze. Jej stan jak w
tego typu przypadkach jest ciężki, ale
stabilny i poprawia się w zakresie,
w jakim oczekiwaliśmy.

Lekarze usunęli ponad 80 proc. powłok
tkanek miękkich twarzoczaszki  – skórę,
tkankę podskórną, mięśnie, elementy
nerwowe i naczyniowe oraz część jamy
ustnej. Teraz potrzebna jest kosztowna
rehabilitacja. Podobnie jak w przypadku
pierwszego przeszczepu, twarz pobrano
od osoby zmarłej. 

– Nasze doświadczenie z pierwszego
przeszczepu bardzo pomogło w kolejnym.
Ten był trudniejszy, mimo że nie obej-
mował struktur kostnych. Powierzchnia
i złożoność była znacznie większa. Etap
resekcyjny - usunięcie bardzo dużej po-
wierzchni masy guzów było szczególnym
wyzwaniem - dodał Maciejewski. Profesor
podziękował pani Joannie i jej rodzinie
za wiarę, zaufanie oraz odwagę. 

– To wspaniały zespół, wspaniali

ludzie, którzy potrafią w dobry,

ciepły sposób pomóc chorym – pod-
kreślała mama pani Joanny. 
Wraz z mężem jest przekonana, że skom-
plikowany zabieg uratował życie jej córki. 
– Robiła wszystko to, co inni ludzie, ale
progresja uniemożliwiała jej funkcjono-
wanie. Najgorzej szło jej jedzenie i było
coraz gorzej, mowa była coraz bardziej
niewyraźna. Gdyby nie ta operacja, to
nie mogłaby mówić, nie mogłaby nawet
samodzielnie oddychać. Asia pisze na
ręce literki, a my je sczytujemy - pod-
kreśliła wzruszona kobieta. – Czuje się
bardzo dobrze. Jest pełna optymizmu.

Kobieta zwróciła uwagę na fakt, że do
decyzji o zabiegu przyczyniła się relacja
operacji Pana Grzegorza, który w maju
walczył o życie. 

Smolnitz, Kieferstädtel... 
Tablice z niemieckimi nazwami pojawiły się w powiecie gliwickim

W zeszłą środę otrzymaliśmy od jednego z czytelników zdjęcie przedstawiające wjzadową tablicę do
Sośnicowic. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby pod polską nazwą gminy nie znajdowała się także
jej niemiecka wersja - Kieferstädtel. Zamieszczone na naszej facebookowej stronie (www.facebook.com/dzi-
siajwgliwicach) zdjęcie wywołało ogromne kontrowersje. W niedługim czasie pojawiło się pod nim
niemal 600 komentarzy!

Kolejna twarz przeszczepiona   

Podobne tablice pojawiły się
juz kilka lat temu w woje-
wództwie opolskim. Jak przy-
znają władze tamtejszych
miejscowości są one niszczone
napisami lub oblewane farbą,
policja musi ich szczególnie
pilnować.

O zasadność zamieszczania
dwujęzycznych znaków zapy-
taliśmy przewodniczącego Ru-
chu Autonomi Śląska, histo-
ryka, dr. Jerzego Gorzelika -

Różnorodność kulturowa, w
tym językowa, jest wartością.
Obecność dwujęzycznych tab-
lic na Górnym Śląsku to znak
owej różnorodności, której
poszanowanie wystawia do-
bre świadectwo państwu pol-
skiemu. Oby owo poszano-
wanie manifestowało się nie
tylko w taki sposób.

Temat dwuzjęcznych tablic
był już przedmiotem głoso-
wania radnych gminy Śośni-

cowice w 2005 roku. Wtedy
to 2/3 radnych opowiedziało
się za umieszczeniem takich
szyldów w niektórych miejs-
cowościach. Pięciu wstrzymało
się od głosu - ci radni pocho-
dzili z miejscowości, w których
mieszkańcy byli przeciwni ta-
kiemu rozwiązaniu. Sośnico-
wice zgłosiły wniosek do mi-
nisterstwa spraw wewnętrz-
nych, by potem nie uzupełnić
go pomimo wezwań resortu,
wycofując się w ten sposób

po cichu z pomysłu. W paź-
dzierniku tego roku przepro-
wadzono konsultacje społecz-
ne - większość mieszkańców
była „za” - tak więc tablice
pojawiły się na obrzeżach nie-
których miejscowości. 

- Umieszczanie dwujęzycz-
nych tablic jest dla mnie kon-
trowersyjne. Niemniej, jeśli
prawo dopuszcza taką moż-
liwość, to trzeba je szanować.
Warto widzieć sprawę w sze-

rokim kontekście: nasza pod-
rzędność wobec Niemiec nie
rozgrywa się dziś na tablicach
z nazwami, ale w polityce
UE i w gospodarce. Z drugiej
strony sami staramy się o
możliwość umieszczania
dwujęzycznych tablic przez
mniejszość Polską na Litwie.
I tam nasze prawa niestety
nie są respektowane. - ko-
mentuje zapytany przez nas
Krzystof Bosak, członek za-
rządu stowarzyszenia Marsz

Niepodległości oraz Rady De-
cyzyjnej Ruchu Narodowego.
- Ocena tego konkretnego
przypadku na Śląsku należy
przede wszystkim do lokalnej
społeczności i powinna być
przedmiotem lokalnej debaty.
Na poziomie kraju takie spra-
wy reguluje prawo i skoro
nie ma propozycji jego zmian,
to należy go przestrzegać. -
dodaje Bosak.

➽➽➽ ze str.➊

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
)
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- Nie wiemy skąd taka nagonka na naszą firmę.
DOMBUD poprawia skatepark. Na własny koszt

Zajmuje się Pani sprawą Domu

Przedpogrzebowego, w tę inicjatywę

zaangażowała Pani całe środowisko

polityczne naszego miasta. Jak Pani

ocenia atmosferę prac?

Jest bardzo dobra. Najważniejsze, że
sprawa weszła już w etap wykonawczy,
za chwilę będzie przetarg, jest już
dokumentacja, przygotowana kon-
cepcja działania Domu Przedpog-
rzebowego, który ma być Muzeum
Żydów Górnośląskich. Dom Światów,
bo taka ma być jego nazwa, to bardzo
dobra koncepcja i pięknie zbudowany
wokół niej sposób narracji. Dobrze
kiedy obiekt jest wypełniony treścią

i ma pewien przekaz. Na wizualiza-
cjach, które Państwo tydzień temu
pokazaliście tego aż tak nie widać.
To jest projekt bardzo dobrze prze-
myślany. Trzeba podkreślić pracę
nad tym obiektem wykonaną przez
dyrektora i pracowników Muzeum
w Gliwicach oraz przez Miejski Zarząd
Usług Komunalnych, któremu udało
się bardzo szybko przygotować do-
kumentację i uzgodnić ją z Urzędem
Ochrony Zabytków.

Jak to się zaczęło?.

Początek był trudny bo i sam obiekt
jest trudny do zagospodarowania.
Było już wcześniej kilka koncepcji
jak ten obiekt zagospodarować, także
w ramach oddolnych inicjatyw, nie
było jednak zielonego światła ze stro-
ny prezydenta. Pomyślałam że to
sprawa dla Rady Miejskiej i udało
się zainteresować, więcej, zaangażo-
wać do niego radnych ze wszystkich
ugrupowań. 

Co to znaczy, że obiekt jest trudny? 

Zaczynając do budynku - mamy
w mieście obiekt przepiękny, zapro-
jektowany przez niezwykle znanego

architekta, honorowego mieszkańca
Wiednia, autora wielu budynków sa-
kralnych, żydowskich – bo w tej ar-
chitekturze specjalizował się Max
Fleischer, ale obiekt w sensie użyt-
kowym trudny. Związany z unikato-
wymi czynnościami sakralnymi.
W części budynku były myte zwłoki,
wystawiane, odprawiane przy nich
modlitwy, budynek stoi na cmentarzu
i ma z nim bezpośredni związek. Dla-
tego funkcje, jakie mogą być takiemu
obiektowi nadane, są mocno ogra-
niczone. Sprzedając ten budynek Gli-
wicom za symboliczną zresztą kwotę
gmina żydowska postawiła tylko je-
den warunek – żeby był on przezna-
czony na funkcje kulturalne.

Udało się...

Wspólnymi siłami zajęliśmy się tą
sprawą. Chcę podziękować  innym
osobom z Rady Miejskiej, które uzna-
ły, że to jest sprawa, dla której warto
poświęcić swój czas. W zespole dzia-
łają przedstawiciele wszystkich klu-
bów oraz  SLD, który klubu w radzie
nie ma. Zgodzili się nawiązać taką

„ponadpartyjną koalicję” dla Domu
Przedpogrzebowego! Odbyliśmy sze-

reg spotkań, oglądaliśmy tego typu
obiekty w innych miastach, chcieliś-
my zobaczyć jakie funkcje zostały
im nadane.

Zespół nie składał się tylko z rad-

nych...

To prawda. Zaproszeni zostali eks-
perci, m.in. Bożena Kubit, aktualnie
pełnomocnik Dyrektora Muzeum
w Gliwicach właśnie do spraw Domu
Przedpogrzebowego. Jest też pani
profesor Magda Żmudzińska-Nowak,
jeszcze wtedy prodziekan Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej,
przedstawiciel gminy żydowskiej, nie
wyobrażaliśmy sobie debat na temat
funkcji tego obiektu bez jego obec-
ności, a także redaktor Małgorzata
Lichecka.

W pracę włączył się także prezydent? 

To prawda, bez tego zostalibyśmy
tylko na etapie debat. W trakcie roz-
mów, prezydent Frankiewicz postawił
jeden warunek - przyjęliśmy go
z otwartym umysłem - mianowicie,
że obiektem zarządzać będzie orga-
nizacja pozarządowa. Rozumiem ar-
gumenty prezydenta, w związku

z tym nie miałam żadnych zastrzeżeń.
Wiceprezydent Krystian Tomala pro-
wadził rozmowy z Fundacją Brama
Cukermana. Z czystym sumieniem
mogłam polecić osoby z tej organizacji,
wiem jak działają, weryfikowałam to
też w instytucjach,, z którymi współ-
pracują. Wszędzie polecano tę fun-
dację. Niejako po drodze doszło do
zmiany zastrzeżenia ze strony pre-
zydenta i Muzeum Żydów Górno-
śląskich będzie filią gliwickiego Mu-
zeum, więc będzie działać w struk-
turach jednostki samorządowej. Za-
świeciło się zielone światło i to
w pełnym rozbłysku, bardzo się cieszę,
że prezydent zapalił je aż tak mocno,
że mogła powstać ta piękna koncepcja.
Należy to jak najbardziej docenić.
Z jednej strony mamy zasób ludzi
twórczych, kreatywnych, a z drugiej
właściciela, administratora budynku,
który umożliwił im stworzenie takiej
koncepcji. No szacunek dla moich
kolegów z rady, bez ich wparcia sama
bym tego nie osiągnęła! To będzie
miejsce unikalne w skali Europy. Bę-
dziemy z niego dumni!

Rozmawiał: Marcin Subotowicz 

gliwicka radna PO, przewodnicząca
Zespołu ds. Rewitalizacji Domu
Przedpogrzebowego

Joanna Karweta,

- To będzie miejsce unikalne 
w skali Europy.



Dyżurny policjant za pomocą
monitoringu obserwuje oko-
lice Rynku. Godziny nocne,
ulica Zwycięstwa, wzburzony
młody mężczyzna chwyta za
kosz na śmieci, podbiega do
zaparkowanego auta i niszczy
jego szybę czołową...

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek około godziny 23.00, dy-
żurny natychmiast wysłał na
miejsce jeden z nieoznako-
wanych patroli. Szybko za-
trzymano sprawcę, 27-latka
z Gliwic. Miał we krwi 2,4

promila alkoholu i był mocno
sfrustrowany. Nie potrafił ra-
cjonalnie wytłumaczyć swo-
jego zachowania. Po prostu
musiał rozładować złość. Te-
raz poniesie tego konsekwen-
cje. Za zniszczenie mienia gro-
zi mu kara od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności.
Właściciel auta będzie mógł
też żądać od niego zwrotu
kosztów naprawy samochodu. 

Zobacz nagranie z monito-
ringu na dzisiajwgliwicach.pl

W sobotę około godz. 17.00,
z gliwickiego Rynku wyruszył
marsz antykomunistyczny.
Wydarzenie było zorganizo-
wane z okazji 32. rocznicy
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce.

- Reprezentując nowe młode
pokolenie czujemy się w obo-
wiązku pamiętać o historii
naszego narodu. Zbliża się
32. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego, smutna
i krwawa część najnowszych

dziejów Polski – zostanie po-
tępiona. Dlatego też po raz
pierwszy organizujemy ma-
rsz: „Antykomuna Gliwice”
– mówili organizatorzy.

Marsz był spokojny i nie do-
szło do żadnych incydentów.
Policja zabezpieczyła trasę.
Kilkudziesięciu uczestników
marszu przeszło z Rynku pod
pomnik „Gliwiczanom – ofia-
rom wojen i totalitaryzmów”
przy parku Chopina.

Rzucił kubłem w auto.
Nagrały go kamery

Marsz w rocznicę
stanu wojennego

w Gliwicachstr. 5 
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codzienne informacje na portalu

Dzisiaj w Gliwicach
www.dzisiajwgliwicach.pl
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Kolejny etap modernizacji gli-
wickiej Starówki dobiegł koń-
ca. W ubiegły piątek robotnicy
usunęli barierki z następują-
cych ulic:

● ul. Górnych Wałów (ul.
Jana Pawła II – Ziemowita)
● ul. Przy Raciborskiej Bramie
(ul. Raciborska do ul. Kaczy-
niec)
● ul. Kaczyniec (ul. Grodowa

- ul. Pod Murami)
● ul. Pod Murami (ul. Ka-
czyniec - ul. Bytomska)
● ul. Średnia (ul. Raciborska
– ul. Kaczyniec)
● Pl. Wszystkich Świętych
(ul. Kościelna – Przy Raci-
borskiej Bramie) 

Wykonawca rozpocznie ko-
lejny etap robót w pierwszym
kwartale przyszłego roku.

Wtedy też robotnicy zajmą
się odcinkami ulic: Górnych
Wałów (od ul. Księcia Zemo-
wita do ul. Zygmunta Starego),
Krupniczej (od ul. Racibor-
skiej do ul. Górnych Wałów),
ul. Matejki oraz oczywiście
ul. Dolnych Wałów. Moder-
nizacji gliwickiej Starówki to
inwestycja o wartości 41 mln
złotych.

Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 

komunikat

Zmiany
w organizacji ruchu

Przejezdne ulice.
Sprawdź...

R E K L A M A

Prace będą odbywać się w oko-

licy nowo wybudowanego ronda

przy ul. Kujawskiej – wszystko
w związku z budową DTŚ.
Utrudnienia mają zakończyć
się tuż przed świętami. 
Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie dotychczasowa orga-
nizacja wróci do normy 20
grudnia. 
- Ruch będzie sterowany za
pomocą sygnalizacji świetlnej,
a jeśli zajdzie taka potrzeba,
to także z ręcznym sterowa-
niem w godzinach szczytu -
wyjaśnia Iwona Walczak

z firmy Skanska. fo
to

: 
K

. 
K

rz
e

m
iń

s
k
i

fo
to

: 
M

. 
M

o
ra

w
ia

k

Komunikat dot. wniosków VZM w zakresie
zwrotu osobom fzycznym

niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, z dniem

1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom f zycznym nie-

których wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Po 31 grudnia 2013r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydat-
ków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przy-
znane wyłacznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowa-
nych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym
terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Osoby  fzyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup
materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r.
o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach w terminach okre-
ślonych poniżej.

Data wystawienia faktury Termin złożenia wniosku do urzędu

od 01.05.2004 — do 31.12.2005r nie później niż do 31.12.2014r

od 01.01.2006 — do 31.12.2007r nie później niż do 31.12.2015r

od 01.01.2008 — do 31.12.2009r nie później niż do 31.12.2016r

od 01.01.2010 — do 31.12.2011r nie później niż do 31.12.2007r

od 01.01.2012 — do 31 12.2013r nie później niż do 31.12.2018r

*)Podstawa prawna: art. 32, 38 i 39 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. z 2013 r. poz 1304)
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Policja ostrzega.
wyłamanie wkładki

trwa 30 sek...
W naszym rejonie pojawiła się

grupa włamywaczy. Sposób

działania – wyłamanie wkładki

zamka w drzwiach wejściowych.

Przestępcy działali w Gliwicach
i Kleszczowie. W jednym z gli-
wickich przypadków po wej-
ściu do przedpokoju sprawcy
skradli torebkę z pieniędzmi
(ok. 3 tys. zł) i kluczykami do
samochodu. Złodzieje odje-
chali samochodem marki Vol-
vo. Apelujemy o czujność
i reagowanie na każdą podej-
rzaną sytuację. Gdy zaniepokoi
widok obcych osób kręcących
się w pobliżu domu naszego

czy sąsiada, reagujmy! Można
zadzwonić pod numer 997
i poinformować policję anoni-
mowo. Przełamanie wkładki
zamka patentowego to popu-
larna metoda stosowana przez
włamywaczy, bo jest szybka
i cicha – otwarcie drzwi zajmuje
około 30 sekund. Najpopular-
niejsze mosiężne wkładki nie
są zabezpieczeniem godnym
polecenia. Na rynku są dostęp-
ne wkładki kilku firm, wyko-
nane ze specjalnych plastycz-
nych stopów – przy próbie wła-
mania stop taki może się zgiąć,
ale się nie złamie. Takiej wkład-
ki złodziej z zamka nie wyjmie.
W kwestiach fizycznego zabez-
pieczenia naszych mieszkań i
domów warto też radzić się
ekspertów.

Klątwa młodej
„wróżki”.

Szukała naiwnych
W centrum Gliwic policjanci za-
trzymali 18-letnią mieszkankę
Zabrza, która ukradła biżuterię
i pieniądze swojej „klientce”. Do
kradzieży doszło podczas wró-
żenia. Policjanci odzyskali
wszystkie przedmioty. Przy ul.
Zwycięstwa młoda zabrzanka
zaproponowała wróżenie miesz-
kance Gliwic. Ta się zgodziła,
a podczas przepowiadania przy-
szłości straciła dwa pierścionki,
obrączkę oraz 100 zł. 

Chwilę po odejściu wróżbiarki,
26-letnia kobieta zorientowała
się, że została okradziona i po-

wiadomiła policję. Na miejsce
przyjechali funkcjonariusze i po
sprawdzeniu terenu złapali po-
dejrzaną wróżkę. Okazało się, że
18-latka jest mundurowym do-
brze znana. Była już zatrzymy-
wana zarówno w Gliwicach jak
i w Zabrzu. Podejrzana oczekuje
teraz na procesy karne. Za przy-
właszczenie cudzego mienia gro-
zi jej do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Uważaj bo nienasycony apetyt
może stać się dla Ciebie pułapką.
Chcesz być zdobywcą. Przeczu-
wasz jednak zmiany w pracy. Te
nastąpią szybciej niż myślisz.

Byk 21.04-20.05
Nie pozwól, by to inni przerzucali
swoje lęki i cele na Twoje barki.
Kontroluj własne życie i pamiętaj
by nie ulegać atmosferze zagro-
żenia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twój związek to pasmo niepo-
wodzeń. Zakończenie go może
się okazać słuszną decyzją, a nie
jakimś życiowym dramatem. Mu-
sisz znaleźć swoje szczęście.

Rak 22.06-22.07
Unikaj zbyt spontanicznych decyzji.
To dobry tydzień w świecie uczuć.
Ukochana może zaskoczyć przy-
jemną wiadomością. Będziesz
w doskonałej kondycji fizycznej.

Lew 23.07-23.08
Nie rozpamiętuj niepowodzeń. Ten
wyjątkowy tydzień może wpłynąć
na Ciebie melancholijnie. Skup
się na szerszym kontekście życia.

Panna 24.08-22.09
Unikaj konfrontacji z nieprzyja-
ciółmi. Szkoda na nich energii.
Twoje zmienne nastroje mogą
wpłynąć na życie całej rodziny.
Nie nadwyrężaj swojej psychiki. 

Waga 23.09-23.10
Jesteś niezbędny w obecnej pracy.
Wywalczyłeś swój status, twoi ko-
ledzy z pracy potrzebują silnego
wsparcia. Pomóż im w tym szcze-
gólnym miesiącu.

Skorpion 24.10-22.11
Dbaj o wypoczynek, najlepiej na
świeżym powietrzu. I nie odwlekaj
już wizyty u lekarza. Każdy dzień
zwłoki może mieć poważne kon-
sekwencje. 

Strzelec 23.11-21.12
Czas spojrzeć prawdzie w oczy.
Sam nie jesteś doskonały. Przestań
koncentrować się na swoich wa-
dach. Otoczenie nie zauważa Two-
ich złych cech.

Koziorożec 22.12-2001
Chcesz się wykazać. Nie rób jed-
nak kilku rzeczy naraz. Skoncen-
truj się na najbliższym zadaniu.
Jeśli jesteś wolny, w tym tygod-
niu poznasz kogoś kto zrobi na
Tobie wrażenie.

Wodnik     21.01-19.02
Czekałeś na awans. Niestety ktoś
bezwzględny cię uprzedził. Nie
daj się jednak sprowokować ta-
kim zagraniom. Szef tak czy ina-
czej dostrzeże twoje walory. 

Ryby 20.02-20.03
Jeśli czujesz się przez kogoś zdo-
minowany, masz dobry moment,
by określić własne granice. W tym
tygodniu warto możesz wreszcie
swoje plany wprowadzić w czyn.

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Alina (poniedziałek)
— osoba mająca to imię ma bardzo
zmienny charakter, jest nerw-
owa. Alina swoich opinii nie na-
rzuca innym. Potrafi zrozumieć
potrzeby innych. Nie lubi, gdy
ktoś wpływa na jej wole. Ceni
sobie przyjaźń, spokój i harmonię
oraz bezpieczeństwo. Jest szczera
i sprawiedliwa. Ma duszę artystki,
potrafi gustownie się ubierać oraz
lubi podobać się mężczyznom. 

 Florian (wtorek)
— jest osobą twórczą, sprawiedliwą
oraz nerwową. Kiedy coś idzie
nie po jego myśli potrafi być wy-
buchowy, przykry i dokuczliwy
dla swojego otoczenia. Florian to
osoba, która lubi doradzać innym,
pomimo tego, że sam często źle
postępuje. Jest mało oszczędny.

 Bogusław (środa)
— osoba o imieniu Bogusław jest
pracowita, odpowiedzialna i zdys-
cyplinowana. Nigdy na nikogo
nie zrzuca swoich obowiązków.
Potrafi zorganizować pracę sobie
oraz innym. Mało mówi, za to
dużo myśli. Bywa bardzo skryty.
Chętnie poświęca się zawodowi
nauczyciela. Przez całe życie pra-
cuje nad sobą, doskonali swoje
umiejętności. Ma zdolności pisar-
skie. Lubi podróże, przygody. Jest
zawsze prawdomówny.

 Wiktor (czwartek)
— ma konserwatywne przekonania,
jest towarzyski, chętnie pomaga
innym i udziela rad. Bardzo oddany
bliskim i znajomym, ceni przyjaźń
i towarzystwo. Lubi podróże. Jest
to człowiek szczery, sprawiedliwy
i mówiący prawdy. Czasami jest
przekorny i lubi przekomarzać się
z innymi. Szlachetny jako mąż
i wzorowy jako ojciec. Kocha
swoich rodziców i tradycję.

 Gabriela (piątek)
— to osoba energiczna i zasadnicza.
Jej entuzjazm jednych napędza do
działania. Z natury szlachetna,
uczciwa i dobra, często uzdolniona
artystycznie. Lubi towarzystwo
i ceni przyjaźń, z chęcią pomaga
i radzi innym. Jest wzorową gos-
podynią i znakomitą matką. 

 Bogumiła (sobota)
— kobieta o tym imieniu jest za-
wsze miła. Lubi wykonywać od-
powiedzialną pracę i odnosić spek-
takularne sukcesy. To osoba tole-
rancyjna i lojalna wobec przyjaciół.
Jest wymagająca wobec swoich
współpracowników. Bogumiła to
kobieta romantyczna i zadbana.
Wygląd zewnętrzny jest dla niej
bardzo ważny, toteż zawsze stara
się być dobrze ubrana i starannie
uczesana.

 Honorata (niedziela)
— osoba o imieniu Honorata
ceni cnoty i dobre obyczaje, wy-
maga szacunku. Pewna siebie,
sprawiedliwa, inteligentna,
z ochotą staje na czele zespołu.
Jest stała w swoich przekona-
niach, ma skłonności do udzie-
lania rad innym, jednak sama
niechętnie wysłuchuje rad od
nich. Lubi wolność myśli
i wolność słowa. Kocha domowe
ognisko, dzieci i męża, jest zde-
cydowaną przeciwniczką roz-
wodów.

malec
Irina,
aktorka
rumuń-
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mieście

azca
punkty

skaliste
pod oze

waluta
Tunezji i
Algierii

miejsce
ikselk

Dariu-
sza

obok
tre i i
pików

np.
sosna -
potocz-
nie

Lasko-
wik,

kabare-
ciarz

czasem
zaciera-
ne

ezc ść
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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

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl
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