
Do tej pory mieszkańcy otrzy-
mywali sądowe pisma z rąk
listonosza… ➽ str.❺

Pismo z sądu
otrzymasz w kiosku

W czasie kolejnych rund roz-
mów pomiędzy przedstawi-
cielami Kompanii Węglowej
a związkami zawodowymi do-
szło do znacznego zbliżenia
obu stron. Niestety...➽ str.❺

Fiasko rozmów
w Kompanii 

Naczelnik 
Pierwszego Urzędu
Skarbowego
informuje

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

)

Czwartek, 23 bm.
temp. 4°C |2°C

Piątek, 24 bm.
temp. 2°C |-1°C

Wtorek, 21 bm.
temp. 5°C |0°C

Środa, 22 bm.
temp. 1°C |-1°C

Sobota, 25 bm.
temp. 1°C |-6°C

Pogoda

w�Gliwicach
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Bezpłatna
gazeta informacyjna

Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

20 .01. 2014r.Nr. 061

Kolejne ulice
do remontu ➽➽➽ str.❸

Polski przeszczep twarzy został
uznany za najlepszy taki zabieg
na świecie w ubiegłym roku
zdecydowaną większością gło-
sów – wskazało go ponad 60
proc. głosujących.…

➽ str.➋

➽ str.❸

Gliwicki przeszczep
Rewelacją światową

W tegorocznym rankingu Li-
ceów Ogólnokształcących Per-
spektywy 2014, gliwickie V LO
im. Andrzeja Struga awanso-
wało o ... ➽ str.❹

Wielki sukces
V LO



Zeznania roczne za 2013 r. (termin składania zeznań upływa
z dniem 30.04.2014r.) 

można składać:

1. osobiście, za potwierdzeniem odbioru – w godzinach pracy
Urzędu:

poniedziałek – piątek godz. 7.15 – 15.00
wtorek godz. 7.15 – 18.00

2. listem poleconym  na adres:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, 
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-121 Gliwice

3. elektronicznie (http://www.e-deklaracje.gov.pl/)

Elektroniczne wysłanie deklaracji podatkowej jest najprostszym
i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można tego do-
konać bez wychodzenia z domu. System e-deklaracje jest bezpieczny
i całkowicie  darmowy, a wysłane za jego pośrednictwem zeznanie trafi
bezpośrednio do urzędu skarbowego. Korzyści wynikające ze złożenia
deklaracji w formie elektronicznej:

●oszczędność czasu
●niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
●łatwość wypełnienia
●bezpieczeństwo przesyłanych danych
●gwarancja poprawności formalnej składanej deklaracji
●szybszy zwrot nadpłaty
●otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia

z domu

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:
www.e-deklaracje.gov.pl. Ze strony tej można pobrać odpowiednią
aplikację, która umożliwia elektroniczne rozliczenie z fiskusem.

Co gdy przez naszą nierucho-
mość przebiegają „obce” in-
stalacje – kable napowietrzne
lub wkopane w grunt, a także
rury CO, czy też bieżącej wody
lub kanalizacji? Jest na to
rada. Regulowana art. 305
(1)  ustawy kodeks cywilny
służebność przesyłu stanowi
jeden z instrumentów praw-
nych, oprócz umów takich
jak najem, dzierżawa, uży-
czenie, pozwalających właści-
cielowi nieruchomości na od-
płatne umożliwienie przed-
siębiorcy przesyłowemu ko-
rzystanie z cudzej nierucho-
mości m.in. w celu posado-
wienia urządzeń przesyłowych,
korzystania z nich, a także
wejścia na cudzą nierucho-

mość  w razie konieczności
dokonania konserwacji bądź
naprawy znajdujących się tam
urządzeń.

Służebność przesyłu może po-
wstać w wyniku umowy, na
podstawie orzeczenia sądu
bądź zasiedzenia. W wypadku
odmowy zawarcia umowy
przez którąkolwiek ze stron,
możliwym jest ustanowienie
służebności przesyłu za od-
powiednim wynagrodzeniem
na podstawie orzeczenia sądu,
w sytuacji gdy jest ona ko-
nieczna dla właściwego ko-
rzystania z urządzeń przesy-
łowych. 

Postępowanie takie odbywa się

w drodze postępowania niepro-
cesowego, a więc wszczyna-
nego na podstawie wniosku,
z którym może wystąpić za-
równo właściciel nierucho-
mości jak i przedsiębiorca
przesyłowy. Wynagrodzenie
ustalane jest przez Sąd każ-
dorazowo na podstawie oko-
liczności konkretnej sprawy,
może być zasądzone
w formie jednorazowej bądź
okresowej, a jego wysokość
winna być wykazana przez
osobę domagającą się usta-
nowienia służebności za po-
mocą wszelkich dostępnych
środków dowodowych, w tym
w szczególności poprzez prze-
prowadzenie dowodu z opinii
biegłego.

w Gliwicach str. 2

Śląskie 
Targi 
Budownictwa

Cudza instalacja na Twojej
nieruchomości? 
Możesz pobrać opłatę

Aplikant adwokacki w Kancelarii 
Strumiński i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.k. w Gliwicach

Patrycja Kruszewska – Langier

Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 
informuje

OGŁOSZENIE

Śląskie Targi Budownictwa od-
będą się w przedostatni weekend
marca (22-23.03.2014) na terenie
Hali Widowiskowej "Górnych Wa-
łów" w Gliwicach. Będą one do-
stępne dla  zainteresowanych
w godzinach 10:00-18:00. 

Impreza ta jest kierowana za-
równo do podmiotów profesjo-
nalnie zajmujących się branżą
budowlaną, które będą mieć
okazję nawiązania nowych kon-
taktów handlowych, jak i klien-
tów indywidualnych poszuku-
jących sprawdzonych rozwiązań

na potrzeby budowy domu, czy
też remontu mieszkania. 
W trakcie targów zwiedzający
będą mieli możliwość zapozna-
nia się z nowoczesnymi syste-
mami i ekologicznymi techno-
logiami umożliwiającymi znacz-
ne obniżenie kosztów utrzyma-
nia gospodarstwa domowego
bez obniżania standardu życia,
w szczególności z: aktualnymi
rozwiązaniami grzewczymi, me-
todami ocieplenia domu, spo-
sobami zapobiegania utraty ciep-
ła czy też zmniejszenia zużycia
wody oraz energii elektrycznej. 

R E K L A M A

25 stycznia (sobota), od go-
dziny 10:00, startuje nowa si-
łownia OPEN SPORT w cen-
trum Gliwic. Klub znajduje się
na terenie Hali Widowiskowo
– Sportowej „Górnych Wałów”
(wejście od strony ulicy Cho-
pina). 
Miejsce to będzie dostępne dla
ćwiczących przez całą dobę. Si-
łownia jest wyposażona w pro-
fesjonalny, nowoczesny sprzęt
wysokiej klasy, w tym maszyny
do ćwiczeń siłowych oraz urzą-
dzenia typu "cardio". Zgodnie
z założeniami będzie to klub

dla każdego chętnego, bez 
względu na wiek, stan zdrowia,
doświadczenie w sportach si-
łowych, czy też kondycję fi-
zyczną. Wyposażenie siłowni
pozwoli kulturystom na facho-
we przygotowanie do zawodów.
Natomiast, osoby mniej biegłe
będą mogły liczyć na opiekę
trenerów personalnych, którzy
pomogą w doborze ćwiczeń,
pokażą, jak powinno się je pra-
widłowo wykonywać, a także
ułożą plany treningowego do-
stosowane do potrzeb i umie-
jętności konkretnej osoby. 



w Gliwicachstr. 3 

● ul. Górnych Wałów, na odcinku od ul. Ziemowita do ul. Zygmunta Starego,
● ul. Krupnicza, na odcinku od ul. Kaczyniec do ul. Górnych Wałów,
● ul. Dolnych Wałów, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Matejki,
● ul. Matejki, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Basztowej,

Na czas robót odcinku tych ulic będą wyłączone z ruchu z wyjątkiem koniecznego dojazdu do
posesji oraz lokali użytkowych. Na czas zamknięcia ul. Górnych Wałów na odcinku od ul. Zie-
mowita do ul. Zygmunta Starego wprowadzony zostanie objazd ulicami: Ziemowita, Kościuszki
i Królowej Bony. Jednocześnie ul. Dolnych Wałów na odcinku od ul. Wieczorka do ul.
Zwycięstwa pozostanie dwukierunkowa.

Przedsiębiorstwo Remontu Ulic i Mostów przedstawiło plany na najbliższe
12 miesięcy. Wykonawcy będą prowadzić prace na następujących odcinkach:

Podczas zakończonego na Ha-
wajach dorocznego zjazdu
Amerykańskiego Towarzystwa
Chirurgii Rekonstrukcyjnej
i Mikronaczyniowej, przyznano
nagrodę za najważniejszy za-
bieg rekonstrukcyjny. 500 spe-
cjalistów z całego świata oce-
niło dokonania gliwickich chi-
rurgów za najistotniejszy za-
bieg w 2013 roku. Operacja
przeprowadzona 15 maja pod
kierownictwem prof. Adama
Maciejewskiego była pierw-

szym przeszczepem twarzy ra-
tującym życie. 

33-letni Grzegorz miał tragicz-
ny wypadek w pracy. Maszyna
do cięcia kamieni amputowała
mu część twarzy. Ze względu
na rozległość obrażeń, utrud-
niających oddychanie i jedzenie
pacjent nie miał większych
szans na przeżycie. 

Jak podaje za prof. Maciejew-
skim Polska Agencja Prasowa,

członkowie Towarzystwa przez
cały rok zgłaszają przeprowa-
dzone przez siebie operacje do
oceny przez kolegów po fachu.
Łącznie jest to 200 – 300 za-
biegów. Podczas dorocznego
zjazdu w elektronicznym gło-
sowaniu wybierają te najlepsze.
Polski przeszczep twarzy został
uznany za najlepszy taki zabieg
na świecie w ubiegłym roku
zdecydowaną większością gło-
sów – wskazało go ponad 60
proc. głosujących.

Gliwicki przeszczep.

Kolejne ulice do remontu
20 stycznia 2014 roku rozpocznie się kolejny etap robót na gliwickiej Starówce.

Najważniejszym na świecie zabiegiem rekonstrukcyjnym

Praca zespołu prof. Maciejewskiego
zapisze się w historii medycyny.

Starówka

● ul. Krupnicza, na odcinku od ul. Kaczyniec do ul. Górnych Wałów

● ul. Dolnych Wałów, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Matejki● ul. Górnych Wałów, na odcinku od ul. Ziemowita do ul. Zygmunta Starego

● ul. Matejki, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Basztowej

➽➽➽ ze str.➊
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W tegorocznym rankingu Liceów
Ogólnokształcących Perspek-
tywy 2014, gliwickie V LO im.
Andrzeja Struga awansowało
o 144 pozycje! Obecnie zajmuje
109 miejsce w Polsce, stając się
najlepszą tego typu placówką
w Gliwicach.

To doskonały wynik, potwierdzający
doskonałą kondycję szkoły. Zapo-
wiedzią awansu okazały się tegoroczne
wyniki matur. Kiedy w czerwcu uda-
liśmy się na ul. Górnych Wałów 29,
zadowolony dyrektor szkoły prof.
Florian Brom, zachwalał swoich pod-
opiecznych. Okazało się, że wszyscy
świeżo upieczeni absolwenci V Lice-
um Ogólnokształcącego mogli po-
chwalić się zdanym egzaminem doj-
rzałości. 

–Kiedy człowiek widzi takie wyniki
od razu czuje się podbudowany, że
pracuje w takiej szkole. Wszyscy
nasi absolwenci nie tylko zdali ma-
turę, ale uzyskali wyniki od kilku-
nastu do kilkudziesięciu procent lep-
sze od średniej krajowej i wojewódz-
kiej. Musimy przyznać, że zawsze
przed ich ogłoszeniem czujemy pe-
wien niepokój. Nie mamy tylko
uczniów bardzo dobrych i praco-
witych. Znajdują się również tacy,
którzy są zdolni, ale aktywni na in-
nych polach, a naukę traktują bardzo
luźno. Natomiast dzisiejsze zbiorcze
wyniki pokazały, że potrafimy za-
równo tych ambitnych jak i mniej
pracowitych zmusić do tego, aby
się znakomicie przygotowali do eg-
zaminu.

Również w pierwszej dwusetce, na

146 miejscu uplasowała się „Filoma-
ta”, awansując z 152 pozycji. Oczy-
wiście cieszymy się z sukcesów lo-
kalnej edukacji, jednak brak gliwic-
kich szkół w pierwszej pięćdziesiątce
rankingu pozostawia ogromny nie-
dosyt. 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły
rankingu Perspektywy, licea ogólno-
kształcące zostały ocenione za pomocą
trzech kryteriów. Były nimi sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych, oraz
wyniki matury z przedmiotów do-
datkowych. Do sporządzenia rankingu
wykorzystano dane pochodzące z ze-
wnętrznych źródeł takich jak proto-
koły komitetów głównych olimpiad,
zestawienia okręgowych komisji eg-
zaminacyjnych z wynikami matur z
przedmiotów obowiązkowych i do-
datkowych, oraz dane Systemu In-
formacji Oświatowej.

O 2% wzrosła liczba zdanych egzamin
w całym województwie śląskim. Do
ubiegłorocznego egzaminu przystąpiło
326 602 osób ubiegających się o
świadectwo dojrzałości. Tegoroczni

absolwenci – 314 485 osób – stanowili
96% wszystkich zdających. Pozostali
to absolwenci z lat ubiegłych. Do
matury przystąpili również Ci, którzy
uzyskali świadectwo dojrzałości we
wcześniejszych latach, ale chcieli pod-
wyższyć wynik egzaminacyjny lub
zdać całkiem nowy przedmiot. 
Gliwickie szkoły uwzględnione w ran-
kingu Perspektywy:

V LO – 109 miejsce, awans z 253
pozycji, 
„Filomata” – 146 miejsce, awans
z 152 pozycji,
I LO – 300 miejsce, spadek z 274
pozycji,
II LO – 382 miejsce, awans z 440
pozycji,
IV LO – 481 miejsce, awans z 500
pozycji

Wielki sukces V LO
Awans o 144 pozycje!
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Będą radykalne rozwiązania

Fiasko rozmów w Kompanii. 

Prezydent Gliwic nagrodzony
Kryształowym Laurem

W 1992 roku działacze sa-
morządu gospodarczego
skupieni w Regionalnej Iz-
bie Gospodarczej w Kato-
wicach wystąpili z inicja-
tywą nagradzania Laurami
ludzi nieprzeciętnych, wy-
różniające się firmy, or-
ganizacje i instytucje. Pod-
czas, 22 już gali Kryszta-
łowymi Laurami nagro-

dzeni zostali m.in.: Elż-
bieta Bińkowska, Minister
Infrastruktury i Rozwoju
oraz Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic.
Złoty Laur w kategorii
Nauka i Innowacyjność
otrzymał gliwicki poseł Jan
Kaźmierczak.
Główne wyróżnienie, któ-
rym jest Diamentowy Laur

Umiejętności i Kompeten-
cji, otrzymał Krzysztof
Penderecki. Do tej pory
laureatami nagrody byli
między innymi: Jan Paweł
II, Jerzy Buzek, Vaclav
Havel, José Manuel Bar-
roso, Andrzej Wajda,
Krzysztof Zanussi, Leszek
Balcerowicz czy Tadeusz
Mazowiecki.

Jeszcze do czwartku wszyscy
wierzyli w rozwiązanie spor-
nych kwestii.

W czasie kolejnych rund roz-
mów pomiędzy przedstawi-
cielami Kompanii Węglowej
a związkami zawodowymi do-
szło do znacznego zbliżenia
obu stron. Niestety trwające
półtora miesiąca negocjacje
zakończyły się fiaskiem.
W trakcie trwających 14 godzin
rozmów wstępnie ustalono,
że trzeba zrezygnować z łą-
czenia kopalń oraz zwolnień
pracowników administracji.
Proponowane zapisy gwaran-
towały górnikom dołowym
pracę do 2020 roku,
a pozostałym pracownikom
przez najbliższe 3 lata. Jednak
pomimo wypracowanego
kompromisu, jeden z 13 dzia-
łających w przedsiębiorstwie
związków, odmówił podpisa-
nia oficjalnego projektu po-
rozumienia. „Kadra”, która za-
kwestionowała wszystkie pro-
ponowane zapisy, jeszcze nie
przedstawiła publicznie swo-
jego stanowiska w tej sprawie. 

Wiceprezes Kompanii Węg-
lowej Marek Uszko zapo-
wiedział, że ze względu na ze-

rwanie rozmów, zarząd przed-
stawi Radzie Nadzorczej
wcześniejszy, dużo bardziej
radykalny program restruk-
turyzacji – Zarówno cele za-

łożone w programie, jak

i sposoby ich osiągnięcia, po-

zostają aktualne. Chcemy

utrzymać zatrudnienie w

spółce na maksymalnym

możliwym poziomie, a jed-

nocześnie zapewnić firmie

płynność, poprawić efektyw-

ność i odzyskać rentowność.

Planujemy sprzedaż kopalni

Knurów-Szczygłowice i łą-

czenie ze sobą niektórych ko-

palń – przekazał Uszko.
W konsekwencji górnicy mogą
spodziewać się zmniejszenia
liczby ścian wydobywczych.
Niestety wiąże się to również
z redukcją zatrudnienia oraz
obniżeniem kosztów pracy.
Jak zapowiadają przedstawi-
ciele związków zawodowych,
planuje się likwidację niektó-
rych świadczeń oraz zamro-
żenie płac. Pracę ma stracić
prawie tysiąc osób. Z dotych-
czas istniejących 15 kopalń,
po połączeniu ma działać tylko
siedem.

Bilety nie podrożeją.

ŚKUP znowu opóźniony

W tym przypadku opóźnienie
działa na korzyść pasażerów.
Zapowiadane wcześniej pod-
wyżki cen biletów za przejazd
komunikacją miejską, wiązały
się z wprowadzeniem Śląskiej
Karty Usług Publicznych.
W ubiegłym roku władze KZK
GOP zapowiedziały, że system
wejdzie w życie już od kwiet-
nia 2014. Jednak po kilku
miesiącach okazało się, że
optymistyczne prognozy oka-
zały się przedwczesne. Z in-
formacji przekazanych przez
przedstawicieli przewoźnika
wynika jasno, że termin
wprowadzenia ŚKUP może
przesunąć się nawet na IV
kwartał. W związku z powyż-

szym Zarząd KZK GOP zde-
cydował, że planowana zmia-
na taryfy KZK GOP nie wej-
dzie w życie, a ceny wszyst-
kich dotychczas dostępnych
w ofercie biletów pozostaną
bez zmian. Decyzję w sprawie
terminu wdrożenia projektu
ŚKUP i przyjęciaw związku
z tym nowej taryfy, Zarząd
podejmie po uzyskaniu po-
zytywnych wyników testów
poprawnego działania syste-
mu, w III lub IV kwartale
2014 r.

Niestety pomimo opóźnień
w projekcie, zmiany są nie-
uniknione i nie dotyczą je-
dynie najpopularniejszych bi-
letów jednorazowych za 3.20
zł. Wszystkie podrożeją śred-
nio o 6%. Jak przekazała nam
rzecznik KZK GOP Anna Ko-

teras, możemy spodziewać
się wzrostu cen biletów pa-
pierowych jednorazowych
o 20 gr, a okresowych mie-
sięcznycho 6 zł. Pasażerowie
korzystający z nowej karty,
dalej będą płacić według sta-
rej taryfy. W niektórych przy-
padkach udało nam się ob-
niżyć cenę przejazdu – do-
tyczy to m.in. nowych bile-
tów okresowych z ustalonym

limitem przejazdów – ko-
mentuje Anna Koteras. Jeśli
zdecydujemy się na zakup bi-
letu 90-dniowego z limitem
266 przejazdów, za jeden za-
płacimy zaledwie 1,30 zł.

Przewoźnik planuje wprowa-
dzenie specjalnej taryfy od-
ległościowej – niestety, skie-
rowanej wyłącznie dla posia-
daczy karty. – Opłata za prze-
jazd będzie ściśle uzależniona
od długości przejechanej tra-
sy. Chcemy, aby pasażerowie
płacili za realnie pokonaną
odległość.
Bilet uprawniający do prze-
bycia jednego kilometra bę-
dzie kosztował 2,40 zł.

– Planujemy także wprowa-
dzenie biletów krótkookre-
sowych imiennych poczyna-
jąc na 24 godzinnych, koń-
cząc na 14 dniowych pakie-
tach. Oferta zostanie wzbo-
gacona również o limity
przejazdu, co powinno do-
statecznie dopasować usługi
do potrzeb naszych klientów
– komentuje rzecznik KZK
GOP.
Wyrobienie plastikowego od-
powiednika dotychczasowych
biletów będzie bezpłatne.

odbierzesz w kiosku

Do tej pory mieszkańcy otrzy-
mywali sądowe pisma z rąk
listonosza.

Ma się to zmienić. Wszystko
za sprawą przetargu, w któ-
rym zwyciężyła niewielka
prywatna firma o nazwie
Polska Grupa Pocztowa. PGP
przedstawiła ofertę niższą
od propozycji Poczty Polskiej
o 84 mln złotych. 

Dokumenty z sądu i proku-
ratury będą trafiać do kio-
sków i punktów obsługi
sprzedających np. kupony
Lotto. Nie wszyscy wierzą,
że osoby zatrudnione na sta-
nowisku sprzedawcy, będą
rzetelnie spełniali swoje obo-
wiązki. Trudno kontrolować
takich pracowników, nie mó-
wiąc już o ewentualnym za-
chowaniu tajemnicy. 

Poczta Polska nie zamierza
odpuścić konkurencji. Jej
przedstawiciele chcą wyka-
zać, że Polska Grupa Poczto-
wa nie posiada placówek we
wszystkich gminach, a to
było jednym z głównych wy-
mogów przetargu. 

W Gliwicach takich
punktów będzie po-
nad 30.

Pismo z sądu...
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Adopcje
Podobno właśnie dzisiaj, w trzeci poniedziałek tego
pierwszego w roku miesiąca, nasze złe samopoczucie
osiąga apogeum. Święta się skończyły wraz z gotówką
na naszych kontach i w portfelach, do wiosny jeszcze
daleko (choć w tym roku zima wyjątkowo nas rozpieszcza),
zwykle to właśnie w tym momencie zdajemy sobie
sprawę, że nasze noworoczne postanowienia nie prze-

trwały. I do tego poniedziałek… Lekarstwo: duża dawka
optymizmu, uśmiechu i miłości, którą zapewni nam
czworonożny przyjaciel. W gliwickim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt przy ul. Wschodniej czekają psy
i koty, które swoim towarzystwem z przyjemnością roz-
jaśnią nam nawet najbardziej ponury dzień. 

Akita to piękna, 2-letnia, duża
suczka, znaleziona w paździer-
niku zeszłego roku przy ulicy
Tarnogórskiej w Gliwicach. W
poprzednim życiu, zanim zna-
lazła się na ulicy, musiała mieć
dom, ponieważ była już wyste-
rylizowana. Jest łagodna i po-
słuszna, dobrze dogaduje się z
innymi psami. Prawdziwa z niej

„chłopczyca” – zdecydowanie nie
przepada za zabiegami pielęg-
nacyjnymi.

Tydzień temu do schroniska tra-
fiło psie dzieciątko – maleńka,
drobniutka, rozkoszna suczka.
Pusia wprost uwielbia ludzi, gar-
nie się do każdego. Jest idealnym
psiakiem do nawet malutkiego
mieszkanka w bloku.

Wesoły Tobi jest psem dużym i
energicznym, jednak o zrówno-
ważonym charakterze. Posłusz-
ny i łagodny, nie powinien spra-
wiać problemów wychowaw-
czych. Będzie wspaniałym to-
warzyszem osoby aktywnej.

Starszy Kasztanek, jak przystało
na pana w wieku dojrzałym, jest
psiakiem spokojnym i zrówno-
ważonym. Jednak jest to chłopak
bardzo sympatyczny. Idealny
kompan dla amatorów niezbyt
długich spacerów i wieczorów
spędzonych na wylegiwaniu się
na kanapie przed telewizorem.
Wybór programu z pewnością
pozostawi swojemu panu. Kontakt do schroniska w sprawie adopcji:

32 305 09 43   ● 501 762 009

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lep-
szych 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

69zł
za moduł reklam.

40x42mm

Policja sprawdzi autokar
Bezpieczne ferie. 

Tak jak w latach poprzednich
o bezpieczną podróż i wy-
poczynek spędzających ferie
uczniów dbać będą gliwiccy
policjanci.W tym roku ferie
zimowe w naszym woje-
wództwie trwają od 20 stycz-
nia do 2 lutego.

Organizatorzy wycieczek, ro-
dzice i wszyscy, którzy mają
wątpliwości co do stanu
technicznego autokarów,
mają prawo poprosić o skon-
trolowanie pojazdów, ale
i kierowców. Kontrolę można
umówić, dzwoniąc pod nu-

mer 32 33 69 290 w godzi-
nach od 7.30 do 15.30 lub
całodobowo: 32 33 69 255.
Miejsce, gdzie należy pod-
stawić autokar do kontroli
to baza PKS przy ul. Pionie-
rów 8 w Gliwicach.

Na śląskich drogach?
Znaki 3D. 

Czy na gliwickich drogach
pojawią się znaki ostrze-
gawcze stworzone w tech-
nice 3D? Kierowca dojeż-
dżając do takiego znaku
odnosiliby wrażenie, spo-
wodowane złudzeniem
optycznym, że znak stoi
na środku jezdni. Na po-
mysł znaków 3D malowa-
nych na ulicach wpadli stu-
denci Politechniki Śląskiej.
Takie rozwiązania pojawiły

się już na świecie i przy-
bierały różną postać.
W Japonii władze ekspe-
rymentują ze znakami
w kształcie rombu, który
namalowany jest na jezdni
w taki sposób, aby sprawiał
wrażenie unoszącego się
w powietrzu. Najbardziej
znanym przykładem jest
jednak Kanada, gdzie na-
rysowano dziecko przebie-
gające przez ulicę za piłką.

Takim znakiem może być
również iluzja uszkodzonej
nawierzchni, albo progów
zwalniających. Zastosowa-
nie takich rozwiązań w Pol-
sce wymagałoby zmiany
prawa. Wcześniej należy
też sprawdzić reakcje kie-
rowców na konkretne sym-
bole oraz wybrać miejsca
i odległość od nich tak by
znaki były dla kierowców
jak najlepiej widoczne.

R E K L A M A



Wyłowiono ciało.
To poszukiwana gliwiczanka

W środę o godzinie 9.50 doszło do makabrycz-
nego odkrycia. Podczas prac porządkowych na
terenie kąpieliska Czechowice, jeden z pra-
cowników MZUK zauważył ciało znajdujące
się tuż pod taflą wody. Na miejscu pojawili się
funkcjonariusze policji, prokurator, służby ra-
tunkowe oraz straż pożarna. Po wyłowieniu

zwłok okazało się, że to 43-letnia mieszkanka
Gliwic. Kobieta była zarejestrowana jako za-
giniona od 19 grudnia ubiegłego roku. Z wstęp-
nych ustaleń śledczych wynika, że na ciele nie
znaleziono śladów działalności osób trzecich.
Jak dodają policjanci, szczegóły zdarzenia wy-
jawi dopiero sekcja zwłok.

Głupota kosztowała 2 tys.
Wandale złapani na gorącym

uczynku
W środę policjanci z drugiego komisariatu za-
trzymali trzech 18-latków.
Szybkie ujęcie było możliwe dzięki anonimowemu
obywatelowi, który zareagował, widząc chuligański
wybryk młodych ludzi. Do zatrzymania doszło o
godzinie 15.30. Trzech nastolatków dewastowało

elewację budynku przy ulicy Grottgera poprzez
różnego rodzaju napisy sprayem oraz markerem.
Straty właścicielki nieruchomości to 2 tys.

Rozbili gang
włamywaczy

Policjanci rozpracowali, wytropili i zatrzymali
grupę młodych mężczyzn. Panowie wymyślili
sobie sposób na zarobek. Pracując zespołowo,
włamywali się do domów jednorodzinnych.
W czwartek przed godziną 15.00 detektywi za-
trzymali 21-letniego zabrzanina. To już czwarty
członek wieloosobowej grupy. Zatrzymanie ko-
lejnych jest kwestią najbliższych godzin.
Młodzi ludzie w wieku od 20 do 24 lat usłyszeli
zarzuty kradzieży w domach w okolicach Gliwic i
powiecie tarnogórskim. Każdy z włamywaczy
miał w zespole swoją rolę. Jedni specjalizowali
się w zbieraniu informacji o domownikach, inni
obserwowali, czy ktoś nie nadchodzi, a zabezpie-
czenia pokonywał specjalizujący się w tym gliwi-
czanin. Sprawcy kradli wszystko, co tylko możliwe
było do wyniesienia, najczęściej drobne przedmioty,
biżuterię i sprzęt elektroniczny. Grozi im teraz do
8 lat pozbawienia wolności. Sprawa należy do
rozwojowych, prowadza ją kryminalni z I komi-
sariatu.

Lekceważył prawo,
teraz grożą mu 3 lata odsiadki

Policja zatrzymuje kierowców, którzy prowadzą
mimo wyroków w zawieszeniu i sądowych za-
kazów.
W czwartek  w Gliwicach ujęto kolejnego bez
uprawnień i z dwoma zakazami.

Tuż przed godziną 16.00, w czasie rutynowej
kontroli drogowej na ulicy Pszczyńskiej, policjanci
zatrzymali samochód marki Renault. Kontrola

wykazała, że 28-letni gliwiczanin kierował, mimo
że zakazały mu tego wyroki dwóch sądów, z
Gliwic i Kędzierzyna-Koźla. Za lekceważenie są-
dowych decyzji mężczyźnie grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Brutalnie pobili i okradli
17-latka

Kryminalni z drugiego komisariatu zatrzymali
we wtorek kolejnych „zaległych” sprawców. W
grudniu ubiegłego roku mężczyźni pobili i
okradli przechodnia.
Detektywi realizujący czynności śledcze w sprawie
rozboju, który miał miejsce 8 grudnia na osiedlu
Kopernika, wpadli na trop. Postępowanie dotyczyło
pobicia i okradzenia 17-latka. Wytypowano i za-
trzymano w związku z tym dwóch 28-letnich gli-
wiczan. W najbliższym czasie podejrzani staną
przed prokuratorem, który zadecyduje o ich losach.
Gliwiczanom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Również wczoraj wytypowano i ustalono sprawcę
kradzieży z włamaniem do volkswagena trans-
portera. Sprawca już usłyszał zarzuty.

„Tykająca bomba”
za kółkiem

Doprowadzona przez załogę karetki pogotowia
nietrzeźwa kobieta wpadła w szał w knurowskim
komisariacie. Demolowała wyposażenie, ata-
kowała słownie i fizycznie policjantów.
Po godzinie 17.00 pod komisariat w Knurowie
podjechała karetka pogotowia. Pacjentka, którą
przywieźli ratownicy, była zdrowa, ale... nietrzeźwa.
Znieważała najpierw pracowników pogotowia,
potem policjantów. W pewnym momencie doszło
do eskalacji agresji. 40-letnia knurowianka zaczęła
kopać w ściany. Umyślnie uderzyła głową w
cienką ściankę, dokonując głębokich wgnieceń.
Szybka interwencja dwóch dzielnicowych i obez-

władnienie furiatki uchroniło obiekt przed dalszymi
zniszczeniami. Sprawczyni trafiła do policyjnej
izby zatrzymań w gliwickiej komendzie. Trwa
szacowanie strat.

Zdemolowała komisariat.
Wgniotła głową ścianę

Doprowadzona przez załogę karetki pogotowia
nietrzeźwa kobieta wpadła w szał w knurowskim
komisariacie. Demolowała wyposażenie, ata-
kowała słownie i fizycznie policjantów..
Po godzinie 17.00 pod komisariat w Knurowie
podjechała karetka pogotowia. Pacjentka, którą
przywieźli ratownicy, była zdrowa, ale... nietrzeźwa.
Znieważała najpierw pracowników pogotowia,
potem policjantów. W pewnym momencie doszło
do eskalacji agresji. 40-letnia knurowianka zaczęła
kopać w ściany. Umyślnie uderzyła głową w
cienką ściankę, dokonując głębokich wgnieceń.
Szybka interwencja dwóch dzielnicowych i obez-
władnienie furiatki uchroniło obiekt przed dalszymi
zniszczeniami. Sprawczyni trafiła do policyjnej
izby zatrzymań w gliwickiej komendzie. Trwa
szacowanie strat.

Zaczaił się na klatce
schodowej.

Zaatakował ofiarę pałką
Kryminalni z jedynki zatrzymali w ubiegły po-
niedziałek młodego gliwiczanina..
Mężczyzna w Nowy Rok zaatakował pałką 34-
latka. Około godziny 15.30 do jednego z mieszkań
przy ul. Nowy Świat wkroczyli detektywi z wydziału
kryminalnego I komisariatu. Funkcjonariusze
wytropili i zatrzymali 24-letniego sprawcę nowo-
rocznego rozboju. Do napadu i pobicia doszło na
jednej z klatek schodowych w śródmieściu. Na-
pastnik pobił pokrzywdzonego drewnianą pałką,
a następnie ukradł mu telefon komórkowy.
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Piast wyjechał 
na zgrupowanie do Hiszpanii.

Tłuszcze w potrawach są złe?
Zastanawiasz się który olej wy-
brać? Za pewne słyszałeś o pro-
zdrowotnych właściwościach
oliwy z oliwek. Dzisiejszy tekst
o tzw. „Polskim złocie” - oleju
rzepakowym.

Obecnie pokutuje jeszcze
jego zła sława z przeszłości,
mimo, że dzisiejsze metody
pozyskiwania oleju sprawiły,
że rzepakowy jest nawet lepszy
niż oliwa z oliwek. Zawiera
znacząco więcej Niezbędnych
Nienasyconych Kwasów Tłusz-

czowych (NNKT) z rodziny
omega 3, których to niestety
brakuje w diecie większości
Europejczyków.

NNKT w odpowiednich ilo-
ściach, wpływają na normo-
wanie poziomu cholesterolu
we krwi (podnoszą „dobry”,
a obniżają „zły” cholesterol).
Zmniejszając tym samym ry-
zyko wystąpienia chorób ukła-
du krążenia, miażdżycy, zawału.
Dzięki NNKT możliwe jest
sprawne funkcjonowanie móz-
gu i wzroku.

Ponadto oleje roślinne są
świetnym źródłem witamin A,
D, E i K, poprawiających kon-
dycję włosów, skóry i paznokci.
Witaminy te stoją także na
straży naszego zdrowia, wzmac-
niając układ odpornościowy.
Są niezbędne do prawidłowego

kształtowania kośćca i utrzy-
maniu jego silnej struktury, od-
pornej na złamania, a  także
mocnych zębów. Dzięki wita-
minie E (tzw. Witamina mło-
dości) z naszej codziennej diety
możemy uczynić eliksir mło-
dości. Wit. E jest antyoksy-
dantem, wymiata rodniki tle-
nowe, które uszkadzają ko-
mórki organizmu, przyspie-
szając starzenie się organizmu
i zwiększając ryzyko wystąpie-
nia chorób nowotworowych.

Zatem, nie każdy tłuszcz jest
zły. Jest on jednym z trzech
niezbędnych składników naszej
diety, którego nie możemy wy-
kluczyć z menu, ale używać
rozważnie stosując ok. 2 łyżek
codziennie (tyle potrzeba by
zaspokoić zapotrzebowanie na
kwasy omega 3).

Dietetyk
radzi:

Katarzyna Larysz
magister ditetyk

Z d r o w e  T ł u s z c z e

W kadrze wyjazdowej zabrakło Krzysztofa Króla, który w najbliższym
tygodniu przejdzie zabieg artroskopii. Niewykluczone, że dołączy on
do zespołu w trakcie przygotowań. Cały obóz tym razem przepracują
piłkarze, którzy w ostatnim czasie podpisali umowy z klubem.

Kadra na obóz: 
1. Trela
2. Szumski
3. Szmatuła
4. Zbozień
5. Klepczyński
6. Hebert

7. Osyra
8. Horvath
9. Polak
10. Matras
11. Izvolt
12. Szeliga
13. Cicman

14. Dytko
15. Podgórski
16. Kwaśniewski
17. Dziczek
18. Nikiema
19. Carles Marc
20. Murawski

21. Hanzel
22. Wilczek
23. Rabiola
24. R. Jurado
25. Kędzior

widzisz coś interesującego?
coś Cię irytuje?

Skontaktuj się z nami

32-332 50 96,  884 995 996

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Ostatnio próbujesz prześcignąć sa-
mego siebie. I w tym tygodniu
żyć będziesz głównie wypełniając
obowiązki. Uważaj jednak, by się
nie wypalić.

Byk 21.04-20.05
Nie wpadaj w panikę. Żadne z
powierzonych zadań nie przerośnie
Twoich możliwości. Doskonale
poradzisz sobie nawet z najbardziej
skomplikowanymi sprawami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Możesz odczuć obniżony potencjał
życiowy. Rozsądek podpowiada,
by się zrestartować. Ty jednak
jesteś głuchy na informacje płynące
z Twojego organizmu.

Rak 22.06-22.07
Już czas najwyższy wysunąć się
na pierwszy plan. Ostatnio głównie
szukasz asekuracji. Z tego powodu
nie odczuwasz dumy i satysfakcji,
a jedynie frustrację.

Lew 23.07-23.08
Pamiętaj, że nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło. Dzięki
ostatniej nieprzyjemnej sytuacji
więcej się nauczysz. Dokładnie
trzymaj się ustalonych wcześniej
wytycznych.

Panna 24.08-22.09
Z początkiem tygodnia możesz
poczuć się przytłoczony pracą.
Można się było tego spodziewać
bo wiele rzeczy odłożyłeś na póź-
niej, a to duży błąd. 

Waga 23.09-23.10
Koniecznie w tym tygodniu pokaż
co potrafisz. W ten sposób zaist-
niejesz i zdobędziesz uznanie. Wee-
kend wykorzystaj na zabawę kar-
nawałową.

Skorpion 24.10-22.11
Czerp z otoczenia jak najwięcej
optymizmu. Weekend obfitować
będzie w liczne towarzyskie spot-
kania. Jak najczęściej spaceruj na
świeżym powietrzu. 

Strzelec 23.11-21.12
Pamiętaj, że fortuna kołem się
toczy. No cóż, tym razem to ty
jesteś pechowcem. Tak czy inaczej
sam przyłożyłeś rękę do obecnych
strat.

Koziorożec 22.12-2001
Będziesz musiał wszystko zaczy-
nać od początku. Dobrze wiesz
co Cię teraz czeka. Pamiętaj, aby
się nad sobą nie użalać. Podejdź
do sprawy ze spokojem i pogodą
ducha.

Wodnik     21.01-19.02
Nie rób szumu wokół siebie.
Zwłaszcza, że nie masz gwaran-
cji na sukces. Metoda małych
kroczków okaże się skuteczna.
Otaczaj się ludźmi pogodnego
ducha. 

Ryby 20.02-20.03
Twoje emocje będą narastały już
na początku tygodnia. Niestety
Twój projekt okaże się pełen błę-
dów, co przysporzy Ci sporo do-
datkowej pracy.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Sebastian (poniedziałek)
— to człowiek dobry, łagodny,
kulturalny i subtelny. Szanuje tra-
dycję, mimo tego, że jest męż-
czyzną nowoczesnym. Jest rze-
czowy, zasadny. Czasami wpada
w depresję, wtedy lekarstwem dla
niego okazuje się praca, która po-
zwala mu się pozbierać i wyjść z
dołka psychicznego. Sebastian ko-
cha żonę, ma szacunek do rodzi-
ców, a dzieci wychowuje na pat-
riotów kochających swój ojczysty
kraj. Jest miłośnikiem podróży. 

 Agnieszka (wtorek)
— oznacza czystość, świętość,
osobę bez skazy. Osoby, które
mają to imię są wrażliwe, spokojne,
mają duże poczucie odpowiedzial-
ności, poczucie humoru. Agnieszka
ma charakter stały i nie narzuca
innym swojej woli. Jej cechy to
odwaga, niezależność myślowa i
w działaniu. Jest wzorową matką
i dobrą nauczycielką - mają dużo
przyjaciół oraz adoratorów.

 Mateusz (środa)
— to człowiek odpowiedzialny,
prawdomówny, sprawiedliwy, o
dobrym sercu. Zawsze konsek-
wentnie realizuje to, co sobie po-
stanowił, nawet jeśli nic na tym
nie zyska. Jest konserwatystą.
Swoją żonę kocha bardzo szczerze,
a dzieci wychowuje w tradycji.
Nie popiera wolnych związków.
Z radością udziela pomocy innym
ludziom, niekiedy może zostać
duszpasterzem.

 Marika (czwartek)
— to kobieta miła, pełna wdzięku
i skromności. Jest niezaradna, cięż-
ko jest jej odnaleźć się w życiu,
nie ma głowy do interesów ani do
robienia kariery zawodowej. Na
świat patrzy trochę oczami dziecka,
albo się czymś dziwi, albo za-
chwyca. Lubi podziwiać piękno
przyrody.

 Milena (piątek)
— to osoba niezależna, odporna
na przeciwności losu i trudy. Nie-
zaprzeczalnie jest bardzo kobieca,
skłonna do fascynacji, kocha poezję
i muzykę. To kobieta wyzwolona,
która nie lubi, gdy traktuje się ją
jako kruchą istotę. Stanowi świetny
materiał na matkę – jest wyrozu-
miała, dba o przyjacielski kontakt
ze swoimi dziećmi.

 Irena (sobota)
— to kobieta pogodna, gospodarna,
kochająca rodzinę i ceniąca dom.
Spontaniczna i uwielbiająca to-
warzystwo. Przez domowników
jest osobą bardzo szanowaną, za
swoją otwartość umysłu i dora-
dzanie innym w potrzebie. Jest
osobą religijną, mającą szczytne
idee. Stara się być odpowiedzialna
za swoją rodzinę oraz dom. Cza-
sami marzy o podróżach, wysokich
zaszczytach i władzy.

 Tytus (niedziela)
— to człowiek pełen pomysłów, a
przy tym jest bardzo uparty, dzięki
czemu ma szansę zostać sławnym
wynalazcą. Kocha przyrodę i wiele
czasu spędza na łonie natury.
Uwielbia czytać książki, jest czło-
wiekiem bardzo mądrym o ogrom-
nej wiedzy. Późno zakłada rodzinę,
kocha dzieci i szanuje swoją żonę.
Dba, aby jego rodzina była pra-
cowita, zdolna i dobrze sytuowana,
nie oszczędza na edukacji swoich
dzieci.
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