
Berek to 3-letni, raczej drobny
psiaczek, który nie miał łatwego
życia. Od szczeniaka ponie-
wierany i wyrzucany, ze swoją
smutną … ➽ str.❻

Psiaki czekają
może na Ciebie?

Otrzymaliśmy wyczekiwaną
pizzę. Podana na drewnianych
tacach mieniła się kolorami.
Tuż obok leżał nóż ...➽ str.❼

Prawdziwa włoska
pizza w Gliwicach

Naczelnik 
Pierwszego Urzędu
Skarbowego
informuje

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

)

Czwartek, 30 bm.
temp. 4°C |2°C

Piątek, 31 bm.
temp. 2°C |-1°C

Wtorek, 28 bm.
temp. -4°C |-8°C

Środa, 29 bm.
temp. -4°C |-6°C

Sobota, 1 02 br.
temp. 3°C |1°C

Pogoda

w�Gliwicach

R E K L A M A

Bezpłatna
gazeta informacyjna

Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

27 .01. 2014r.Nr 062

Miasto już po raz trzeci ogłosiło
przetarg na stworzenie pro-
jektu nowego obiektu. Chęt-
nych na razie nie widać,
a brak zainteresowania ze stro-
ny potencjalnych wykonaw-
ców niepokoi …

➽ str.➋

➽ str.❹

Budowa parkingu
przy Okrzei

Od czterech lat Dzień Tragedii
Górnośląskiej obchodzony jest
oficjalnie w województwach ślą-
skim i opolskim. Przypada na
ostatnią ... ➽ str.❺

Upamiętniono
ofiary tragedii

❂

To jest
konflikt
interesów

Radny PO zawiesza
członkostwo w partii 

➽➽➽ str.❸

—

- Julia Pitera

foto: Krzysztof Krzemiński



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.

Wpłat dokonać można:
na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwi-
cach na konto:
NBP O/O Katowice Nr 29 1010 1212 3055 1222 2300 0000
w kasie Banku Spółdzielczego Bytom znajdującej się w budynku
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, czynnej:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.15 – 14.00 ( prze-
rwa od 10.30-10.45 )
wtorek godz. 7.15 – 17.00 ( przerwa od 10.30-10.45 )

Informację telefoniczną na temat rocznych rozliczeń
podatkowych można uzyskać:

w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach pod numerem
telefonu:
bezpośrednio - tel. (32) 339 66 18
w Krajowej Informacji Podatkowej (również inne informacje na
temat stosowania przepisów prawa podatkowego) pod nume-
rami telefonów:
- z tel. stacjonarnego 801 055 055
- z tel. komórkowego (22) 330 03 30
Formularze zeznań podatkowych są dostępne na stronie inter-
netowej pod adresem www.mf.gov.pl
w zakładce Podatki.

Redakcyjną skrzynkę zapeł-
niły doniesienia czytelników
o kolejnych ulicach mijanych
przez dziwny pojazd. Nissan
z wrocławskimi tablicami re-
jestracyjnymi był wyposażony
w dwa megafony, z których
przekonywał gliwiczan o nad-
chodzącej apokalipsie. Aby
zdobyć uwagę przechodniów
zatrzymywał się nawet na
przystankach autobusowych
– stając się jednocześnie nie-
bywałą atrakcją. 

—W 2017 roku wybuchnie
konflikt nuklearny i wszystko
się zacznie! – grzmiał głos
z megafonów. – Daje zalece-
nie jak zabezpieczyć miesz-

kanie, dom przed gazem, któ-
ry ma się pojawić podczas
trzech dni ciemności. W 2016
roku kupcie dużo żywności,
jak najtaniej i płyty styropia-
nowe oraz kilka pianek, do -
25'C, z datą ważności do 3
lat – ostrzegał „mesjasz”.
Według mężczyzny tylko Pol-
ska przetrwa konflikt nuk-
learny. Dlatego postanowił
się tym podzielić z mieszkań-
cami aglomeracji śląskiej, po-
wodując zamieszanie i uśmie-
chy. Historia jego podróży
niefortunnie zakończyła się
w Gliwicach.

Obwoźny zbawiciel został
w ubiegły wtorek zatrzymany

przez gliwickich funkcjona-
riuszy z powodu... wyłączo-
nych świateł mijania. Począt-
kowo chciał się ukryć w oko-
licy Toszeckiej w jednej
z bocznych uliczek. Przedsta-
wił się jako mesjasz Leszek
z Wrocławia i powołując się
na naznaczenie przez Jezusa
nie przyjął mandatu. Funk-
cjonariusze musieli zatrzymać
dowód rejestracyjny ze wzglę-
du na zły stan pojazdu i skie-
rować sprawę do sądu. Oka-
zuje się również, że nawoły-
wanie przez megafon na da-
chu samochodu jest zabro-
nione. Jak przekazał nam
młodszy aspirant Janusz
Szydło, emisja dźwięku bez
odpowiednich pozwoleń ła-
mie zapisy ustawy o ochronie
środowiska. 

w Gliwicach str. 2

To jedna z najbardziej znienawidzonych porannych czynności.

Każdy kto posiada samochód
wie, że nie ma nic bardziej
frustrującego niż skrobanie
grubej warstwy lodu pokry-
wających szyby. Co ciekawe,
poranek może okazać się
jeszcze gorszy, jeśli nie zna-
my obowiązującego prawa.
Zawartość naszego portfela
może uszczuplić się nawet o
kilkaset złotych! Popularną
w Polsce metodą przygoto-
wania auta do jazdy, jest jego

uprzednie nagrzanie. Nie-
stety, choć niewiele osób zda-
je sobie z tego sprawę, włą-
czając silnik w czasie „skro-
bania” szyby łamiemy obo-
wiązujące przepisy. 

Jeden z nich zakazuje po-
zostawiania auta z pracują-
cym silnikiem na terenie za-
budowanym. Grozi za to 100
złotych mandatu. Kolejny
przepis dotyczy nadmiernej

emisji spalin i hałasu, który
również zabrania włączania
silnika bez potrzeby. Za jego
złamanie możemy otrzymać
300 złotych kary.
Jest jednak nadzieja, że funk-
cjonariusze, którzy „złapią”
nas na gorącym uczynku,
wybiorą mniej kosztowny
wariant. Okazuje się bowiem,
że nie można ukarać kierow-
cy za oba przewinienia jed-
nocześnie.

Mesjasz Leszek ostrzega 

Nawet 300 złotych kary
za skrobanie szyb

„Nadciąga apokalipsa” Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 
informuje

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy osłupieli na widok samochodu
z zamontowanym na dachu obrazem Maryi.

Popularną w Polsce metodą przygotowania auta do jazdy,
jest jego uprzednie nagrzanie. Niestety, choć niewiele
osób zdaje sobie z tego sprawę, włączając silnik w czasie
„skrobania” szyby łamiemy obowiązujące przepisy. 



w Gliwicachstr. 3 

Podczas posiedzenia Sejmu deba-
tującego nad odwołaniem Ministra
Zdrowia padły mocne słowa o wy-
przedawaniu szpitali przez człon-
ków Platformy Obywatelskiej. Jako
przykład podano szpital w Mysło-
wicach. Informacje jakimi posłu-
giwali się posłowie oparte były na
publikacji dziennika FAKT, który
opisał sprzedaż udziałów w spółce
komunalnej Mysłowickie Centrum
Zdrowia przez gminę Mysłowice
prywatnym inwestorom.

Zbadaliśmy dokumenty. Samej tre-
ści umowy nie znamy w szczegółach
jednak przedstawione jej elementy
pozwalają zadać szereg pytań. Czy
Kajetan Gonig działał z góry usta-
lonym zamiarem obniżenia wartości
spółki? Czy przygotowywał swoje
działania w celu bezprzetargowego
przejęcia budynku i gruntu? Poniżej
wynik naszego śledztwa. 

Kajetan Gornig, ważny członek gli-
wickiej Platformy Obywatelskiej,
przewodniczący Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, a do niedawna zastępca

Przewodniczącego Rady Miejskiej,
pełni także funkcję Prezesa Zarządu
Mysłowickie Centrum Zdrowia od
2011 roku. Jest jednocześnie pro-
kurentem i właścicielem 9% w spół-
ce OLK-MED Sp. z o.o., która na-
była udziały szpitala. W kontekście
wykonanych operacji, na podstawie
dokumentów rejestrowych oraz
działań podejmowanych przez ma-
gistrat mysłowicki, jak również
czynności prawnych podejmowa-
nych przez Kajetana Gorniga, nie
możemy mówić w żadnym przy-
padku, że wartość spółki medycznej
zarządzanej jednoosobowo przez
radnego z Gliwic spadła z 4,5 mi-
liona do niecałych 135 tysięcy zło-
tych.

Decyzję o sprzedaży udziałów
w spółce Mysłowickie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.podjęła Rada
Miasta Mysłowice uchwałą
XXXIII/617/12 z 27 września 2012
roku. Kajetan Gornig w tym czasie
już od roku sprawuje funkcję Pre-
zesa Zarządu w tejże właśnie spółce
i zarządza jej majątkiem. W grudniu
2011 roku prezes Gornig dopro-

wadza do wydłużenia umowy dzie-
rżawy nieruchomości na okres prze-
kraczający 10 lat tj. do 31 grudnia
2022 roku. W grudniu też Rada
Miasta podejmuje uchwałę nr
XXI/359/11, która ma umożliwić
w przyszłości sprzedaż udziałów
szpitala. Przedłużenie umowy dzie-
rżawy na okres 10 lat ma ten skutek,
że Spółka może wystąpić o bez-
przetargowe nabycie nieruchomości
zgodnie z treścią art.37 ust.3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
tym samym ma realna możliwość
przejęcia gruntów. 

W kolejnych latach prezes Gornig
podejmuje czynności, które umoż-
liwią mu legalny zakup udziałów
Mysłowickiego Centrum Zdrowia,
choć pośrednio bo za pomocą spółki
OLK-MED Sp. z o.o.. Z uwagi na
fakt, że jest radnym nie mógłby
posiadać więcej niż 10% udziałów
w spółce, która będzie posiadać
udziały w spółce komunalnej,
a taką jest MCZ, sprzedaje on więc
swoje udziały tak by jego procen-
towy udział spadł poniżej 10%. Po-
dobnie postępuje radna z Mysłowic
Pani Jolanta Charchuła, która po-
siada wiedzę oraz realny wpływ na
podejmowane działania właściciela
tj. Gminy Mysłowice. Na początku
roku 2013 Kajetan Gonig przestaje
być też Prezesem spółki OLK-MED

Sp. z o.o. Oboje obecnie pełnią
funkcję prokurentów. Zmiana pro-
centowego udziału w spółce OLK-
MED Sp. z o.o. zostaje dokonana
w roku 2012, w lipcu, kiedy miasto
przygotowuje uchwałę sprzedaży
udziałów. 

Działania Kajetan Gorniga układają
się w jedną całość albowiem obra-
zują w jaki sposób pan radny przy-
gotowywał się do tego by spółka
OLK-MED Sp. z o.o. przejęła więk-
szość udziałów w spółce MCZ. Do
tego fakt, że jedyną osobą odpo-
wiedzialną za zarządzanie spółką
MCZ jest Kajetan Gornig powoduje,
że cała procedura związana z za-
kupem udziałów w szpitalu mogła
być sterowana i przygotowywana
już od roku 2011. Mówienie teraz
o zadłużeniu, jako argumencie zwią-
zanym z taką, a nie inną ceną,
w kontekście tego, że to Kajetan
Gornig był odpowiedzialny np. za
podejmowanie decyzji w zakresie
zaciągania zobowiązań, jest co naj-
mniej nie na miejscu. W końcu
jako Prezes Zarządu był odpowie-
dzialny za gospodarowanie mająt-
kiem spółki w taki sposób by zmi-
nimalizować zadłużenie. Jeśli tego
nie zrobił to istnieje podejrzenie,
że działał z premedytacją, narażając
spółkę na niewypłacalność. Co do
inwestycji, to w kontekście możli-

wości wykupienia gruntów jak
przedstawiłem wyżej, nie może być
to argument znaczący tym bardziej,
że inwestycje te będą w końcu bu-
dować majątek spółki, w której
OLK-MED Sp. z o.o. ma większość.

W zakresie odpowiedzialności OLK-
MED Sp. z o.o. za zaciągnięte zo-
bowiązania w związku z nabyciem
udziałów wystarczy tylko wspom-
nieć, że jest to spółka o której mo-
żemy jedynie wyczyta, że jej kapitał
zakładowy wynosi 91 tysięcy zł.,
a zakupiła za bezcen udziały o war-
tości nominalnej 1,8 miliona zł.
Tym samym w jaki sposób spółka
o takim kapitale i nieznanym ma-
jątku zagwarantuje wykonanie za-
ciągniętych na siebie zobowiązań?
Radni którzy brali udział w całym
tym przedsięwzięciu są tylko pro-
kurentami tym samym nie odpo-
wiadają tak jak członkowie Zarządu. 

Zwracamy się tym samym z apelem
o przedstawienie umowy sprzedaży
udziałów w której te zobowiązania
zostały wyartykułowane tak by moż-
na było ocenić, czy cena zakupu
udziałów jest realna i czy w ogóle
zobowiązania te są przez OLK-
MED Sp. z o.o. wykonalne. 

W ostatnich tygodniach łupem
złodziei padają kratki kanaliza-
cyjne oraz pokrywy studzienek.
Tylko 16 stycznia na ul. Toszeckiej
zginęło 9 kratek zakrywających
wloty kanalizacyjne na poboczu
jezdni. Podobne przypadki miały
miejsce na ul. Jagiellońskiej,
Wiejskiej, Baildona czy Wolności.
Sprawcy to prawdopodobnie zło-
miarze, którzy znaleźli sposób
na łatwy zarobek. Niestety brak
wyobraźni może w końcu dopro-
wadzić do tragedii. Po publikacji
na temat fali kradzieży, miesz-
kańcy zaczęli przesyłać nam in-
formacje o kolejnych odkrytych
studzienkach. Jak podkreśla
młodszy aspirant Janusz Szydło,
głębokie włazy kanalizacyjne sta-
nowią śmiertelne zagrożenie –
szczególnie na drodze. 

– Kierowca jadący w nocy ma
niewielkie szanse, aby spostrzec
potencjalne zagrożenie czekające
na poboczu. Jeśli samochód
wpadnie w taką dziurę, może
stracić całe zawieszenie. Nie mó-
wiąc o utracie kontroli nad po-
jazdem, a to już krok od tragedii.
Skutki takiego zdarzenia mogą
się zakończyć śmiercią kierowcy,
pasażerów oraz innych uczest-
ników ruchu – komentuje funk-
cjonariusz. Policja zaznacza, że
zarówno złodzieje jak i osoby
skupujące włazy są odpowiedzial-
ne za potencjalne zagrożenie Jeśli
w skupach złomu pojawią się
osoby ze skradzionym surowcem,
właściciel musi zgłosić sprawę
policji. 
Ręce pełne roboty ma także po-
gotowie wodno-kanalizacyjne.

Do dyżurujących pracowników
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji cały czas napływają
zgłoszenia dotyczące nowych kra-
dzieży. Agnieszka Batóg repre-
zentująca PWiK zapewnia, że
wszystkie informacje są dokładnie
sprawdzane, a brakujące kratki
i włazy uzupełniane.
— Faktycznie borykamy się ze

zwiększoną liczbą kradzieży, ale
we wskazane miejsca od razu
wysyłamy pogotowie kanaliza-
cyjne. Staramy się cały czas mo-
nitorować sytuację. Bardzo po-
magają nam zgłoszenia miesz-
kańców.

W razie potrzeby, wszystkie infor-
macje możecie Państwo przeka-
zywać w biurze obsługi klienta
pod numerem 338-71-71.

—To jest konflikt interesów – Julia Pitera
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Piotr Rzecki

Plaga kradzieży.
To śmiertelne zagrożenie

➽➽➽ ze str.➊

Gliwice ogarnęła plaga nietypowych kradzieży.

Poddajemy pod Państwa ocenę działania gliwickiego rad-
nego Platformy Obywatelskiej, Kajetana Gorniga. Stał się
on głównym bohaterem sprawy nagłośnionej przez
dziennik Fakt.

Radny PO zawiesza członkostwo w partii.
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W niektórych mediach pojawiły

się doniesienia o opóźnieniach

związanych z budową ronda na

skrzyżowaniu ulic Kosów, Czapli

i Jaskółczej.

Mieszkańcy zaczęli się niepo-
koić, dlatego zapytaliśmy rzecz-
nik Zarządu Dróg Miejskich,
skąd wzięły się niepotrzebne
emocje. Okazało się, że sprawa
dotyczy zwykłych formalności. 

—Tymczasowe zawieszenie

postępowania w sprawie ze-

zwolenia na realizację inwe-

stycji drogowej, wynika z ko-

nieczności rozpatrzenia wnios-

ku właściciela nieruchomości

objętej ww. inwestycją o po-

szerzenie zakresu jej przejęcia

na rzecz gminy, ze względu

na planowaną na tym terenie

przebudowę sieci uzbrojenia

terenu w ramach inwestycji.

– komentuje rzecznik ZDM.

Według ustaleń zawieszenie
nie powinno znacząco wpłynąć
na opóźnienie inwestycji. Skąd

zatem czarnowidztwo i szu-
kanie spisku wśród dzienni-
karzy i radnych? Być może to
wpływ komunikatów nadawa-
nych przez mesjasza Leszka,
który w ubiegłym tygodniu na-
wiedził Gliwice, ogłaszając ko-
niec świata. Trzymamy kciuki
za szybką realizację tak istotnej
dla mieszkańców inwestycji.
Będziemy przyglądać się spra-
wie i pilnować, aby budowa
ronda nie zakończyła się po-
wstaniem spiskowej teorii
dziejów.

Nie ma chętnych na opra-
cowanie dokumentacji bu-
dowy parkingu.

Miasto już po raz trzeci ogłosiło
przetarg na stworzenie pro-
jektu nowego obiektu. Chęt-
nych na razie nie widać, a brak
zainteresowania ze strony po-
tencjalnych wykonawców nie-
pokoi mieszkańców Podlesia.
Pierwszy przetarg pojawił się
w lipcu ubiegłego roku, lecz
po niedługim czasie został
unieważniony. Kolejną próbę
podjęto w październiku, jed-
nak postępowanie również

zostało unieważnione. Zoba-
czymy czy sprawdzi się po-
wiedzenie „do trzech razy sztu-
ka” i uda się wyłonić zwycięską
firmę.
Wybrany teren powinien po-
mieścić aż 165 samochodów.
Już teraz w okolicy Cmentarza
Lipowego brakuje miejsc. Nie-
jednokrotnie kierowcy zosta-
wiają samochody na światłach
awaryjnych tuż przed bramą
wjazdową, utrudniając ruch
na skrzyżowaniu ul. Lipowej
i Poniatowskiego.
Projekt powinien uwzględniać
również potrzeby użytkowni-

ków stadionu miejskiego. Dzię-
ki temu w czasie rozgrywek
piłkarskich, mieszkańcy po-
bliskiego osiedla będą mogli
spokojnie zaparkować samo-
chód pod domem. Ewentualny
wykonawca będzie musiał
m.in. opracować dokumenta-
cję projektową oraz inwenta-
ryzację rozbiórek elementów
likwidowanych ogrodów dział-
kowych. Jak czytamy w do-
kumentach przedstawionych
przez Urząd Miejski projek-
tanci muszą zapewnić m.in.
niezależny od położenia sta-
dionu dojazd do parkingu.fo
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Co z rondem na Sikorniku?

Mieszkańcy zaniepokojeni

Remont Starówki:.

Sprawdź organizację objazdów
W ubiegły poniedziałek ruszył
kolejny etap remontu gliwic-
kiej Starówki.

Prace objęły ulice: Górnych
Wałów (na odcinku od ul.
Ziemowita do Zygmunta Sta-
rego), Krupniczą (od ul. Ka-
czyniec do Górnych Wałów),
Matejki (od ul. Zwycięstwa

do Basztowej) oraz dokoń-
czenie robót na ul. Dolnych
Wałów (od ul. Zwycięstwa do
Basztowej). Drogi te będą za-
mknięte dla ruchu z wyjąt-
kiem dojazdu do posesji i lo-
kali użytkowych. 

Jak podaje gliwicki magistrat
na czas remontu odcinka ul.

Górnych Wałów będzie obo-
wiązywał objazd:
Poprowadzono go ulicami:
Ziemowita, Kościuszki, Zyg-
munta Starego, a także Kró-
lowej Bony. Jednocześnie ul.
Dolnych Wałów – na odcinku
od ul. Wieczorka do Zwycię-
stwa – pozostanie dwukie-
runkowa.

„Do trzech razy sztuka”

Budowa parkingu przy Okrzei.

R E K L A M AR E K L A M A

widzisz coś interesującego?
coś Cię irytuje?

Skontaktuj się z nami

32-332 50 96,  884 995 996

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

69zł
za moduł reklam.

40x42mm
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R E K L A M A

Ofiary Tragedii Górnośląskiej
Upamiętniono

W zeszłą niedzielę odbyła się
uroczystość upamiętnienia Ofiar
Tragedii Górnośląskiej. Pod Po-
mnikiem Ofiar Wojen i Totali-
taryzmów przedstawiciele wła-
dzy lokalnej z panią Wójt Gminy
Pilchowice na czele oraz rodziny
ludzi których dotknęły wyda-
rzenia z 1945 roku złożyły kwia-
ty i znicze. W intencji bestialsko
zamordowanych odmówiono
modlitwę oraz uczczono minutą
ciszy. Uroczystość zorganizo-
wało Gliwickie koło Ruchu Au-
tonomii Śląska.
–Do dziś nie wiadomo, ilu do-

kładnie zesłańców nie wróciło

z obozów pracy z ZSSR, ilu

poniosło śmierć na miejscu.

Czas nie leczy ran a cierpienie

nie zna narodowości, dlatego

chcemy dziś w chwili zadumy

uczcić ich pamięc–kończył prze-
mówienie Szymon Kozioł,
przewodniczący RAŚ Gliwice.

Tragedia Górnośląska to szereg
zbrodniczych działań mających
miejsce od stycznia do kwietnia
1945 roku. Wkroczenie Armii
Czerwonej na Śląsk okazało się
być tragicznew skutkach. Ma-
sowe akty terroru, gwałty oraz
wywózki na Sybir wobec miesz-

kańców tej ziemi, głównie na
zasadach czystki etnicznej, ciąg-
le nie zostało w pełni rozliczone.
Śledztwo IPN do dzisiaj ustala
liczbę nazwisk osób wywiezio-
nych w głąb ZSRR na przymu-
sowe roboty. Lista na razie ma
27 tysięcy pozycji, naukowcy
z Instytutu nie potrafią jednak
określić jaka będzie końcowa
liczba. Może osiągnąć nawet
90 tysięcy. Od czterech lat Dzień
Tragedii Górnośląskiej obcho-
dzony jest oficjalnie w woje-
wództwach śląskim i opolskim.
Przypada na ostatnią niedzielę
stycznia.

Zadecydują uczniowie

Uczniowie coraz częściej się-

gają po zwolnienia, aby omi-

nąć lekcje WF.

Jak podaje Portal Samorzą-
dowy powołując się na ra-
porty Najwyższej Izby Kon-
troli, w roku szkolnym
2012/2013 w klasach IV-VI
na zajęcia nie uczęszczało
15 proc. uczniów, w gimnaz-
jach 23 proc., a w szkołach
ponadgimnazjalnych 30
proc. uczniów.

Co jest powodem tej niepo-
kojącej tendencji? Młodzież
skarży się na brak warunków
do ćwiczeń, brak odpowied-
nich szatni, nudne zajęcia
oraz zły podział godzin. Do
zmniejszenia frekwencji
przyczynia się również ła-
twowierność i nadopiekuń-
czość rodziców oraz łatwy
dostęp do zwolnień lekar-
skich. Niestety taka sytuacja
może mieć wiele negatyw-
nych skutków. Brak rozwoju
kultury fizycznej spowoduje,
że polska młodzież będzie
upodabniać się do ich ró-

wieśników ze Stanów Zjed-
noczonych. Warto dodać, że
na otyłość cierpi już 2/3
Amerykanów. Dzieciaki wra-
cając ze szkoły, zamiast biec
na boisko zasiadają przed
komputerami. Zanika po-
trzeba ruchu i rozwoju ak-
tywności fizycznej. Okazuje
się, że szkoła sama przyczy-
nia się do takiego stanu rze-
czy. W wielu placówkach
dzieci same mogą zadecy-
dować czy będą uczestniczyć
w zajęciach WF. 

Takie rozwiązanie staje się
coraz bardziej popularne.

W przypadku szkół podsta-
wowych odsetek ten wzrósł
z 26 proc. do 33 proc., w
przypadku gimnazjów z 51
proc. do 56 proc., a w szko-
łach ponadgimnazjalnych
z 17 proc. do 33 proc. Tym
samym młodzi ludzie już na-
wet nie muszą starać się
o „lewe” zwolnienie lekar-
skie. Konsekwencje takich
działań mogą być nieodwra-
calne. O efektach zmian do-
wiemy się z pewnością za
kilka lat, kiedy ogarnie nas
fala otyłości, chorób serca,
stawów i mięśni – wszystko
wśród 25-30 latków. 

Nieobowiązkowy WF?
„Do trzech razy sztuka”

fo
to

: 
W

o
jt
e

k
 B

a
ra

n



w Gliwicach str. 6

Trwa karnawał, czas zabaw któ-

rym często towarzyszy alkohol.

Nie będę demonizować jego

wpływu na ludzki organizm.

Chcę zwrócić uwagę na jego

kaloryczność i metabolizm.

1g alkoholu etylowego dostar-
cza ok. 7 kcal, to całkiem sporo,
bo przyjęto, że 1g węglowoda-
nów, czy białek dostarcza ok.
4 kcal, zaś gram tłuszczu ok.
9 kcal. 
Jednak napoje alkoholowe
poza etanolem, są także źród-
łem węglowodanów. Zwłaszcza
jeśli zaserwowane są w postaci
słodkiego drinka, czy też za-
pijane sokiem owocowym.
Kieliszek spirytusu (20g) to
136 kcal. Alkohol w wersji dla
mniej wprawionych, czyli kie-

liszek wódki (25g) to jakieś 55
kcal. 

Wartość kaloryczna półlitro-
wego kufla piwa to ok. 245
kcal, tyle samo co przeciętny
pączek. Jeśli zaś porównać do-
wóz energetyczny szklanki
piwa, do szklanki soku, war-
tości również są podobne.
W zależności od gatunku piwa,
jak i rodzaju soku, to od 43 do
68 kcal w 100 g trunku, 100g
jasnego pełnego, to 49 kcal.
Ta sama ilość soku pomarań-
czowego ubogaca nas o 41 kcal,
a jabłkowego o 52 kcal.

Jednak to nie od kalorii do-
starczanych przez etanol tyje-
my. Trzymanie tkanki tłusz-
czowej w ryzach utrudnia to
co zjadamy przy okazji. Wszel-
kiego rodzaju zagryzki i „za-
pojki”. Dzieje się tak, gdyż do

zmetabolizowania wypitego al-
koholu, organizm potrzebuje
tak dużo tlenu, że nie wystarcza
go do przekształcania pokarmu
w energię. Przez co, lwia część
tego co zjedliśmy, lub puste
kalorie wypite jako „zapitka”
przekształcą się w tkankę tłusz-
czową.

Dojadanie do kielicha, kufla
czy lampki, jest powszechne,
a czasem nawet zalecane, po-
nieważ po posiłku będącym
źródłem białka, tłuszczu i węg-
lowodanów wchłanianie alko-
holu z układu pokarmowego
do krwi zachodzi wolniej. Ba-
dania potwierdziły, że nawet
3 razy wolniej. Dlatego efekt
upojenia nieco przeciąga się
w czasie. 

Z drugiej strony alkohol wpły-
wa na obniżenie poziomu glu-

kozy we krwi, przez co, zwy-
czajnie chce nam się jeść. Do-
datkowym utrudnieniem dla
osób na diecie odchudzającej
jest lekkie znieczulenie którego
doświadczamy po spożyciu,
przez co łatwiej ulegamy po-
kusom.

Badania jednak nie stwierdzają
jednoznacznie wpływu spoży-
wania alkoholu na przyrost
masy ciała. Osoby pijące, jak
i niepijące, statystycznie ważą
tyle samo. Dowiedziono nie-
stety, że włączenie alkoholu
do diety osób z nadwagą, po-
wodowało ich tycie.

Wspominając o alkoholu, nie
powinno pomijać się jego ko-
rzystnego wpływu na zdrowie.
Jednak terapeutyczne właści-
wości, mają tylko niewielkie
jego dawki.

Dietetyk
radzi:

Katarzyna Larysz
magister dietetyk

P i j e s z ?  Ty j e s z !

Adopcje
Nareszcie ferie! I nawet wytęskniony śnieg poprószył
i na razie jeszcze nieśmiało przykrył miasto cieniutką
warstwą białego pyłku. A może by tak na spacer się

wybrać, zima przecież nam nie straszna. Ruch to zdrowie,
a i świeżego powietrza warto trochę zaczerpnąć. Z psem
u boku - to dopiero byłaby przyjemność!

Berek to 3-letni, raczej drobny
psiaczek, który nie miał łatwego
życia. Od szczeniaka poniewie-
rany i wyrzucany, ze swoją smut-
ną przeszłością trafił do schro-
niska TOZ ,,FAUNA" w Rudzie
Śląskiej. Berek kocha ludzi, jest
spragniony zabawy i czułości
której nigdy nie zaznał. Uwielbia
dzieci, będzie też idealnym to-
warzyszem dla drugiego psiaka
w domu. Zawsze pogodny i ra-
dosny, rozweseli nawet najwięk-
szego ponuraka. Kontakt w spra-

wie adopcji: 694-940-035.

2-letni Houdini, to wspaniały,
kontaktowy psiak. Mimo dużych
rozmiarów jest bardzo przyjaźnie
nastawiony wobec innych zwie-
rząt. Jego imię nie jest przypad-
kowe – wciąż szuka kontaktu
z człowiekiem, a ponieważ jest
niezwykle bystry opanował do
perfekcji sztukę wydostawania
się z każdego miejsca w którym
zostaje pozostawiony, nawet jeśli
jest to 2-metrowe ogrodzenie.
Otwiera drzwi i klatki, w związku
z czym potrzebuje domowej opie-
ki i stałego kontaktu z ludźmi.

W Schronisku dla Zwierząt
w Gliwicach na dom czeka Sy-
renka – mała, filigranowa suczka,
znaleziona w pewną grudniową
noc przy ul. Franciszkańskiej,
z licznymi ranami na swoim
wątłym ciałku. Syrenka przeszła
poważną operację, którą zniosła
niezwykle dzielnie. Teraz, po
okresie rekonwalescencji, czuje
się dobrze. Jest jeszcze wciąż
nieśmiała, jednak powoli prze-
konuje się do otaczających ją
ludzi. I czeka na dom równie
cudowny jak ona.

Razem z Houdinim na uśmiech
losu czeka też Szelka – kilku-
miesięczna, przesympatyczna
suczka, znaleziona w listopadzie
na ul. Tarnogórskiej. Dziecko
niezwykłe gdyż, jak na swój wiek,
niezwykle grzeczne i ciche. Mło-
dziutka Szelka jest bardzo to-
warzyska i jak każdy szczeniak
— urocza. 

Kontakt do schroniska w sprawie adopcji:

32 305 09 43   ● 501 762 009

❚ Zatrudnię do roznoszenia
ulotek 504 747 494

❚ 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

zmienia siedzibę

Gliwicki ZUS 

Dotychczasowa placówka znaj-

dująca się obecnie przy ul.

Jana Pawła II już za kilka dni

zostanie przeniesiona. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych będzie zlokalizowany
w świeżo wyremontowanym
budynku przy ul. Pszczyńskiej
44A. Otwarcie nowej placów-
ki nastąpi w najbliższy po-
niedziałek, 3 lutego. Godziny
otwarcia pozostaną niezmie-

nione, tym samym w ponie-
działki biura będą otwarte
od 08.00 do 17.00, a od wtor-
ku do piątku w godzinach od
08.00 do 15.00.

Według przedstawicieli
ZUS, siedziba będzie w pełni
przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Do
dyspozycji klientów udostęp-
niono również miejsca par-
kingowe znajdujące się za
zmodernizowaną kamienicą.
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Brak opadów śniegu oraz znoś-
ne temperatury powodują, że
zapominamy o przygotowaniu
naszych czterech kółek do nad-
chodzących mrozów. Synoptycy
zapowiadają, że w najbliższych
tygodniach temperatura może
spaść nawet do -30˚C. poniżej
zera. Gdy już nadejdą rekor-
dowe mrozy każdy kierowca
musi mieć pewność, że uda mu
się chociaż otworzyć drzwi. To
już podstawa sukcesu. 

❄

Jeśli nie posiadacie centralnego
zamka z pilotem, powinniście
zaopatrzyć się w odmrażacz do
zamków. Przy okazji warto
zwrócić uwagę na fakt, że sa-
mochodowa skrytka nie jest
dla niego najlepszym miejscem
– powinien zawsze towarzyszyć
nam w kieszeni. Gdy już usły-
szymy kojący dźwięk otwiera-
nego zamka, pojawia się drugi
poważny problem. Zawilgocone
uszczelki lubią przymarzać, co
uniemożliwia otworzenie drzwi.
Również na to znajdzie się spo-
sób. Uszczelnienie drzwi mo-

żemy zakonserwować wazeliną
– nawet kosmetyczną. Jednak
ostrzegamy, taki preparat nie
wchłania się w gumę i może
brudzić ubrania. Pomimo tego
gwarantuje, że bez większych
problemów otworzymy drzwi
nie wyrywając przy okazji ele-
mentów gumowych. Można się
również zaopatrzyć w specjalne
kremy i maści samochodowe,
które również zapobiegają przy-
marzaniu. 

❄

Kierowcy powinni zwrócić uwa-
gę na płyn do spryskiwaczy jaki
posiadają w zbiornikach. Więk-
szość producentów oferuje pro-
dukty zamarzające w tempe-
raturze powyżej -21˚C. Co jeśli
słupek rtęci lub termometr
w samochodzie wskażą, że za-
witała do nas syberyjska po-
goda? Wtedy mamy spory pro-
blem. Zamarznięty płyn może
na długo uniemożliwić nam
swobodne spryskiwanie szyb.
Aby tego uniknąć, trzeba kupić
preparat odporny na temp. na-
wet na temperaturę do -60˚C.

Zmieszanie go płynem pozos-
tałym w zbiorniku powinno za-
łatwić problem. Podobnie po-
stępujemy w przypadku płynu
chłodniczego. Aby ustalić temp.
zamarzania, musimy zaopat-
rzyć się w specjalny miernik.
Przy okazji warto sprawdzić
stan wycieraczek. Jeśli już teraz
pozostawiają brudne smugi to
znaczy, że mogą być zużyte
i nie będą spełniać swojej roli.
Sprawdź również czy nie przy-
marzły do szyby. Włączenie
przymarzniętych wycieraczek
może doprowadzić do spalenia
ich silniczków oraz uszkodzenia
pióra. 

❄

Każdy kto chce rano bezprob-
lemowo silnik, musi sprawdzić
stan akumulatora. Tym zajmie
się wyłącznie specjalista. Aby
przekonać się czy nasz aku-
mulator jest w dobrym stanie,
powinniśmy wykonać pomiar
ładowania oraz sprawdzić po-
łączenia przewodów z alterna-
tora, akumulatora oraz roz-
rusznika. Kierowcy z silnikiem

Diesla muszą skupić się na
kontroli układu podgrzewania
świec żarowych. Jeśli chodzi
o jednostki benzynowe warto
sprawdzić świece zapłonowe
i pozostałe elementy układu
zapłonowego. Pamiętajcie, aby
zadbać o czystość porywy. Kurz,
brud w połączeniu z wilgocią
i lodem, może przewodzić prąd,
powodując rozładowanie baterii.
Musimy również pamiętać
o zasadzie, która mówi, że jeśli
chcemy odpalić samochód na
przewody, nie możemy mieć
włączonej stacyjki. Jeżeli ktoś
chce wziąć od nas prąd, bierze
go z akumulatora, a nie z al-
ternatora. Przekręcona stacyjka
może spowodować straty ukła-
du zapłonowego. 

❄

Niezbędnik kierowcy:

Odmrażacz do zamków –

w kieszeni lub w torbie,

Skrobaczka do szyb,

Szczotka do odśnieżania,

Zapasowy płyn do spry-

skiwaczu w bagażniku,

na rekordowe mrozy

Przygotuj samochód

A r t y k u ł  s p o n s o r o w a n y

Znajdziecie je w samym centrum
miasta, w piwnicach ul. Górnych Wa-
łów 22. Tam właśnie znajduje się
lokal Sapori Divini otwarty zaledwie
trzy miesiące temu, który zachwycił
nas swoim dziełem – prawdziwą
włoską pizzą. Wnętrze jest stylizowane
na włoską winnicę. Miejsce karniszy
zajęły butelki, rozświetlające pomiesz-
czenie. To szczególne miejsce, które
oprócz aromatów ziół, mięs i serów,
wypełnia dym z opalanego drewnem
pieca. Rozżarzone, bijące serce całej
pizzerii. Dzięki własnoręcznemu wy-
konaniu oraz niesamowitej wiedzy
szefa kuchni, dania z jego wnętrza
zachwycają smakiem, wyglądem
i zapachem. 

Najpierw nasz wzrok przykuła świe-
ża rukola. Pod zielonymi listkami
znajdowały się takie wspaniałości jak
gorgonzolla, mozzarella, salami spia-
nata oraz intensywny pomidorowy
sos. Wszystkie produkty pochodzące
wyłącznie ze słonecznych Włoch. Wła-
ściciel i jednocześnie główny kuch-
mistrz Andrzej Wylon, chwalił się
zapasami cudownie wyglądających
wędlin i serów przywożonych z Italii.
To właśnie on postanowił zabrać gli-

wiczan w jej najdalsze zakątki za po-
mocą świeżych i unikalnych smaków. 

Otrzymaliśmy wyczekiwaną pizzę.
Podana na drewnianych tacach mie-
niła się kolorami. Tuż obok leżał nóż
do pizzy. – Mamy taką zasadę, że
każdy sam powinien ukroić sobie
odpowiedni kawałek, zgodnie z ape-
tytem – dodaje właściciel. Próbujemy.
Tak jak się spodziewaliśmy, jest ideal-
na. Tworzona od początku do końca
z pasją, wypełniona smakiem. Do-
dajemy odrobinę oliwy z oliwek ekstra
vergine z ziołami, która czeka na
gości tuż przy kominku, efekt? Po
takich doznaniach kulinarnych można
zrobić tylko jedno, zamówić kolejną!
Warto poeksperymentować. Po chwili
przybyła. Po jednej stronie mozzarella,
szynka prosciutto cotto i czosnek. Po
drugiej grillowany bakłażan, cukinia,
czosnek, cebula, mozzarella – wszyst-
ko skropione pyszną świeżą oliwą.
Wszystko doskonale doprawione ore-
gano i bazylią.  

Ta przygoda się nie kończy. Szcze-
gólnie, gdy chcesz rozsmakować się
we włoskiej kuchni. Jeśli jesteś ciekaw
prawdziwej pizzy zacznij przygodę
z Sapori Divini. 

W Gliwicach znajduje się miejsce, które na moment
przeniesie Cię do słonecznej Italii.

Czy wiesz jak smakuje prawdziwa, 
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Ceny: od 15 zł do 34 zł,
Rozmiar pizzy: 32 cm
Znajdź swój smak na
www.saporidivini.pl
tel. 730-227-399

włos�a �izza?
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Terminy są już i tak napięte. Musisz
zawczasu zapobiec pogarszającej
się koniunkturze. Niestety tak czy
inaczej może Ci ubyć trochę klien-
tów.

Byk 21.04-20.05
Nadal wykonuj ćwiczenia gim-
nastyczne. Nie daj się zniechęcić
podszeptom lenistwa. Dzięki temu
poczujesz się lepiej i poprawisz
swoją odporność.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu możesz odnieść
wrażenie, że ktoś narusza twoje
prawa. No cóż, przyjmując pracę
„u kogoś” musisz się z tym liczyć.

Rak 22.06-22.07
Uwierz, że należy ci się wszystko,
co najlepsze. Natomiast w pracy
powinieneś się czuć swobodnie
jak ryba w wodzie. Niestety masz
tendencję do zapominania o so-
bie.

Lew 23.07-23.08
Nastaw się na żywą dyskusję. Za-
poznaj się z definicją asertywności.
Jeśli zaś chodzi o życie uczuciowe
- ktoś wysyła ci sygnały. Warto je
dostrzec, bo płyną od uroczej oso-
by.

Panna 24.08-22.09
Niczego nie owijaj w bawełnę.
Pamiętaj, że najlepszą obroną jest
atak. Tylko nie daj się zbić z tropu
swojemu szefowi. Patrz mu prosto
w oczy i wyrzuć z siebie wszystkie
bolączki. 

Waga 23.09-23.10
tym tygodniu sprawy ułożą się
nieco lepiej. Jednak jeszcze nie
uda Ci się pokonać wszystkich
przeszkód. Skup się wyłącznie na
własnych sprawach.

Skorpion 24.10-22.11
Ten tydzień upłynie pod hasłem
"nadzieja". Uda cię się zakwalifi-
kować do kolejnego etapu. Bądź
konsekwentny i trzymaj się swojego
konceptu. 

Strzelec 23.11-21.12
Musisz być świadomy swojego
ognistego temperamentu. Trzymaj
się złotej reguły - łagodny uśmiech
złe emocje rozbraja. Także w re-
lacjach partnerskich.

Koziorożec 22.12-2001
Nie rzucaj się na kilka spraw na-
raz. Nie będziesz mógł żadnej z
nich poświęcić odpowiedniego
czasu. Trudniej będzie Ci się
skoncentrować na obranym celu.

Wodnik     21.01-19.02
Szacunek do siebie to wartość
bezcenna. Twój pracodawca
przekracza granice dobrego sma-
ku. Koniecznie postaw temu
tamę. W tym tygodniu weź się na
odwagę. 

Ryby 20.02-20.03
Twoje wysiłki spełzną na niczym.
Innymi słowy musisz dobrze za-
planować czas i zorganizować pra-
cę. Bez odpowiedniej rozgrzewki
nie wybieraj się na narty.
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tel./fax 32-332 50 96
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Ilona (poniedziałek)
— kobieta obdarzona imieniem
Ilona jest typem romantyczki. Jest
także kobietą z klasą, która budzi
sympatię innych ludzi. Pewna sie-
bie, posiada silny charakter. Lubi
mówić dużo o sobie i błyszczeć
w towarzystwie, jednak pewne
sekrety zachowuje wyłącznie dla
siebie. Bardzo lubi babskie plotki.
Potrafi być wierną i oddaną przy-
jaciółką. Jako pracownik jest sta-
ranna, w pracy ceni spokój i przy-
jazną atmosferę. 

 Lech (wtorek)
— mężczyzna o imieniu Lech jest
dobry, kulturalny, stateczny, inte-
ligentny i wykształcony. Jest dużej
miary działaczem, politykiem, po-
trafi wspiąć się na wyższy szczebel
hierarchii państwowej. Z powodu
jego prostolinijności i mało dy-
plomatycznego postępowania spo-
tyka go dużo kłopotów i niepo-
wodzeń. Jednak po pokonaniu
tych trudności dochodzi do za-
szczytów i awansów.

 Walery (środa)
— jest dobry, pracowity, sprawied-
liwy i spokojny. Potrafi jednak
czasami być groźny i impulsywny,
aby bronić swojego dobrego imie-
nia. Jest człowiekiem honoru, bar-
dzo szlachetnym, inteligentnym i
usłużnym. Lubi porządek i ład.
Ma talent literacki. Jest dobrym
mężem i dobrym ojcem. Ceni spo-
kój i nie lubi przyjęć. Uwielbia
przyrodę.

 Marcin (czwartek)
— to mężczyzna o twórczym umy-
śle, jest dobrym organizatorem i
zyskuje duży autorytet. Marcin
jest oddany rodzinie, kocha swoją
żonę i dba o wychowanie dzieci.
Jest osobą skromną, raczej za-
mkniętą w sobie, ma ułożony cha-
rakter. Lubi spokój, dużo przebywa
na łonie natury.

 Joanna (piątek)
— kobieta obdarzona imieniem
Joanna to wielka indywidualność,
energiczna, zorganizowana i rea-
lizująca swoje wspaniałe idee.
Lubi chodzić swoimi 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. Joanna ma
ciężki i trochę dziwny charakter.

 Brygida (sobota)
— jest przewrotna i szybka w po-
dejmowaniu decyzji. Lubi błysz-
czeć w towarzystwie, a bywanie
na imprezach traktuje jako nieod-
łączną część swojego życia. Wy-
biera zawód, który pozwala jej
obracać się w świecie biznesu,
mody lub sztuki. Brygida lubi
zmiany oraz podróże.

 Jagoda (niedziela)
— to kobieta przebojowa, pełna
energii, z wielkimi ambicjami.
Bardzo mocno angażuje się we
wszystko, co robi. Jest osobą uczu-
ciową i wrażliwą. Łatwo się za-
przyjaźnia. Jest odważna w wy-
głaszaniu swoich przekonać, nie
lubi ustępować innym i zaciekle
broni własnych racji. Jagoda lubi
chodzić własnymi ścieżkami i
pragnie być panią swojego domu. 
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Sudoku 1 (Medium)
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Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl
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