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Do tej pory w przypadku utraty karty, klient
banku musiał dzwonić do macierzystej pla-
cówki.
Poszukiwania numeru telefonu, a potem blo-
kowanie karty bankomatowej lub kredytowej
zawsze wiązały się z utratą cennego czasu.
Wraz z rozwojem technologii „Pay pass”, która
polega na przyłożeniu karty do czytnika bez
wpisywania kodu PIN, utrata kawałka plastiku
jest szczególnie ryzykowna. Gdy zguba wpadnie
w ręce złodzieja, ten może robić zakupy do
kwoty 50 złotych. Dopiero zastrzeżenie karty
uratuje stan konta osobistego. Jak podaje Pol-
skie Radio, tylko w IV kwartale udaremniono
próby wyłudzeń na 80 mln złotych. Aby ochrona
środków była jeszcze bardziej skuteczna, ban-
kowcy doszli do porozumienia i stworzyli jed-
nolitą infolinię pozwalającą na zablokowanie
karty.

Numer 828-828-828 pozwoli zastrzec konto
w każdym miejscu na świecie o każdej porze
dnia i nocy, 7 dni w tygodniu. System obsługuje
praktycznie wszystkie banki świadczące usługi

w Polsce oprócz Pekao oraz mBanku.
Związek Banków Polskich zaznacza, że kolej-
nym krokiem do usprawnienia usług ma być
możliwość zastrzegania dokumentów osobis-
tych. Ich utrata może przyczynić się do wielu
problemów, włącznie z wykorzystaniem do
celów przestępczych. Do tego czasu ZBP radzi
co zrobić, gdy zauważymy brak dokumentów:
W pierwszej kolejności powinniśmy zastrzec
je w placówce bankowej - to kilkanaście tysięcy
placówek w całym kraju – warto dodać, że nie
musimy posiadać konta bankowego. Możemy
tego dokonać w macierzystym lub innym
banku, który zatwierdzi informacje w systemie
Dokumenty Zastrzeżone. 

Powiadomienie policji - w przypadku, jeżeli
dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
Zawiadomienie najbliższego organu gminy
lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego
dokumentu - informacje dotyczące konieczności
zawiadomienia organu gminy o utracie doku-
mentu, znajdują się na stronie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.

Ukradli Ci kartę? 
Dzwoń na 828-828-828

Renowacja zabytkowych murów.
Miasto ogłosiło przetarg
Renowacja obejmie fragment

muru tuż przy ul. Grodowej.

Średniowieczny zabytek
stanowi ważny element przy-
pominający o barwnej historii
Gliwic. Obecnie miasto ogło-
siło przetarg, który ma przy-
wrócić potęgę starych obron-
nych murów. Wykonawca,
który złoży najlepszą ofertę
będzie odpowiedzialny za
usunięcie roślinności zarów-
no z kamiennej ściany jak
i jej okolicy. To oczywiście
nie wszystko. 

Pracownicy będą musieli

również usunąć pozostałości
tynku czy nieprawidłowo wy-
konane przemurowania.
Oprócz tego mur zostanie
„wyremontowany” poprzez
usunięcie ubytków oraz na-
prawę rys konstrukcyjnych.
Ubytki zostaną wypełnione
odpowiednio dopasowanym
materiałem. Ponad to planuje
się odświeżenie tzw. lica
muru przez wzmacnianie,
czyszczenie, uzupełnienie
drobnych ubytków, fugowa-
nie, hydroizolację i ujedno-
licenie kolorystyczne.

R E K L A M A

Wpłat�podatku�dokonać�można:
na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Gliwicach 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 (przerwa od 10.30-10.45)
wtorek:
godz. 7.15 – 17.00 (przerwa od 10.30-10.45)

Informację�telefoniczną�na�temat�rocznych�rozliczeń�podat-
kowych�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.

Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 

informuje

OGŁOSZENIE

W Gliwicach przybędzie skrzy-
żowań, które zostaną wpięte
do systemu inteligentnego ste-
rowania ruchem. To wszystko
dzięki światłowodom, których
w naszym mieście jest już kil-
kadziesiąt kilometrów. 

– Prace podzielone są na
dwa etapy. Pierwszy to roz-
budowa istniejącej sieci świat-
łowodów, która wykonana
jest już w 80%, a drugi to
budowa nowych odcinków –
tutaj zrealizowano juz 50%
prac – mówi Mariusz Jurek ze
Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Światłowody znajdują się
pod ziemią w różnych dziel-
nicach Gliwic. Inwestycja rea-
lizowana jest przez Śląską Sieć
Metropolitalną w ramach pro-
gramu „SilesiaNet- budowa
społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym wo-

jewództwa śląskiego”. ŚSM to
spółka założona przez Miasto
Gliwice. 
Sieć budowana w Gliwicach
oparta jest o technologię mi-
krokanalizacji. Stanowi to in-
nowacyjny sposób budowania
kanalizacji teletechnicznej. Za-
pewnia w ten sposób łatwość
rozbudowy, rekonfiguracji po-
łączeń światłowodowych.
Głównie chodzi i połączenie
ze sobą wszystkich jednostek
samorządowych, szkół oraz
przedszkoli. Z sieci będą ko-
rzystać wszysycy gliwiczanie. 

– Mieszkańcy nie będą ze
światłowodów korzystać bez-
pośrednio, ale pośrednio.
Dzięki rozbudowie sieci bę-
dziemy mogli zwiększyć ilość
kamer w różnych dzielnicach
Gliwic. Kolejne skrzyżowania
zostaną wpięte do systemu

sterowania ruchem. Między
jednostkami miejskimi będzie
możliwa sprawniejsza komu-
nikacja i przesyłanie danych,
co z całą pewnością wpłynie
na sprawniejsze załatwianie
spraw przez gliwiczan –
mówi Mariusz Kopeć, rzecznik
prasowy Śląskiej Sieci Metro-
politalnej.

Sieć światłowodów docelo-
wo będzie otwarta dla wszyst-
kich przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych. Będą oni
mogli w oparciu o tę infras-
trukturę rozbudować własne
systemy dostępu szerokopas-
mowego. Inwestycja ma się
zakończyć do lipca 2014 roku. 

infogliwice.pl

Monitoring 
nie tylko w centrum Gliwic
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W Urzędzie Miejskim pojawili się
kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli.
Pracownicy katowickiej delegatury
spędzą tam prawie 3 miesiące. Kon-
trola ma na celu sprawdzenie wy-
branych aspektów funkcjonowania
spółek z udziałem Miasta Gliwice. 

Nie ma w tym nic niezykłego. Takie
rutynowe kontrole NIK przeprowadza
regularnie. A jednak. Sprawdziliśmy
do jakich jeszcze śląskich miast za-
witali kontrolerzy. Oprocz Gliwic są
to Zabrze, Jastrzębie Zdrój, Żory oraz
Strumień. Co jest w nich takiego nie-
zwykłego? W każdym z nich włodarze
są bezpartyjni. W każdym, bój o sta-
nowisko wygrali z kandydatem Plat-
formy Obywatelskiej. Można powie-
dzieć, że jeśli urzędy pracują pra-
widłowo to nie powinny się obawiać.
To prawda, jednak wysłanie kontroli

właśnie do tych i tylko tych miast, w
których Platforma nie potrafi wygrać,
każe się zastanowić czy aby nie jest
to celowe działanie. Przypomnijmy,
że w zeszłym roku prezesem Naj-
wyższej Izby Kontroli został były
poseł PO, minister sprawiedliwości
oraz prokurator generalny, Krzysztof
Kwiatkowski.

O szczegółach kontroli w Gliwicach
opowiedział nam przedstawiciel NIK,
Przemysław Witek, główny spe-
cjalista kontroli państwowej. 
– Działania w gliwickim magistracie
zostały podjęte na wniosek Pana
Andrzeja Gałażewskiego, posła na
Sejm RP, który w związku z pozys-
kanymi informacjami o potencjal-
nych nieprawidłowościach. Te miały
pojawić się przy obsadzaniu stano-
wisk w organach zarządzających i

nadzorczych spółek komunalnych
Miasta Gliwice zwrócił się do Izby z
prośbą o wyjaśnienie sprawy. - ko-
mentuje Przemysław Witek. Zakres
przedmiotowy kontroli obejmuje
m.in. zgłaszanie oraz powoływanie
osób do zajmowania stanowisk w
organach spółek, wynagrodzenia
osób zasiadających w organach spó-
łek oraz organizację i sprawowanie
nadzoru właścicielskiego nad pod-
ległymi spółkami – dodaje specjalista
NIK. 

Obecnie NIK prowadzi kontrolę
w następujących jednostkach:
1. Zarząd Budynków Miejskich I TBS

Sp. z o.o. 
2. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic

i Mostów S.A. 
3. Przedsiębiorstwo Składowania

i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Dyskusja na ten temat rozpoczęła
się w 2009 roku wraz z przeniesie-
niem ośrodka egzaminowania do
Rybnika. To spore utrudnienie dla
kursantów, którzy muszą tracić czas
na tzw. „jazdach” pokonując prawie
23 km do sąsiedniego miasta.
Z tego samego powodu takie roz-
wiązanie jest nieopłacalne również
dla instruktorów. Każdy musi cho-
ciaż parę razy przemierzyć najczę-
ściej uczęszczane przez egzamina-
torów ulice Rybnika. 

– To rozwiązanie powoduje za-
równo dla instruktorów jak
i przedsiębiorców ogromne straty.
Dojeżdżanie do Rybnika jest zwy-
czajnie nieekonomiczne. Samocho-
dy są nadmiernie eksploatowane,

mówiąc potocznie po prostu „na-
bijamy sobie liczniki”, co wiąże się
z późniejszymi trudnościami ze
sprzedażą auta, gdy WORD znów
zmieni samochody egzaminacyjne.
Wydaje nam się, że nikt nie po-
myślał o mieszkańcach, potencjal-
nych kursantach. To oni ponoszą
największe straty. Zamiast wyko-
rzystać czas na szkolenie tracą
czas na dojazd w trakcie zajęć do
Rybnika i z powrotem Średnio
trzy-cztery trasy to około sześć
godzin. Do tego dochodzi ogromny
stres wynikający z przebywania
i poznawania nowego miasta –
komentuje Ewelina Kozaczkie-
wicz, właściciel szkoły jazdy EL-
MOT. 

– Gliwice są przecież miastem
przyjaznym edukacji, a w sprawie
szkoleń na prawo jazdy zdecydo-
wanie przegrywamy z innymi
miastami. WORD, znikając z gli-
wickiego krajobrazu, spowodował
zmniejszenie się wśród mieszkań-
ców „jeżdżącej świadomości”. To
proste: nie ma WORD-u, nie ma
samochodów egzaminacyjnych,
zmniejsza się liczba elek, coraz
mniej nas widać na ulicy, a co za
tym idzie jest coraz mniej chętnych
na prawo jazdy. Chyba jedynymi
zadowolonymi w Gliwicach są Ci
kierowcy, którzy zapomnieli już,
że kiedyś też byli szkoleni i narzekali
na samochody egzaminacyjne oraz
„elki”… – dodaje właścicielka EL-
MOT-u.

Swoją pomoc w tej sprawie za-
oferowały również władze miasta.
Wyznaczono nawet nieruchomość
przy ul. Błonie, która mogłaby po-
służyć jako nowa lokalizacja gli-
wickiego WORDU. Zlokalizowana
w bezpośrednim sąsiedztwie bu-

dowanej „średnicówki” oraz auto-
strady A1 była by doskonałym miejs-
cem dla wszystkich mieszkańców
regionu. Znajdziemy tam utwar-
dzone place oraz budynki, m.in. 4-
piętrowy obiekt o charakterze biu-
rowym. Warto dodać, że wspom-
niana infrastruktura już służyła gli-
wickim szkołom jazdy. 

Wszyscy zainteresowani posta-
nowili przekazać na ręce mar-
szałka wszystkie postulaty. List
przesłany do władz województwa
poparł również prezydent Zyg-
munt Frankiewicz. W imieniu mar-
szałka odpowiedział Stanisław
Dąbrowa, członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego. Niestety, pod-
jęta decyzja rozczarowała wszyst-
kich. Utworzenie nowego oddziału
jest nieopłacalne – tak w skrócie
można streścić przekazaną od-
powiedź. „Przejęcie obsługi ludności

w danym regionie poprzez utwo-

rzenie nowego oddziału terenowego

(...) stanowiłoby poważne obciążenie

dla WORD-u w Katowicach (...).

Osób przystępujących do egzaminu

nie przybędzie, a jedynie zmieni

się ich migracja. Natomiast utwo-

rzenie nowego ośrodka w Gliwicach,

jako samodzielnej jednostki, może

wywołać brak rentowności dla obu

jednostek organizacyjnych” - czy-
tamy w liście.

Warto dodać, że spadek zaintere-
sowanych to głównie zasługa no-
wych egzaminów teoretycznych,
które wystraszyły kursantów. Wy-
gląda na to, że zarówno gliwiczanie
jak i inni mieszkańcy regionu nadal
będą tracić czas na dojazdy do Ryb-
nika. Może chociaż budynek na ul.
Błonie czeka odrobinę lepszy los. 

➽➽➽ ze str.➊

Zarówno szkoły jazdy jak i mieszkańcy co jakiś czas upominają się o gliwicki WORD.

Platforma szuka haków?

WORD wróci do Gliwic?

Dokładnie rok temu pracownicy
Centrum Onkologii zostali oska-
rżeni o niegospodarność.

Sprawa wiązała się z wdrożeniem
nowego systemu leczenia i diagno-
zowania nowotworów. Nowoczesne
urządzenie o nazwie „TrueBeam”
zostało zakupione za kwotę 18,5 mln
złotych podczas gdy w tym samym
czasie szpital w Olsztynie zapłacił za
podobną maszynę 8,5 mln. Na nic
zdały się tłumaczenia dyrektora In-
stytutu Onkologii, profesora Bogu-
sława Maciejewskiego przekonują-
cego, że gliwicki TrueBeam posiada
dodatkowy sprzęt, który znacząco
podniósł jego wartość. Lawina ruszyła,
a urządzenie mające ratować życie
stało się przyczyną wielu problemów. 

W sprawę zaangażowała się proku-
ratura oraz Centralne Biuro Anty-
korupcyjne. Wszczęto postępowanie
mające na celu wykazanie czy wy-
rządzono szkody majątkowe nara-

żające na straty gliwicką placówkę.
W czasie śledztwa urzędnicy oraz
funkcjonariusze CBA porównywali
wyposażenie obu zamówionych ma-
szyn. Po roku wyjaśniono wszystkie
wątpliwości. 

Prokuratura oznajmiła, że nie
popełniono przestępstwa. Sprawa
została umorzona także przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Okazało się, że do takiej różnicy
w cenie przyczyniło się nie tylko
wyposażenie, ale również dużo
korzystniejszy kurs dolara dla
olsztyńskiego zamówienia. 

„TrueBeam” to system do leczenia
raka o submilimetrowej dokładności,
o największej aktualnie dostępnej
szybkości napromieniania. Może być
zastosowany do napromieniania do-
wolnych nowotworów, kwalifikują-
cych się do radioterapii, zlokalizo-
wanych w dowolnym miejscu w or-
ganizmie pacjenta. 

CBA w Centrum Onkologii.
Śledztwo dobiegło końca
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❚ SprzedamGliwiceCen-
trum2pok.2p.C.O.balkonni-
skiczynsz501612812[101.64]

❚ 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

Przebywające na naszych osiedlach koty, miesz-
kające w piwnicach lub na działkach, należą
do tzw. zwierząt wolno żyjących i zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt mają prawo do
swobodnej egzystencji. Pamiętajmy, że obecna
pora roku to dla nich czas najtrudniejszy („sory,
taki mamy klimat”). Jednak przy pewnej po-
mocy człowieka są w stanie przetrwać ten
trudny okres zimowy. Należy zapewnić im do-
stęp do świeżej wody, regularnie je dokarmiać
i przede wszystkim umożliwić im schronienie
się przed mrozem, na przykład w piwnicy. Wy-
starczy uchylone jedno małe okienko, żeby
uratować kilka futrzanych duszyczek. Nie bądź-
my obojętni na los tych pięknych, dzikich stwo-
rzeń żyjących tak blisko nas, bo nasza (jakże
częsta!) ludzka znieczulica może być dla nich
śmiertelnie niebezpieczna.

W poprzednich numerach prezentowaliśmy
szukające domów psy z okolicznych schronisk.
Nie są to oczywiście jedyni rezydenci takich
miejsc. Na adopcje czekają również koty, którym
życie się nie ułożyło i z różnych względów -
jedne z ulicy, inne oddane przez właścicieli,
którzy nie mogli lub nie chcieli się nimi dłużej
zajmować – trafiły do „zwierzęcej poczekalni”.
Wszystkie jednak potrzebują prawdziwego
domu, miłości, swojego człowieka. Jeśli więc
okienko w naszej piwnicy pozostaje otwarte
ale chcielibyśmy zrobić coś więcej, bądź też w
pobliżu nie ma żadnego przedstawiciela kociego
gatunku, a my mamy możliwości i potrzebę
się jakimś zaopiekować, oto „fantastyczna
czwórka” ze Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Gliwicach:

Adopcje

Kapsel
od pół roku czeka w schronisku na dom.
Trafił tu razem z rodzeństwem w czerwcu
zeszłego roku jako małe, przestraszone kocie.
Teraz już podrósł, ma około 8 miesięcy. 
Nie jest typowym „miziakiem”, ale potrze-
buje po prostu czasu na oswojenie się
z opiekunem.

Ramona
to piękna, czarna kotka. Ma ok. 5 lat. Trafiła
do schroniska razem z drugim równie czar-
nym kotem, Ramzesem, po śmierci właści-
ciela. Kotka jest niezbyt oswojona, nieufna
i raczej unika kontaktu z człowiekiem. Świet-
nie za to odnajduje się w grupie z innymi
kotami i chętnie spędza z nimi czas.

Kuleczka
6-cio miesięczna Kuleczka została znaleziona
w styczniu przy ul. Huberta. Kotka jest bar-
dzo oswojona z ludźmi. Wzięta na ręce
wtula się całym ciałkiem w człowieka i od
razu „włącza traktorek”. 

Dominik
to roczny kocurek. Został znaleziony w stycz-
niu na ul. Sikorskiego przez pewną starszą
Panią, która w trosce o jego bezpieczeństwo
zabrała go ze środka ulicy i przyniosła do
schroniska w reklamówce. Dominik jest mło-
dy i daje się brać na ręce, nie drapie i jest
bardzo cywilizowanym kotem.

Kontakt do schroniska w sprawie adopcji:

32 305 09 43   ● 501 762 009

Gdy tylko prace związane z
budową DTŚ się zakończą, a
wszystkie uliczki na Starówce
będą odnowione, to wjechać
będą mogli na nie tylko nie-
liczni.

Prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz w rozmowie z
portalem infogliwice.pl za-
znaczył, że prawdopodobnie
dojazd będzie tylko dla miesz-
kańców. Uliczki na Starówce
zostaną także objęte płatnym
parkowaniem. Chodzi o to,
by wokół Rynku mogli spo-
kojnie poruszać się piesi. Tak
dzieje się w wielu europej-
skich miastach.

– Kierowcy bardzo sobie
chwalą nową organizację
ruchu na ul. Dolnych Wałów,

dlatego istnieje prawdopo-
dobieństwo, że tak już zo-
stanie – mówi prezydent
Zygmunt Frankiewicz. –
Reszta jest już praktycznie
przesądzona. Wiadomo, że
wprowadzimy znaczące
ograniczenie wjazdów dla
samochodów w obrębie Sta-
rówki z pewnymi przywile-
jami dla mieszkańców tych
okolic. Będziemy tak zmie-
niać organizację ruchu tak,
aby nie można było penet-
rować ulic starego miasta
tzn. jak się wjedzie ulicę z
ograniczeniem, znaki będą
kierowały kierowców poza
obręb Starówki. Docelowo
myślimy o całkowitym ogra-
niczeniu przejazdu dla osób,

które nie są mieszkańcami
tego rejonu oraz nie prowa-
dzą tam działalności gospo-
darczej. Zmiany powinny
być sukcesywnie wprowa-
dzane – dodaje Zygmunt
Frankiewicz. 

Dziś wiele lokali na sta-
rówce po prostu umiera, bo
nie ma tam pieszych, czyli
potencjalnych klientów. Po
wprowadzeniu ograniczenia
ruchu ma się to zmienić. Sta-
rówka ma stać się bardziej
przyjazna dla spacerowiczów,
a co za tym idzie ma się
zwiększyć ruch pieszy. To w
założeniu spowoduje ruch w
biznesie przy i na Rynku.

Już w 2015
Starówka będzie zamknięta dla samochodów!

fo
to

: K
R

Z
Y

S
Z

T
O

F
 K

R
Z

E
M

IŃ
S

K
I



NOWE GLIWICE II

Gliwice pozyskały 4,5 mln złotych unijnego
dofinansowania na gruntowną rewitalizację dawnej
Fabryki Drutu i uporządkowanie terenów bezpośrednio
sąsiadujących z powstającą w Gliwicach Drogową Trasą
Średnicową.

I
To pierwszy krok do całkowi-

tej zmiany wizerunku poprze-

mysłowej części miasta przy

ul. Dubois.

Dzięki projektowi Nowe Gliwice
II w miejscu obecnie mocno za-
niedbanym ma powstać dzielnica
o czytelnym układzie przestrzen-
nym, dobrze skomunikowanym
z terenami przyległymi, a także

z budowaną właśnie w Gliwicach
Drogową Trasą Średnicową.

Najciekawsze stare budynki
zostaną zachowane. Dzięki prze-
prowadzonym remontom, ale
z zachowaniem oryginalnego
stylu architektonicznego i nada-
niu im nowych funkcji usługowo
– biurowych lub mieszkalnych
zyskają „nowe życie”. 

W ramach I etapu powstanie

nowy szkielet komunikacyjny. To
układ drogowy o łącznej długości
ok. 450 metrów składający się
z ulic wraz z chodnikami. 

Projekt Nowe Gliwice II poza
układem drogowym, zakłada
również kompleksowe uzbroje-
nie terenu pod przyszłe zabudo-
wania. Powstanie ok. 320 mb.
sieci wodociągowej, ok. 460 mb.
kanalizacji deszczowej, ok. 250

mb. kanalizacji sanitarnej, ok.
700 mb. sieci elektroenergetycz-
nych, oświetleniowych wraz
z kompletnym oświetleniem ulic
i chodników. 

Wykonanie tego etapu pozwoli
na zaplanowanie kolejnych in-
westycji – już kubaturowych,
czyli nowych budynków, które
ożywią tę część miasta.

Jeśli uda się zrealizować te

ambitne plany, to wszyscy zys-
kamy bardzo atrakcyjną prze-
strzeń. W założeniach ma być to
miejsce, w którym będzie można
miło spędzić wolny czas. Mam
nadzieję, że Nowe Gliwice II,
gdy już powstaną, przyciągną
kolejne prężnie działające firmy
z branży nowoczesnych techno-
logii. – mówi prezydent Gliwic,
Zygmunt Frankiewicz.

w Gliwicachstr. 5

ZIELONE ŚWIATŁO DLA PROJEKTU
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Co prawda mamy kły jak drapież-
niki, jednak obawiam się, że w ob-
liczu gonitwy za potencjalną potrawą
większość z nas prędzej padłaby
z wycieńczenia i głodu. Na szczęście
mamy płaskie zęby trzonowe, które
umożliwią przeżucie pokarmów ro-
ślinnych, gdy innych zabraknie. 

Ludzki żołądek wytwarza kwas sol-
ny, co wskazywałoby na podobień-
stwo ludzi do mięsożerców, jest on
jednak o wiele słabszy niż u dra-
pieżników. Ponadto, drapieżcy wci-
nają swoje ofiary często razem
z kośćmi, których my nie jesteśmy
w stanie strawić, ani nawet pogryźć.
Za to ludzka ślina zawiera enzymy
ułatwiające trawienie pokarmów ro-
ślinnych, których brak u drapież-
ców.
Niezależnie od wyznawanych po-
glądów co do tego czy powinniśmy
jadać pokarmy pochodzenia zwie-

rzęcego, czy też nie, ludzki organizm
jest przystosowany zarówno do diety
typowo roślinnej, jak i do przyswa-
jania pokarmów odzwierzęcych. Za-
tem można stwierdzić, że jesteśmy
wszystkożerni.

Mimo to okazuje się, że właśnie
osoby na diecie wegetariańskiej cie-
szą się lepszym zdrowiem i dłuższym
życiem. 

Nie namawiam do odchodzenia od
produktów pochodzenia zwierzęcego
na siłę. W końcu od tego mamy ob-
róbkę termiczną, by smacznie przy-
rządzać mięso. Apeluję jednak
o zwrócenie uwagi na ilość warzyw
i owoców w naszym codziennym
menu. Każdego dnia powinniśmy
zjeść ich przynajmniej 800 gramów,
z przewagą tych pierwszych (ziem-
niaków jednak, nie wliczamy w pulę
warzyw).

Katarzyna Larysz
magister dietetyk

Dietetyk
radzi:

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, 

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?

Patronujemy 

Jesteśmy mięsożercami, czy raczej roślinożercami? 
Poglądy co do tego są bardzo podzielone.



OGŁOSZENIE
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Ostatnio nie najlepiej Ci się wiodło.
Na szczęście to już przeszłość. W
tym tygodniu powieje optymiz-
mem. Tylko nie zostawiaj swoich
spraw w obcych rękach.

Byk 21.04-20.05
Uda ci się nadal piąć w górę.
Jednak nie zagalopuj się. Posiadając
rodzinę masz z nią związane obo-
wiązki, dlatego nie powinieneś jej
zaniedbywać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Do domu wróci spokój i zapanuje
idylla. Znajdź czas dla siebie i za-
pewnij sobie chwilę wytchnienia.
Zrób krótką przerwę i oddaj się
zabawie.

Rak 22.06-22.07
W tym tygodniu nie doczekasz
się zwrotu pieniędzy. Teraz to ty
staniesz się dłużnikiem. Niezapła-
cone na czas faktury będą Cię
uwierać jak kamień w bucie.

Lew 23.07-23.08
Ty sam wiesz, co jest dla Ciebie
dobre. Zacznij od kalkulacji zysków,
ale i ewentualnych strat. Pamiętaj,
że nadmiar optymizmu świadczy
o głupocie.

Panna 24.08-22.09
Sprawy domowe będą wyglądały
coraz gorzej. Pociesz się tym, że
po odpływie zawsze przychodzi
przypływ. Musisz uzbroić się w
cierpliwość. 

Waga 23.09-23.10
Pamiętaj, że masz w pracy sporo
sprzymierzeńców, gdy będzie trzeba
staną za tobą murem. Nie zapominaj
o zdrowiu. Ostatnio go nie szano-
wałeś.

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu zrób przegląd
swoich celów zawodowych. Przy-
siądź solidnie na rozplanowaniem
zajęć. Masz zakodowaną w sobie
potrzebę rozwoju. 

Strzelec 23.11-21.12
Przez nieuwagę możesz przyspo-
rzyć sobie dużych kłopotów, z ko-
niecznością zmiany niektórych do-
kumentów włącznie. I nie pożyczaj
w tych dniach nikomu swojego
samochodu.

Koziorożec 22.12-2001
Ostatnio współpraca ze wspólni-
kami przyprawia Cię o ból gło-
wy. Zaczynacie się różnić nawet
w drobiazgach. Być może te na-
pięcia wywołuje rozczarowanie
związane z brakiem efektów.

Wodnik     21.01-19.02
W tym tygodniu zwołaj posie-
dzenie. Nie możecie grać na
przeciwstawnych polach. Bę-
dziesz musiał panować nad huś-
tawką nastrojów. Tylko się nie
poddawaj. 

Ryby 20.02-20.03
Jeśli jesteś z kimś, kto jeszcze,
mimo upływu kolejnego półrocza,
nie umie określić swego uczucia -
to tym razem daj sobie spokój.
Zamknij ten etap znajomości.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Oskar (poniedziałek)
— to mężczyzna o prawym cha-
rakterze. Jest subtelny, szczery,
sprawiedliwy i zawsze staje w
obronie prawdy. Czasami scep-
tycznie ocenia życie oraz innych
ludzi, przez co zyskuje nieprzyja-
ciół. Oskar jest domatorem, nie
lubi też zmian miejsca zamiesz-
kania czy miejsca pracy. Uwielbia
przyrodę, lubi książki i muzykę. 

 Mariusz (wtorek)
— to mężczyzna wykształcony,
chętnie bierze na siebie duże od-
powiedzialności i służy sprawom
publicznym. Jest osobą dobro-
duszną, potrafi dawać rady innym.
Pracowity, zaradny, bardzo ceni
sobie spokój. Podróżuje wyłącznie
z konieczności, podróże przynoszą
mu sławę oraz majątek. Dużo
czasu poświęca rodzinie, dzięki
czemu jest dobrym mężem i ojcem,
dobrze wychowującym dzieci.

 Adelajda (środa)
— posiadaczka tego imienia jest
kulturalna, powabna, lubi przyrodę.
Cały czas zdobywa wiedzę, gro-
madzi książki naukowe, zwłaszcza
filozoficzne. Nie zmienia zdania.
Jest odważna i wrażliwa na ludzka
krzywdę. Stawia sobie jasne cele
i wytrwale do nich dąży. Rzadko
zmienia swoje przekonania. Może
być dobrą szefową.

 Dorota (czwartek)
— to kobieta o zmiennym cha-
rakterze. Posiada umysł badawczy.
Lubi nauki zarówno humanistyczne
jak i ścisłe. Jest kobietą wszech-
stronną, lubi zmiany i łatwo przy-
stosowuje się do nowych warun-
ków. Nie jest dobrym partnerem
w rodzinie. W tym, co robi zawsze
chciałaby być najlepsza. W karierze
zawodowej skutecznie rywalizuje
z mężczyznami. Dba, aby zawsze
wyglądać modnie i zadbanie.

 Juliana (piątek)
— jest osobą zwariowaną i nie-
zwykle aktywną. Energia ją po
prostu rozpiera. Czasem wpada
na szalone pomysły, które próbuje
na poważnie realizować. Bardzo
ceni sobie przyjaźń, wierność i
godność. Bardzo ciężko znosi zdra-
dę czy porzucenie, ponieważ jest
wrażliwa na porażki, szczególnie
w sprawach sercowych.

 Sebastian (sobota)
— 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 i ma ogromny szacunek
do rodziców.

 Bernard (niedziela)
— to osoba silna psychicznie,
uparta i niezależna. Nie lubi ustę-
pować pola. Potrafi walczyć nawet
w obronie przegranej sprawy. Od
ludzi bierze to, co jest mu potrzebne
i raczej nie ogląda się na czyjeś
uczucia. Lubi kierować ludźmi,
ale przysparza mu to wiele trud-
ności. 
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