
Według przegłosowanej uchwały w Gliwicach powstaną
dwie strefy płatnego parkowania. W strefie A  kierowcy
zapłacą 2,80 zł/godz., w strefie B–1,60 zł/godz. 

RADA MIEJSKA przyjęła uchwałę o Strefach Płatnego Parkowania

Kryzys w branży motoryzacyjnej 
nie ominął fabryki Opla w Gliwicach.

Od�3�grudnia�praca�w�zakładzie�zwolni.
Zamiast� trzech� zmian� część�działów�będzie
musiała�się�przestawić�na�tryb�dwuzmianowy.
Głównym�powodem�zmian�jest�stale�zmniej-
szająca�się�sprzedaż�samochodów.�

Nowy�system�godzinowy�będzie�dotyczył�hali
montażowej,� lakierni� oraz� części� spawalni.
Takie�działania�zmniejszą�produkcję�do�37,5
aut� na� godzinę.� Zmiany� nie� dotkną� tłoczni,
działu�utrzymania�ruchu�oraz�części�spawalni.
Jak�informują�członkowie�związków�zawodo-
wych�Solidarność,�zarząd�fabryki�ma�w�pla-
nach�kolejne�działania�naprawcze,�które�mają
być� lekarstwem�na� nowe�warunki� rynkowe.
Obecnie�w�fabryce�pracuje�około�3�tysiące�pra-
cowników.�W�zeszłym�roku�z� taśm�zjechało
174�tysiące�nowych�pojazdów.

Opel zwalnia…

tydzień
w Gliwicach
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www.tydzienwgliwicach.pl

™

✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

skontaktuj�się�z�nami

25 000 egz.
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Tutaj dostaniesz gazetę:

✪ ul. Zwycięstwa
✪ Dworzec PKP Gliwice
✪ Plac Piastów
✪ Politechnika Śląska

Nakład:

107864
czytelników

według statystyk Google
portal dzisiajwgliwicach.pl ma

rozdawanych do ręki

Pogoda

w�Gliwicach ❂
Poniedziałek, 29 bm. 
temp. 0°C |-6°C

Wtorek, 30 bm.
temp. 3°C |-5°C

Środa, 31 bm.
temp. 6°C |-1°C  

Czwartek, 1    list.
temp. 8°C |1°C❂ ❂










Nie ma
obowiązku
zmiany
opon na

„zimówki”!będziemy
płacić�!��

Prognozy synoptyków
okazały sie prawidło-
we. Śnieg spadł. Wielu
kierowców już ustawi-
ło się w kolejce do
warsztatu, aby wymie-
nić letnie opony na zi-
mowe.

To� wszystko� w� obawie
przed� mrozami� i� …man-
datami.� Pojawia� się� bo-
wiem�coraz�więcej�plotek
i� informacji� o� karach� za
niedostosowanie� się� do
„nowych� przepisów”,� na-
kładających� obowiązek
jazdy�na�„zimówkach”�od
1� listopada� do� 31� marca.
Choć� posłowie� faktycznie
pracowali�nad�takimi�roz-
wiązaniami,� to� jednak
nowe� prawo� nie� przeszło
nawet�sejmowej�ścieżki�le-
gislacyjnej.�

Gdyby�ustawa�weszła�w�ży-
cie,� już� w� tym� roku� jeż-
dżenie�na�letnich�oponach
groziłoby�mandatem�w�wy-
sokości� do� 500zł,� ewen-
tualnym�odholowaniem�sa-
mochodu�na�parking�poli-
cyjny�i�utratą�dowodu�re-
jestracyjnego.
Taka�kara�czekałaby�jednak
nielicznych� kierowców,
gdyż�opon�zimowych,�bez
specjalnej�zachęty,�używa
95%�Polaków.

W�Polsce�nadal�obowiązują
przepisy� określające� wy-
łącznie�stan�opon� i�głębo-
kość�bieżnika—dodajmy�to
minimum�1,6�mm.
Nowe� ustalenia� zakładają
zwiększenie�głębokości�bież-
nika�do�4mm.
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Podczas�sesji�Rady�Miejskiej�w�dniu�26.10.2012�r.
gliwiccy�Radni�wprowadzili�nową�uchwałę�usta-
nawiającą�Strefy Płatnego Parkowania.
13�było�za,�a�8�przeciw�nowym�zapisom.�
Według� przegłosowanej� uchwały� w� Gliwicach
powstaną�dwie�strefy�płatnego�parkowania.�
W� strefie� A� kierowcy� zapłacą� 2,80� zł/godz.,�
w�strefie�B�1,60�zł/godz.�Opłaty�będą�pobierane
od�godziny� 10.00�do� 18.00.�W�ramach�wyku-
pionego� czasu� parkowania,� będzie�można�do-
wolnie�zmieniać�miejsca,�oczywiście�wyłącznie
w�granicach�strefy�gdzie�wykupiono�bilet.�
Opłatę�będziemy�wnosić�w�urządzeniu�parkin-
gowym,� lub� za� pomocą� Śląskiej� Karty� Usług
Publicznych.

Kierowcy�będą�mogli�liczyć�również�na�„Abona-
ment� mieszkańca”� kosztujący� 120� zł� rocznie.
Upoważnia� on� do� postoju� w� Strefie� Płatnego
Parkowania�na�obszarze�zlokalizowanym�w�pro-
mieniu�500�metrów�od�miejsca�zameldowania.�
Warto�dodać,�że�mandat�za�nieuiszczenie�opłaty
wyniesie�20�zł�w�przypadku,�gdy�opłata�zostanie
wniesiona�w�ciągu�7�dni,�a�50�zł�jeśli�przekroczymy
termin�7�dni.�Jak�twierdzą�władze�miasta,�celem
wprowadzenia� SPP� nie� jest� uzyskanie� źródła
nowych� dochodów,� lecz� poprawa� dostępności
miejsc�do�parkowania.�
Uchwała�wejdzie�w�życie�od�września�2013�roku.

Parkowanie w centrum 
będzie płatne!

Za�głosowali:
 Magdalena�Budny�(KDG)
 Leszek�Curyło�(KDG)
 Kajetan�Gornig�(PO)
 Zbigniew�Grzyb�(SLD)
 Michał�Jaśniok�(KDG)
 Krzysztof�Kleczka�(niezrzeszony)
 Tadeusz�Olejnik�(KDG)
 Jan�Pająk�(KDG)
 Marek�Pszonak�(KDG)
 Krystyna�Sowa�(KDG)
 Grażyna�Walter-Łukowicz (KDG)
 Marek�Widuch�(SLD)
 Jarosław�Wypych�(KDG)

Przeciw�głosowali:
 Dominik�Dragon�(PO)
 Zdzisław�Goliszewski�(PIS)
 Jarosław�Goncarz�(PIS)
 Marek�Kopała�(PIS)
 Ewa�Potocka�(PO)
 Janusz�Szymanowski�(PO)
 Jarosław�Wieczorek�(PIS)
 Urszula�Więckowska�(PO)

Wstrzymali�się:
 Joanna�Karweta�(PO)
 Henryk�Woźniak�(PO)
 Jan�Wiśniewski�(PO)
 Zbigniew�Wygoda�(PO)

Podstrefa A

Strefa Płatnego Parkowania 
w Gliwicach obejmuje ulice:

Bankowa,�Basztowa,
Bednarska,�Białej�Bramy,
Bytomska,�Dolnych�Wałów,
Górnych�Wałów,�Grodowa,
Kaczyniec,�Kościelna,�Krótka,
Krupnicza,�Matejki,�Mleczna,
Plac�Inwalidów�Wojennych,
Plac�Mleczny�,Plac�Rzeźniczy,
Plac,�Wszystkich�Świętych,
Plebańska,�Pod�Murami,
Raciborska,�Rynek,�Szkolna,
Średnia,�Tkacka,�Wodna,
Wysoka,�Zwycięstwa
częściowo�na�odcinku�od
Rynku�do�ul.�Dolnych�Wałów

Podstrefa A

15min. — 0,70�zł
pierwsza�godz. — 2,80�zł
druga�godz. — 3,30�zł
trzecia�godz. — 3,90�zł
czwarta�i�piąta — 2,80�zł
cały�dzień — 15,60�zł
opłata�wielodniowa — 13,00�/dzień

Podstrefa B

15min. — 0,40�zł
pierwsza�godz. — 1,60�zł
druga�godz. — 1,90�zł
trzecia�godz. — 2,20�zł
czwarta�i�piąta — 1,60�zł
cały�dzień — 8,90�zł
opłata�wielodniowa — 7,50�/dzień

Podstrefa B

Strefa Płatnego Parkowania 
w Gliwicach obejmuje ulice:

Aleja�Korfantego,�Aleja
Przyjaźni,�Arkońska,
Barlickiego,�Berbeckiego,
Bohaterów�Getta
Warszawskiego�częściowo�na
odcinku�ul.�Dworcowej
do�ul.�Bohaterów�Getta
Warszawskiego�numer�21,
Chopina,�Chudoby,
Częstochowska,�Dubois
częściowo�na�odcinku
od�ul.�Dworcowej
do�ul.�Dubois�numer�32,
Dunikowskiego,�Dworcowa,
Fredry,�Gorzołki,
Gruszczyńskiego

Roczny
abonament

dla mieszkańców
strefy

120zł
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Znajdziesz nas na Facebook-u
www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Największy nakład. Każdego tygodnia

DZISIAJ) w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl

Najwięcej informacji. Każdego dnia
www.dzisiajwgliwicach.pl

Tydzień w Gliwicach to niezależny, bezpłatny tygodnik ukazujący się co ponie-
działek w największym w Gliwicach nakładzie 25 000 egzemplarzy. Jest jedyną
gliwicką gazetą wręczaną do ręki. 

Daje to gwarancję bezpośredniego dotarcia do bardzo zróżnicowanego grona
niepowtarzających się klientów. 

Prowadzony przez nas portal informacyjny www.dzisiajwgliwicach.pl według
danych Google Analytics odwiedziło już 107 864 czytelników. Tworzymy także
największą w Gliwicach społeczność internetową, według statystyk Facebook
dotarliśmy już do 103 272 użytkowników tego serwisu.

tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl str.3



Najwięcej informacji
każdego dnia

na

dzisiajwgliwicach.pl

dołącz do nas na
FACEBOOK’u
10 737 fanów

Dotyczy�to�szczególnie�dwóch�gliwickich
nekropolii�przy�ul.�Kozielskiej�i�św.�Woj-
ciecha.�
 Na Cmentarzu Centralnym tym-
czasowa�organizacja�będzie�obowiązywać
od� godziny� 18.00,� 30� października,� do
północy�4�listopada.�W�tym�czasie�nastąpi
wyłączenie�fragmentu�ul.�Kozielskiej,�od
skrzyżowania�z�ul.�Okulickiego�do�ronda.
Oczywiście�zakaz�nie�obejmuje�komuni-
kacji�miejskiej,�taksówek�i�pojazdów�do-
stawczych� do� 3,5� tony.�Na� zamkniętym
odcinku,�ew.�ruch�będzie�jednokierunkowy
w�stronę�ronda.�To�jednak�nie�wszystkie
zmiany.�Od�godziny�18.00,�31�października
do�godziny�24.00,�2�listopada�na�ul.�Oku-
lickiego� również� zostanie� wprowadzony
ruch� jednokierunkowy.� Kierowcy� będą
mogli�przejechać�wyłącznie�od�ul.�Koziel-
skiej�w� kierunku�DK88�oraz� od�ul.�Ko-

zielskiej�do�ul.�Andersa.�Od�strony�DK88,
będzie�można�dojechać�na�parking�przy
C.H�Arena�oraz�parkingu�za�Cmentarzem
Centralnym.�Pojazdy�będzie�można�zos-
tawić�po�obu�stronach�ul.�Andersa�i�jed-
nostronnie�wzdłuż�ul.�Okulickiego.

 Podobne� utrudnienia� zapowiadają
w� okolicach� cmentarza przy ul. św.
Wojciecha.�Zmiany�w�organizacji�ruchu
będą�obowiązywać�od�godziny�18.00�30
października,�do�godziny�24.00�4�listopada.
Ulice�św.�Wojciecha�i�Myśliwska�na�od-
cinku�od�ul.�Jałowcowej�do�ul.�Toszeckiej
będą�jednokierunkowe�Do�cmentarza�bę-
dzie�można�dojechać�wyłącznie�od�strony
ul.�Toszeckiej.�Samochody�jadące�od�strony
DK88� będą� musiały� objechać� zmodyfi-
kowany�odcinek�ulicami�św.�Wojciecha,
Jałowcową,�Myśliwską�oraz�Toszecką.

Linia�C-1

Gliwice�Cmentarz�Centralny�–�Kozielska
–�W.�Andersa�(z�powrotem:�Kozielska)�–
W.� Styczyńskiego� –� I.� Daszyńskiego� –
Ciupków�–�Dolnej�Wsi� (z�powrotem:�J.
Słowackiego�–�I.�Daszyńskiego)�–�Nowy
Świat�–�J.�Kochanowskiego�–�Rybnicka
–�Kosów�–�Czapli�–�Żurawia�–�P.�Bar-
dowskiego�–� J.�Kilińskiego�–�Lotników
(z�powrotem:�Piastowska�–�J.�Kilińskiego)
–�Trynek�Toruńska

Linia�C-2

Gliwice�Cmentarz�Centralny�–�Kozielska
–�W.�Andersa�–�W.�Styczyńskiego�(z�po-
wrotem:�Gliwice�Cmentarz�Centralny)�–
Kozielska�–�Jasnogórska�–�Powstańców
Warszawy�–�pl.�J.�Piłsudskiego�–�S.�Wy-
szyńskiego�–�M.�Strzody�–�Wrocławska
–�Częstochowska�–�Jagiellońska�–�J.�Mit-
ręgi�–�Piwna�(z�powrotem:�Dworcowa�–
S.�Wyszyńskiego)�–�Gliwice�Plac�Piastów

Przystanek�Gliwice�Cmentarz�Centralny
będzie�obsługiwany�w�dodatkowej�zatoce
przystankowej,�bliżej�wejścia�na�cmentarz.
Przystanek�Gliwice�Plac�Piastów�będzie
obsługiwany�dwukrotnie:�na�stanowiskach
dla� kierunku� Knurowa� (nr� 1)� i� Osiedla
Waryńskiego� (nr� 2).�Dodatkowo�będzie
obsługiwany� przystanek� Gliwice� Dwor-
cowa.

Linia�C-3

Gliwice�Cmentarz�Centralny�–�Kozielska
–�W.�Andersa�–�W.�Styczyńskiego�(z�po-
wrotem:�Gliwice�Cmentarz�Centralny)�–
Kozielska�–�Jasnogórska�–�Powstańców
Warszawy�–�pl.�J.�Piłsudskiego�–�S.�Wy-
szyńskiego�–�M.�Strzody�–�Wrocławska

–�Częstochowska�–�Jagiellońska�–�J.�Mit-
ręgi�–�Piwna�(z�powrotem:�Dworcowa�–
S.�Wyszyńskiego)�–�pl.�Piastów�–�Piwna
–�R.�Traugutta�–�J.�Dąbrowskiego�–�Gli-
wice�Poniatowskiego

Przystanek�Gliwice�Cmentarz�Centralny
będzie�obsługiwany�w�dodatkowej�zatoce
przystankowej,�bliżej�wejścia�na�cmentarz.
Przystanek�Gliwice�Plac�Piastów�jadąc�w
kierunku� Poniatowskiego� będzie� obsłu-
giwany�na�stanowisku�dla�kierunku�Knu-
rowa�(nr�1),�natomiast�jadąc�w�kierunku
Cmentarza� Centralnego� będzie� obsługi-
wany� dwukrotnie:� na� stanowiskach� dla
kierunku�Knurowa�(nr�1)� i�Osiedla�Wa-
ryńskiego� (nr� 2).� Dodatkowo� będą� ob-
sługiwane�przystanki�Gliwice�Piwna�i�Gli-
wice�Dworcowa.

Linia�C-4 (jednokierunkowa)

Gliwice�Plac�Piastów�–�Piwna�–�R.�Trau-
gutta�–�J.�Dąbrowskiego�–�J.�Poniatow-
skiego�–�A.�Skowrońskiego�–�Tarnogórska
–�K.�Olszewskiego�–� Strzelnicza�–�My-
śliwska� –� N.� Bończyka� –� Harcerska� –
Toszecka�–�Bohaterów�Getta�Warszaw-
skiego�–�Gliwice�Plac�Piastów

Przystanek�Gliwice�Plac�Piastów�będzie
obsługiwany�dwukrotnie:�na�stanowiskach
dla�kierunku�Knurowa�(nr�1)�i�Zabrza�(nr
6).�Dodatkowo�będzie�obsługiwany�przy-
stanek�Gliwice�Piwna.

Jak�zaznaczają�władze�KZK�GOP,�w�dniach
2-4�listopada,�komunikacja�będzie�funk-
cjonowała� bez� zmian.� W� piątek� (Dzień
zaduszny)�będą�obowiązywać�rozkłady�na
dni�robocze,�a�w�sobotę�i�w�niedzielę,�au-
tobusy�będą�jeździć�jak�w�dni�wolne,�nie-
dziele�i�święta.

Zmiany organizacji
ruchu
w Dniu Wszystkich Świętych

1 listopada komunikacja miejska w Gliwicach będzie
funkcjonowała jak w soboty. Dodatkowo zostaną
uruchomione linie autobusowe C-1, C-2, C-3 i C-4,
aby ułatwić dotarcie na cmentarze.

Trwają prace nad projektem zmniej-
szającym nierówności w dostępie
do edukacji przedszkolnej.

W� czasie� obrad� Rady� Miejskiej� jedno-
głośnie�przyjęto�uchwałę�wyrażającą�zgodę
na� realizację� projektu� „Mam� szansę� iść
do�przedszkola”.�Aby�doszło�do�jego�rea-
lizacji,�potrzebne�są�środki�z�Samorządu
Województwa�Śląskiego.�Nie�powinno�to
stanowić�problemu,�gdyż�inicjatywa�została
pozytywnie�zaopiniowana�Zarządowi�Wo-
jewództwa�Śląskiego�przez�Komisję�Oceny
Projektów.
Celem�uchwały�jest�poprawa�dostępności
edukacji�przedszkolnej.�Wiadomo�nie�od

dziś,�że�problem�zapisów�do�publicznych
przedszkoli,� co� roku� spędza� sen�powiek
wszystkich�rodziców.
Dzięki inicjatywie powstanie 80 do-
datkowych miejsc dla dzieci w gli-
wickich przedszkolach.�208�maluchów
może� także� liczyć�na�dodatkowe� zajęcia
specjalistyczne.�W�ramach�dodatkowych
godzin,�odbędą�się�zajęcia�z�logopedyczne,
korekcyjno�–�kompensacyjne,�gimnastyki
korekcyjnej�oraz�kształcenia�specjalnego.
Całe�przedsięwzięcie�kosztuje�prawie�848
tys.�zł,�jednak�jeśli�wszystko�pójdzie�zgodnie
z�planem�kwota�dofinansowania�wyniesie
aż�721�tys.�zł!

Więcej miejsc
w przedszkolach?

Jak w filmach Barei
Samorząd Miasta Gliwice podarował Hospicjum Miłosierdzia Bożego nowy samo-

chód! Ten wspaniały prezent, warty 47,5 tysiąca złotych będzie wykorzystywany

do transportu sprzętu medycznego, obsługi wizyt lekarskich oraz przewozu pa-

cjentów. 

Podczas�przekazania,�przed�budynkiem
UM,�wszyscy�mogli�zobaczyć�prezento-
wany� samochód.� � Na�miejscu� pojawił
się�również�Prezydent�Miasta�Zygmunt
Frankiewicz.�Spotkanie,�które�miało�być
wyłącznie� czystą� formalnością,� nagle
diametralnie�zmieniło�bieg.

● Przechodzący obok patrol Straży
Miejskiej, postanowił ukarać wła-
ściciela Daci mandatem za parko-
wanie w niedozwolonym miejscu!

Zdziwieni�uczestnicy�ceremonii�rozpo-
częli�negocjacje�z�mundurowymi.�
Atmosfera�tak�się�zagęściła,�że�w�mgnie-
niu�rozgorzała�zaciekła�dyskusja�na�temat
zasadności�istnienia�samej�straży.�Oka-
zało�się,�że�funkcjonariusze�nie�pojawili
się�na�miejscu�bez�powodu.�Interwencję
przeprowadzono�za�sprawą�donosu�obu-
rzonego� mieszkańca.� Niemałe� zamie-
szanie�skończyło�się�spisaniem�numerów
pojazdu�i�upomnieniem.�

O� to� czy� taka� sytuacja� faktycznie� była
potrzebna�i�jak�widzieli�ją�sami�strażnicy,
zapytaliśmy��rzecznika�Straży�Miejskiej
Marcina Kuczkowskiego.
—W poniedziałek około godz. 12.50 pat-
rol Straży Miejskiej realizował zadania
stałe w rejonie UM w Gliwicach. W trak-
cie wypełniania obowiązków służbo-
wych  podeszła do nich osoba, która

poinformowała ich o nieprawidłowym
zaparkowaniu pojazdu przed Urzędem
Miejskim w Gliwicach. Patrol udał się
we wskazane miejsce, gdzie rozpoczy-
nała się właśnie uroczystość przekaza-
nia pojazdu dla hospicjum w Gliwicach.
Funkcjonariusze przeprowadzili na
miejscu czynności wyjaśniające. Inter-
wencja patrolu nie skutkowała jednak
żadnymi sankcjami karnymi. Zgodnie
z ustawą o strażach gminnych jednym
z zadań straży miejskiej jest czuwanie
nad porządkiem i kontrola ruchu dro-
gowego w zakresie określonym w prze-
pisach o ruchu drogowym. Strażnicy
podejmujący interwencję zachowali się
w sposób prawidłowy, niezwłocznie
podjęli interwencję zgłoszoną przez
mieszkańca, w sposób odpowiedni oce-
nili nietypową sytuację. Funkcjonariusze
realizują zadania zgodnie z prawem.
My nie oceniamy faktów tylko stosujemy
się do odpowiednich norm prawnych,
jednakże każdą sytuację trzeba oceniać
indywidualnie a ta pokazała zdrowo-
rozsądkowe podejście strażników z na-
szej jednostki.

Niestety�nie�zmienia�to�faktu,�że�w�ten
sposób�doskonała�okazja�do�świętowania,
zamieniła�się�w�pełną�absurdu�sytuację.
Mamy�nadzieję,�że�pomimo�takich�nie-
spodzianek,�nadal�nie�zabraknie�wśród
nas�chętnych�do�pomocy!�

R  E  K  L  A  M  A
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Jak� przekazała� nam� Iwona Ko-
kowicz (rzecznik�MZUK),�najwięcej
zmian� dokonano� na� Cmentarzu
Centralnym.�

 Modernizacje� kosztowały� ok.
1�mln�230�tys.�zł.�Wykonano�drenaż
wraz� ze� studzienkami,� sieć�wodo-
ciągową,�nowe�nawierzchnie�beto-
nowo-granitowe.� Stare� trawniki
przeszły� renowację,� ale� też� wyko-
nano� nowe� oraz� zamontowano� 11
ławek.�W�przyszłym�roku�następne
etapy�modernizacji�będą�realizowane
prawdopodobnie�od�wiosny.

Nowe�inwestycje�pojawiły�się�rów-
nież�na�pozostałych�gliwickich�ne-
kropoliach.�

 Kolejnym� cmentarzem,� który
jest� modernizowany� to� cmentarz
w� Łabędach,� przy� ul.� Wrzosowej.
Projekt,�który�był�wykonany�w�2010
roku�również�jest�realizowany�eta-
pami,�tak�jak�to�ma�miejsce�na�Cen-
tralnym.�Pierwsze� czynności� jakie
wykonano� w� terenie� to� przygoto-
wanie�cmentarza�do�modernizacji,
co�wiązało�się�z�wycinką�31�drzew.
Następnie�przeprowadzono�budowę

Wraz z nadchodzącym
Dniem Wszystkich Świę-

tych, cmentarze odwiedzą tłumy gli-
wiczan. Ci, którzy przyjdą zapalić
znicz na grobach swoich bliskich
będą mogli ocenić poczynione przez
MZUK prace. 

alejek�z�kostki�betonowej,�boksów
na� odpady� oraz� punktów� poboru
wody.�Obecnie�budowane�jest�ko-
lumbarium.�Koszt�wykonanych�na
tym�cmentarzu� robót�w�bieżącym
roku�to�ok.�1�mln�280�tys.�zł.�Kolejne
etapy�przebudowy�cmentarza�będą
realizowane�w� latach� następnych.

 Prace�modernizacyjne�nie�omi-
nęły�również�cmentarza�w�Wilczym
Gardle.�Na�podstawie�projektu�wy-
konanego� w� pierwszym� półroczu
tego�roku,�obecnie�prowadzone�są
prace�przy�odwodnienie�terenu,�bu-
dowie� alejek� z� kostki� betonowej,
boksu�na�odpady�oraz�punktu�czer-
pania�wody.�Na�koniec�zostaną�na-
sadzone�cisy�w�ilości�20�sztuk�i�za-
montowane�ławki�w�ilości�6�sztuk.
Na� te� prace� przeznaczono� w� tym
roku�301�tys.�zł.

 Następnym�cmentarzem,�na�któ-
rym� prowadzone� były� prace� bu-
dowlane� to�Cmentarz� Ligota� przy
ul.�św.�Jacka.�W�2011�roku�rozpo-
częła�się�jego�rozbudowa.�Wówczas
wykonano�odwodnienia�terenu�pod

przyszły�cmentarz.�W�tym�roku�za
kwotę�ponad�464�tys.�zł�wykonano
na� nowej� części� cmentarza� ogro-
dzenie,�wjazd,�drogi,�alejki�i�parkingi.
Wybudowano�przyłącze�wody,�punkt
czerpania�wody�oraz�boksu�na�od-
pady.� Teren� obsadzono� roślinami
iglastymi.�

 Oprócz� typowych�prac�moder-
nizacyjno-budowlanych� poddano
renowacji� dwie� rzeźby� znajdujące
się�na�cmentarzach,�a�są�to�rzeźba
„Ukrzyżowanie”�z�Cmentarza�Cen-
tralnego�oraz�rzeźba�„Chrystus�tulący
dzieci”�z�Cmentarza�Lipowego.�Koszt
renowacji�to�niecałe�75�tys.�zł.
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Co�zmieniło
się�na�gliwickich
cmentarzach?
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Do� tej�maleńkiej�miejsco-
wości� leżącej� 35� km� na
wschód�od�Częstochowy,�li-
czącej�2000�mieszkańców
co�roku�przyjeżdżają�Cha-
sydzi�z�całego�świata,�by�nie
tylko�modlić�się�na�grobie
swojego�nauczyciela�Dawida
Bidermana.�Kiedy�zaczyna
się�szabat�modlą�się,�tańczą
i�śpiewają�ku�chwale�cadyka,
składają� także� karteczki
z�prośbami.�W�sobotni�wie-

czór�rozpoczynają�ucztę.
Przez� trzy�dni�przy�grobie
i�na�ulicach�Lelowa�można
spotkać� spacerujących
i�modlących�się�brodatych
mężczyzn�z�długimi�pejsami,
w�czarnych�kapeluszach,�li-
sich�czapach,�czarnych�cha-
łatach� i� białych� pończo-
chach.�Zupełnie�jak�na�prze-
łomie�XIX�i�XX�wieku,�kiedy
społeczność�żydowska�sta-
nowiła�ponad�60�%�wszyst-

kich�mieszkańców�Lelowa.
Do�Lelowa�przybywają�nie
tylko� Żydzi� z� najbardziej
odległych�zakątków,�mias-
teczko�staje�się�również�at-
rakcją� turystyczną,� którą
warto�zobaczyć�odkrywając
kulturę� i� tradycję� sprzed
lat.�Wystawę�uświetni�swoim
występem�Jacek�Szeliga.

Dwa� muzyczne� żywioły,
z� jednej� strony� różne� od
siebie,� z� drugiej� –� w� po-
dobny� sposób� zyskujące
miano� muzycznego� feno-
menu,�nieporównywalnego
z�niczym�w�historii�popkul-
tury.
Dwie�legendy,�których�po-
zycja� na� firmamencie� tej
ostatniej� znacznie� wykro-
czyła�poza�sferę�muzycznego
gwiazdorstwa,� zmieniając
na�zawsze�obraz�świata�ma-
sowej�rozrywki.
Dwie�ikony,�związane�z�róż-
nymi� czasami,� ale� zdecy-
dowanie�wyrastające�ponad

swoją�epokę,�rozpoznawalne
zawsze�i�wszędzie.�To�o�nich
będzie�ta�opowieść.
Igor�Vejsada,�dyrektor�ar-
tystyczny� Baletu� Narodo-
wego� Teatru� Śląsko-Mo-
rawskiego�w�Ostrawie,�oraz
Robert�Balogh,�dyrektor�ba-
letu�i�choreograf�związany
z� Teatrem� Morawskim
w�Ołomuńcu,�wraz�z�połą-
czonymi�zespołami�baleto-
wymi�Opery�Śląskiej�w�By-
tomiu�i�Gliwickiego�Teatru
Muzycznego,� zabiorą� wi-
dzów� w� taneczną� podróż,
w� czasie� której� zapoznają
ich�z�historią�obu�kultowych

zespołów�oraz�–�co�najważ-
niejsze�–�z�ich�przebojami.
Nie�zabraknie�tych�najwięk-
szych�–�„She Loves You”,
„Yesterday”, „Let It Be”,
„All You Need is Love”,
„Imagine”  z jednej oraz
„A Kind of Magic”, „We
Will Rock You”, „We
Are the Champions”,
„The Show Must Go
On” czy „The Miracle”
z�drugiej�strony�–�pojawią
się�i�te�mniej�dzisiaj�znane.
A�wszystko�to�w�żywiołowej
choreografii� i� sugestywnej
oprawie�plastycznej.
Dla�jednych�będzie�to�nos-

talgiczna�wyprawa�w�prze-
szłość,� dla� innych� –� opo-
wieść� o� tym,� jak� muzyka
przekracza�granice�między
pokoleniami.
Dla� wszystkich� –� wieczór
pełen� niezapomnianych
wrażeń.�

Insc.,�chor.�i�scen.:�Igor�Vej-
sada�(The�Beatles)�i�Robert
Balogh�(Queen);�wyst.:�Ali-
cja�Balasa,�Katarzyna�Gruca,
Zofia�Kubic,�Sabina�Lang-
ner,�Bernadeta�Maćkowiak,
Aleksandra� Piotrowska,
Anna�Siwczyk,�Daniel�Dąb-
rowski,�Artur�Dmochowski,

Tomasz� Dynarowicz,� Ivo
Jambor,�Michał�Krzemień,
Grzegorz� Pajdzik,� Karol
Pluszczewicz,�Tomasz�Soś-
nik,�Jurij�Stesew�i�in.

Czas� trwania� spektaklu:
2�godz.�25�min.,�1�przerwa
9�i�10�listopada�2012�/piątek
i�sobota/�godz.�18.30�-�scena
GTM�przy�Nowym�Świecie
The�Beatles�&�Queen
widowisko�taneczne
w� 2� częściach� z� udziałem
tancerzy�GTM�i�Opery�Ślą-
skiej.

Wiele�wątpliwości,
wbrew�pozorom,
może�nastręczać

odmiana� wyrazów� przez
przypadki.�Mimo�że�uczy-
liśmy� się� jej�w� szkole� na
wczesnym�etapie�edukacji,
często� w� codziennej� ko-
munikacji�słyszymy�wiele
niekonsekwencji.� Jak� na
przykład� powiedzieć� –

„kupić� laptop”�czy� „lapto-
pa”?� „Piszę� SMS”� czy

„SMS-a”?� „Prowadzę�blog”
czy�„bloga”?�Problem�wy-
nika�z�tego,�że�bardzo�częs-
to� mylimy� dopełniacz
(kogo?� czego?)� z� bierni-
kiem�(kogo?�co?).�Rzeczo-
wniki,�o�których�mowa�po-
jawiły� się�w�polszczyźnie
stosunkowo� niedawno.
Być� może� z� tego� wynika
nasz� problem� z� ich� pra-

widłową� odmianą.� „Lap-
top”,�„SMS”�czy�„blog”�na-
leżą�do�rzeczowników�mę-
skich�nieżywotnych.�Więk-
szość�z�nich�charakteryzuje
się�tym,�że�ma�taką�samą
formę� w� mianowniku
(kto?� co?)� i� w� bierniku.
Mówimy�więc:�„to�jest�lap-
top�(mianownik)”�i�„widzę
laptop�(biernik)”,�„to�jest
SMS�(mianownik)”�i�„wy-
syłam� SMS� (biernik)”,
a�także�„nowy�laptop�(mia-
nownik)”� i� „mam� laptop
(biernik)”.
Dlaczego�przytoczone�wy-
żej� formy� często� nie� wy-
dają� nam� się� naturalne?
Przecież� jest� wiele� słów,
które�nie�nastręczają�nam
problemów.�Bez�żadnych
wątpliwości� powiemy
przecież�„podaj�mi�telefon”,
a�nie�„podaj�mi�telefona”.
A�przecież�tak�często�sły-

szymy:�„wyślij�mi�SMS-a”
czy�„kup�mi�laptopa”.�Pro-
blem� spowodowany� jest
ekspansją� końcówki� do-
pełniacza�liczby�pojedyn-
czej�–�„-a”.�We�współczes-
nym� języku�wspomniana
końcówka�wydaje� się� za-
stępować�biernik.�Dlatego
w� języku� potocznym� tak
często�słyszymy�formy�nie-
poprawne�według�normy
językowej�sformułowania.
Czy�ta�ekspansja�na�pew-
nym� etapie� się� zatrzyma,
tego�nie�wiemy.�Język�żyje
i� stale� się� rozwija.� Być
może� za� sto� lat� nikomu
nie� przyjdzie� do� głowy
żeby�mówić�„podaj�mi�te-
lefon”� i� wszyscy� zgodnie
powiedzą�„podaj�mi�tele-
fona”.� Na� razie� jednak,
dbając�o�poprawne�wysła-
wianie� się,�mówmy� „wy-
syłam�SMS”�i�„piszę�blog”.

POLSKI�
JĘZYK
trudny�język
Podaj mi telefon, to wyślę ci SMS

The Beatles i Queen
w Gliwicach!
The Beatles i Queen — widowisko taneczne w dwóch częściach

odkryj
kulturę�i�tradycję

sprzed�lat

„W drodze”

�

Magdalena Markowicz

�

Galeria Miejska

M{pi}K 30.10.2012 r.
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Dla�jednych�będzie
to�nostalgiczna
wyprawa
w�przeszłość,�
dla�innych�—
opowieść�o�tym,�jak
muzyka�przekracza
granice�między
pokoleniami.

Największy nakład w Gliwicach. Sprawdź naszą ofertę reklamową.

www.reklamawgliwicach.pl
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Autostrada

do�poprawki.
Na�koszt�wykonawcy

Minęło zaledwie kilka miesięcy od
oddania do użytku autostrady A1
w kierunku Pyrzowic, a już trzeba
ją naprawiać.

3 listopada o godz. 13.30 kibiców w Gliwicach czeka prawdziwe derbowe święto.

W 10. kolejce T-Mobile Ekstraklasy zmierzą się ze sobą gliwicki Piast i chorzowski Ruch.

3�listopada�o�godz.�13.30�kibiców�w�Gli-
wicach�czeka�prawdziwe�derbowe�święto.
W� 10.� kolejce� T-Mobile� Ekstraklasy
zmierzą�się�ze�sobą�gliwicki�Piast�i�cho-
rzowski�Ruch.�W�ligowej�karuzeli,�oba
zespoły�spotykały�się�14�razy.�Lepszym
bilansem�spotkaniem�może�pochwalić
się� ekipa� 14-krotnego� mistrza� Polski.
„Niebiescy”�na�swoim�koncie�mają�osiem
zwycięstw,� niebiesko-czerwoni� z� bez-
pośrednich�batalii�tylko�dwukrotnie�wy-
chodzili�zwycięsko.�2�razy�dzielono�się
natomiast�punktami.�Stosunek�bramek
24� do� 10� na� korzyść� podopiecznych
Jacka� Zielińskiego.� W� ostatnim� roze-
granym�pojedynku,�na�szczeblu�ekstra-
klasowym,� gliwiczanie� ulegli� chorzo-

wianom�1:2.�Jedynego�gola�dla�naszej
jedenastki�zdobył�wtedy�Jakub�Biskup.

Kup�bilet�przez�Internet�–�50%�zniżki
dla�Wszystkich

Informujemy,�że�przedsprzedaż�biletów
na�spotkanie�10.kolejki�T-Mobile�Eks-
traklasy� z�Ruchem�Chorzów� odbędzie
się�30,�31�października�oraz�2�listopada,
w�godz.�12-19.�W�dniu�meczu�kasy�zo-
staną� uruchomione� o� godz.� 10.00,
a� dystrybucja� wejściówek� potrwa� do
godz.�14.15.�Internetowa�rezerwacja�bi-
letów�zostanie�zakończona�1� listopada
o� północy.�Więcej� na�WWW.piast.gli-
wice.eu

Korki� tworzące� się�w� godzinach� szczytu
na�ulicach�Dworcowej,�Strzody�i�Wyszyń-
skiego�mają�nawet�pół�kilometra!�Prace,
które�zostały�przerwane�z�powodu�usterki
kabla�średniego�napięcia�ruszyły�ponownie
w�ubiegły�weekend.�Modernizacja�skrzy-
żowania�wiąże�się�z�wprowadzeniem�ruchu
wahadłowego,�co�jeszcze�bardziej�zdezor-
ganizowało�przejazd�przez�centrum.�

Jak� zaznacza� rzecznik� ZDM,� Jadwiga
Stiborska – Jagiełło,� warunkiem� za-
kończenia�prac�w�tym�roku�jest�sprzyjająca
pogoda.
– Pozostałe prace mogą być realizowane
bez przeszkód, ale ta nieprzewidziana
trudność zapewne spowoduje opóźnienia
w całym harmonogramie. W końcowym
etapie remontu zostanie wymieniona na-
wierzchnia na skrzyżowaniu. Można to
zrobić tylko przy sprzyjającej pogodzie,
kiedy nie pada deszcz, a temperatura
powietrza wynosi przynajmniej +5°C.
Jeżeli aura będzie korzystna, to zamie-
rzamy sfinalizować roboty w tym roku
– dodaje. 

Na�liczącym�kilkaset�metrów�odcinku�au-
tostrady� A1� pomiędzy� węzłami� Zabrze-
Północ� a� Gliwice-Wschód� stwierdzono
nierówności�nawierzchni.�Na�swój�koszt
ma� je� usunąć� wykonawca,� czyli� firma
Dragados.�Usterki�wykryto�w�czasie�kon-
troli�jakości�prowadzonej�przez�GDDKiA.
Powstały� poprzez� niewłaściwe� ułożenie
przez�wykonawcę�górnej,�asfaltowej�warst-
wy�nawierzchni.

—Choć�nierówności�nie�wpływają�na�bez-
pieczeństwo�użytkowników�drogi,�to�jed-
nak�są�kolejnym�przykładem�na�niechlujne
i�nierzetelne�podejście�niektórych�wyko-

nawców�do�realizacji�kontraktu�drogowego
—informuje�GDDKiA.

Przypadek�niedoróbki�w�wykonaniu�na-
wierzchni�na�A1�odcinku�Zabrze-Północ
—Gliwice-Wschód�to�niestety�nie�jedyny
przypadek� nierzetelnego� wykonawstwa.

Aby�zobowiązać�wykonawców�do�dbania
o� jakość� wykonywanych� prac� GDDKiA
wydłużyła�okres�gwarancji�na�wykonywane
roboty�z�12�miesięcy�do�pięciu,�a�nawet
siedmiu�lat.

Poprawie� jakości� robót� służyć� ma� także
przygotowywany�przez�GDDKiA�i�publiko-
wany�co�pół�roku�ranking�wykonawców.

Historia�spotkań
Piast–Ruch

sportwgliwicach.pl

Uwaga! Ruch wahad-
łowy na skrzyżowa-
niu Dworcowej,
Wyszyńskiego,
Strzody
Uszkodzenie kabla śreniego
napięcia opóźni oddanie
skrzyżowania do użytku.

Łukasz Fedorczyk

REKLAMA
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Horoskop

Na�zaatakowanych�komputerach�pojawia
się�komunikat�informujący�o�naruszeniu
prawa.�Aplikacja� uniemożliwia� korzys-
tanie�z�komputera.�Ofiary�dowiadują�się,
że�urządzenie�można�odblokować�jedynie
uiszczając� opłatę�w�wysokości� 500� zł.
To�oczywiście�zwykła�próba�oszustwa!

Jak� informuje� oficer� prasowy� Marek
Słomski,�w�Gliwicach� pojawiły� się� już
pierwsze�sygnały�o�atakach�naciągaczy.�
-� Przyczyną� blokady� jest� wirus.� Jego
twórca�informuje�swoją�ofiarę,�że�to�po-
licja�zablokowała�komputer.�Zamiast�pul-
pitu�systemowego�wyświetla�się�więc�in-
formacja� z� „systemu� automatycznej
kontroli� informacyjnej”�z�napisem�„po-
licja"� oraz� wizerunkiem� białego� orła
w� koronie.�We�wtorek� taki� przypadek
zgłosiła�młoda�mieszkanka� osiedla�Ko-

pernika.�Jej�komputer�został�częściowo
zablokowany.� W� takiej� sytuacji� nie
można� uruchomić� programów� i� dostać
się�na�strony�internetowe.�Ponadto�z�sys-
temu�znika�menu�„start”.�Jako�„powód”
blokady� podane� jest� wejście� na� nie-
uprawnione� strony� lub�posiadanie�nie-
legalnego�oprogramowania.�-�informuje
Słomski.

Choć� informacja�wygląda�wiarygodnie,
nie�dajcie�się�nabrać�na�metody�interne-
towych�złodziei.�Warto�dodać,�że�policja
nie� stosuje� podobnych� metod,� gdyż
organy�ścigania�nie�mają�prawa�do�blo-
kady�komputerów.�Najprostszym�rozwią-
zaniem�problemu�jest�instalacja�darmo-
wego� oprogramowania,� które� usunie
natrętnego�„robaka”.

UWAGA!

Internetowi oszuści

Coraz częściej pojawiają się sygnały
o internetowych oszustach wyłudzających pieniądze.

W�sobotę�20bm.�doszło�do
incydentów� pomiędzy
ochroniarzami,� policją
i�pseudokibicami�Widzewa
Łódź.�Policjanci�zatrzymali
pięciu�mężczyzn�w�wieku
od�18�do�24�lat,�mieszkań-
ców� Łodzi� i� Grudziądza.
Przyjezdni�m.in.�nie�chcieli
podporządkować�się�pole-
ceniom� ochroniarzy.
W�stronę�służb�padały�ob-
raźliwe�hasła�oraz�groźby
karalne.�Doszło�nawet�do
naruszenia� nietykalności
jednego� z� pracowników
ochrony.� W� czasie� inter-

wencji,� funkcjonariusze
wystawili� kilkadziesiąt
mandatów� karnych� na
kwotę� 6,4� tysiąca� zł!� Po-
dejrzani� zostali� osadzeni
w�policyjnym�areszcie,�gro-
żą� im� wysokie� kary� pie-
niężne�oraz�zakazy�stadio-
nowe.�O�wymiarze�kar�zde-
cyduje�sąd.�Warto�dodać,
że� gospodarze� przez� cały
czas�trwania�meczu�dawali
przyjezdnym� doskonały
przykład� kultury� na� sta-
dionach.�Kibice�Piasta�do-
pingowali�swojej�drużynie
na�najwyższym�poziomie!�

Grozi im 12 lat
więzienia.

Bilans po meczu.

Policja zatrzymała
kibiców Widzewa
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Baran 21.03-20.04
Stoisz�przed�bardzo�waż-
ną�decyzją.�Musisz�do-
kładnie�przeanalizować
swoją�sytuację.�Tylko
wtedy�będziesz�w�stanie
obrać�właściwą�drogę.�

Byk 21.04-20.05
Będziesz�drażliwy�i�prze-
męczony,�choć�nie�będzie
to�Twoim�największym
problemem.�Twój�orga-
nizm�zmaga�się�ze�spad-
kiem�odporności.�

Bliźnięta 21.05-21.06
Zadbaj�o�siebie!�Nie
samą�pracą�człowiek�żyje.
Możesz�sprawić�sobie�kil-
ka�małych�przyjemności,
to�z�pewnością�poprawi
Ci�nastrój.

Rak 22.06-22.07
Mimo,�iż�obecnie�w�Two-
im�związku�wieje�nudą,
możesz�być�pewny�bli-
skiej�osoby.�Liczne�wzlo-
ty�i�upadki�umacniają
Wasz�związek.�

Lew 23.07-23.08
W�końcu�odnajdziesz�po-
żądany�spokój.�Pamiętaj
jednak,�że�taki�stan�nie
utrzyma�się�długo.
Wiadomo,�że�nic�nie�trwa
wiecznie,�szczególnie
szczęśliwe�chwile.

Panna 24.08-22.09
Uważaj�na�konkurencję.
Jesteś�w�doskonałej�for-
mie�i�z�pewnością�pora-
dzisz�sobie�nawet�z�naj-
trudniejszymi�zadaniami.
Musisz�pamiętać,�aby
trzymać�przeciwników�na
dystans.

Waga 23.09-23.10
Nic�nie�zepsuje�Twojego
dobrego�humoru.�Choć
męczy�Cię�ilość�obowiąz-
ków,�to�jednak�ze�wszyst-
kim�poradzisz�sobie�zna-
komicie.�Ktoś�doceni
Twoje�starania.

Skorpion 24.10-22.11
Nie�rób�niczego�pochop-
nie.�Nie�warto�ryzykować
swojej�reputacji�wyłącz-
nie�z�powodu�plotek.
Wszystkie�problemy�roz-
wiążą�się�same,�musisz
cierpliwie�czekać.

Strzelec 23.11-21.12
Ogarnie�Cię�zwątpienie
i�smutek.�Zawiedziesz�się
na�kimś�bliskim.
Nie�przejmuj�się�jednak.
W�końcu�zobaczysz�kto
naprawdę�jest�wobec�Cie-
bie�lojalny.

Koziorożec 22.12-20.01
To�będzie�doskonały�ty-
dzień!�Popracuj�odrobinę
nad�swoją�kondycją.
Jesienny�czas�bardzo�Ci
sprzyja.�Sfinalizujesz�wszy-
stkie�istotne�projekty.

Wodnik 21.01-19.02
W�życiu�zawodowym
idzie�Ci�świetnie.�Nieste-
ty�zaniedbujesz�przez�to
bliską�Ci�osobę.�Może
warto�pomyśleć�o�niespo-
dziance?�To�poprawi�Wa-
sze�relacje.

Ryby 20.02-20.03
Twoja�porywczość�i�kry-
tyka�będzie�tolerowana
do�czasu.�Musisz�się�wy-
ciszyć,�inaczej�czekają�Cię
duże�kłopoty.�Postaraj�się
zachować�spokój.

REKLAMA

Pseudokibice� z� Łodzi� i� Grudziądza
postanowili�urozmaicić�sobie�zeszłoty-
godniowe�spotkanie.

Policjanci złapali dwóch bandytów,
którzy atakowali mieszkańców.
Pierwszy�z�zatrzymanych,�28-letni�gliwi-
czanin�został�ujęty�w�niedzielę�o�godzinie
2.50�na�ul.�Opolskiej.�Mężczyzna�wspólnie
z�dwoma�nieustalonymi�sprawcami�napadł
i� pobił� 21-latka,� a� następnie� ukradł� mu

bluzę.�Drugi�bandyta�to�22-latek�bez�stałego
miejsca�pobytu.�To�znany�policji�pseudo-
kibic,�który�zaatakował�18-latka.�Najpierw
groził�mu�nożem,�a�następnie�ukradł�mu
40�złotych.�Nożownik�wpadł�tuż�przed�go-
dziną� 11.00.�Obu� zatrzymanym�grozi� do
12�lat�pozbawienia�wolności.Nocą napadali na ludzi
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