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Sobota, 26 bm.

temp. 4°C |-1°C

Niedziela, 27 bm.

temp. 3°C |-3°C

Czwartek, 24 bm.

temp. 7°C |1°C

Piątek, 25 bm.

temp. 4°C |-2°C

Poniedziałek, 28 bm.

temp. 2°C |-4°C
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się 
Nowego 2016 Roku
serdeczne życzenia składa
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Wojewoda jest przedstawicielem rzą-

du i reprezentantem Skarbu Państwa

w województwie. Pełni też nadzór –

pod względem legalności działania

– nad jednostkami samorządu tery-

torialnego. Jest również odpowie-

dzialny za zapewnienie współdzia-

łania wszystkich jednostek administ-

racji w zakresie m.in. zapobiegania

klęskom żywiołowym czy zwalczania

ich skutków, utrzymania bezpieczeń-

stwa państwa i porządku publicznego

oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń. 

Kandydatów na stanowisko woje-
wody śląskiego było troje: Maria
Nowak, była wieloletnia posłanka,
prof. Jan Wojtyła związany z Soli-
darnością oraz 34-letni gliwiczanin
– Jarosław Wieczorek. To właś-
nie on 8 grudnia odebrał nominację
z rąk premier Beaty Szydło. 

Wieczorek urodził się w Gliwicach,
tu także skończył szkołę średnią.
Jest absolwentem Uniwersytetu Ślą-
skiego. Do tej pory dał się poznać
jako przedsiębiorca, współwłaściciel
i prezes spółki kapitałowej, a także
działacz samorządowy – jest gli-
wickim radnym oraz członkiem za-
rządu Górnośląskiego Związku Met-
ropolitalnego, jest też wiceprzewod-
niczącym Rady Instytutu Gospo-
darki Rynkowej. Przewodniczy też
Radzie Osiedla Obrońców Pokoju

w Gliwicach. Od 2001 r. jest zwią-
zany z partią Prawo i Sprawiedli-
wość, obecnie jest szefem gliwickich
struktur tej partii. W radzie miasta
Gliwice zasiada trzecią kadencję,
od poprzedniej przewodniczy ko-
misji budżetu i finansów, w obecnej
jest również członkiem komisji sta-
tutowej.

Objęcie stanowiska wojewody ślą-
skiego to ogromny sukces tego mło-
dego polityka. Przypomnijmy, że
w roku 2014 Wieczorek był kandy-
datem PiS na stanowisko Prezydenta
Miasta Gliwic. W mieście będącym
od lat „bastionem liberałów” osiąg-
nął bardzo dobry, drugi wynik, wy-
przedzając nawet kandydata Plat-
formy Obywatelskiej. PiS pod jego
przywództwem zwiększył liczbę rad-
nych z 4 do 7 osób.

Jarosław Wieczorek rozpoczął urzę-
dowanie na stanowisku wojewody
śląskiego od spotkania ze swoim
poprzednikiem – Piotrem Litwą.
W pierwszych dniach odbył też sze-
reg rozmów z przedstawicielami
władz województwa, szefami służb
mundurowych i pracownikami Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich
celem było poznanie osób i instytucji,
z którymi wojewoda ściśle współ-
pracuje. Jednym z pierwszych było
spotkanie z marszałkiem wojewódz-

twa śląskiego Wojciechem Saługą,
podczas którego wojewoda i mar-
szałek zadeklarowali wolę współ-
pracy dla dobra regionu. Wojewoda
Wieczorek spotkał się także z ko-
mendantem wojewódzkim policji
nadinspektorem Jarosławem Szym-
czykiem oraz śląskim  komendan-
tem  wojewódzkim straży pożarnej

nadbrygadierem Markiem Rączką.
Debatowano na temat zagadnień
kluczowych dla bezpieczeństwa wo-
jewództwa i jego mieszkańców.

Oprócz tego wojewoda Jarosław
Wieczorek spotyka się z dyrektorami
i pracownikami Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, poznaje kompe-

tencje poszczególnych wydziałów
oraz aktualnie realizowane zadania. 

Odwiedził również Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
gdzie rozmawiał m.in. na temat mo-
nitorowania sytuacji w regionie oraz
procedur stosowanych w sytuacjach
kryzysowych. 

ZMP reprezentuje interesy du-
żych i małych miast, wspiera sa-
morządność lokalną i decentra-
lizację, dąży do lepszego rozwoju
miast polskich.

Do ZMP należy obecnie 299
miast, w których mieszka 73%
miejskiej ludności kraju. Głów-
nym zadaniem ZMP jest wymiana
doświadczeń, pozytywny lobbing
legislacyjny, wsparcie eksperckie,
promocja miast, współpraca za-
graniczna oraz działalność infor-
macyjna i wydawnicza.

– Związek Miast Polskich rea-
lizuje wiele konkretnych zadań,
jego opinie są brane pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji na
wyższych szczeblach. ZMP to
mocna reprezentacja samorzą-
du terytorialnego w Warszawie.
Bez naszej pracy przy opinio-
waniu projektów ustaw i roz-
porządzeń jakość legislacji by-
łaby znacznie gorsza – tłumaczy
Zygmunt Frankiewicz, pre-

zydent Gliwic i prezes ZMP.

ZMP inicjuje też pomysły i usta-
wy, które przynoszą wymierne
korzyści, jak projekt ustawy re-
witalizacyjnej przygotowany
przez ZMP i Śląski Związek Gmin
i Powiatów czy ustawa metro-
politalna.

– Dzięki udziałowi ZMP i naszej
argumentacji zyskaliśmy usta-
wę metropolitalną w bardzo
dobrej formie. To solidne na-
rzędzie, które daje szansę na
bardziej zintegrowaną komu-
nikację pasażerską w konurbacji
górnośląskiej. To również szan-
sa na dodatkowe środki na roz-
wój metropolii. Do rozdyspo-
nowania jest ponad 200 mln
zł. Na tej ustawie skorzystają
m.in. Gliwice. Zyskaliśmy też
ustawę rewitalizacyjną, która
umożliwi efektywną rewitali-
zację terenów zdegradowanych
– mówi Zygmunt Frankiewicz.

źródło: UM Gliwice
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O przyszłości polskich miast rozmawiano w Nowych Gliwicach w trakcie posiedzenia Związku Miast
Polskich, któremu przewodniczy Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Wojewoda z Gliwic 
Kim jest i co robi Jarosław Wieczorek

Czym jest ZMP?

Członkowie spotkali się w Gliwicach
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Pisaliśmy już w połowie września, o planach
Ministra Zdrowia Mariana Zembali dotyczących
przeniesienia bazy LPR z Gliwic do Katowic,
w artykule „Minister zabierze ŚMIGŁO-
WIEC?!”.   Zwracaliśmy wtedy uwagę na to, że
może  lepiej byłoby rozbudować istniejącą  już
gliwicką bazę. Wydaje się, że logicznym i zapewne
dużo tańszym rozwiązaniem byłby jeden, duży
ośrodek leżący w centralnym punkcie obsługi-
wanego terenu niż dwa znajdujące się na jego
obrzeżach. Tworzenie kolejnej bazy na zamiesz-
kanej zaledwie przez milion mieszkańców Opolsz-
czyźnie wydaje się więc mało racjonalne i nie-
ekonomiczne.

8 października Prezydent Gliwic wystosował do
ówczesnego Ministra Zdrowia pisemny apel
w sprawie pozostawienia bazy LPR w Gliwicach,
w którym padają m.in. takie argumenty:

Gliwice stanowią ważny drogowy i kolejowy
węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tutaj auto-
strady (A1 i A4), Drogowa Trasa Średnicowa
oraz droga krajowa DK-88, które już w chwili
obecnej charakteryzują się dużym natężeniem
ruchu, a planowane całkowite otwarcie autostrady
A1 wpłynie na jego znaczne zwiększenie. W spe-
cjalnej strefie ekonomicznej działa wiele zakładów
produkcyjnych, ponadto w mieście funkcjonują
podmioty, które produkują lub przechowują
większe ilości substancji niebezpiecznych, takie
jak: Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., Poli-
technika Śląska czy ZTS „IZO-ERG”.

Zygmunt Frankiewicz dodaje, że zdaniem Sa-
morządu Miasta Gliwice, mając na uwadze obszar
i ryzyko potencjalnych zdarzeń jak i racjonalność
dysponowania środkami publicznymi, zasadne
jest pozostawienie bazy LPR w Gliwicach.
W związku z tym, że nastąpiły zmiany ministe-
rialne, postanowiliśmy zapytać Konstantego Ra-
dziwiłła, czy podtrzymuje decyzję o przeniesieniu
bazy LPR z Gliwic do Katowic? Rzecznik prasowy
obecnego Ministra Zdrowia, Milena Kruszews-
ka przytacza wcześniejszą argumentację, która
przemawia za podjęciem takich działań:

Decyzja o przeniesieniu bazy HEMS w obrębie
województwa śląskiego poprzedzona  była wy-

czerpującymi analizami i konsultacjami zarówno
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie  Ratunkowe, jak
i z władzami lokalnymi. Dogłębnej analizie pod-
dawany był zarówno status gruntów pozostają-
cych w dyspozycji Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w obu  potencjalnych lokalizacjach
oraz wady i zalety obu lokalizacji. W obu lokali-
zacjach, a więc w Katowicach i w Gliwicach, ko-
nieczna byłaby budowa nowej bazy od podstaw
i niezbędnej infrastruktury dla funkcjonowania
śmigłowca  ratunkowego. Obie potencjalne lo-
kalizacje są ujęte alternatywnie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
co oznacza zapewnione wsparcie  ze  środków

unijnych w  przypadku budowy bazy w jednej
z dwóch lokalizacji. Podkreślić należy również,
iż w związku z podjęciem decyzji przez Ministra
Zdrowia w zakresie utworzenia czterech nowych
baz HEMS na terenie kraju, w tym bazy HEMS
w Opolu, optymalne rozmieszczenie baz w oma-
wianym rejonie zapewniają lokalizacje w konfi-
guracji: Kraków, Katowice, Opole i Wrocław.
Zlokalizowanie bazy w Katowicach  pozwala
w lepszy sposób zabezpieczyć lotniczy transport
sanitarny między szpitalami  znajdującymi się
w sąsiedztwie, wykonywany również z użyciem
śmigłowców ratunkowych.

Kruszewska informuje również, że decyzja o prze-
niesieniu bazy LPR z Gliwic do Katowic pozostaje
niezmiennie aktualna.  -Ponadto, Minister Zdro-
wia polecił SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe podjęcie  czynności niezbędnych do uru-
chomienia bazy HEMS na lotnisku Katowice
Muchowiec. W pierwszej kolejności działania te
będą zmierzały do uruchomienia w drugiej po-
łowie  2016 r. bazy w zabudowie tymczasowej,
natomiast budowa bazy docelowej, jak wspom-
niano wyżej, została ujęta w programie opera-
cyjnym Infrastruktura i Środowisko  i zostanie
sfinansowana  z funduszy unijnych do końca
2020 r. – podsumowuje rzecznik prasowy Mi-
nistra Zdrowia.

Poproszony o komentarz rzecznik Prezydenta
Gliwic, Marek Jarzębowski skomentował tę
sytuację jednym zdaniem – Bardzo nierozsądna
i nieracjonalna decyzja.

10 grudnia w Gliwicach doszło do kolej-
nych dwóch wypadków i to w miejscach,
które wydają się bezpieczne. Dwaj ranni
piesi trafili do szpitali, jeden w stanie
krytycznym. Do pierwszego wypadku do-
szło w Sośnicy około 5:20, do kolejnego
po 11:00 na ul. Traugutta.

Ok. godz. 5.20 policja otrzymała zgłoszenie
o potrąceniu pieszego przechodzącego
przez przejście oznakowane znakami po-
ziomymi i pionowymi przy ul. Reymonta.
Kierujący daewoo tico 21-letni mieszkaniec
Zabrza potrącił 59-letniego mężczyznę.
Ustalono, że potrącony gliwiczanin został
uderzony z siłą, która odrzuciła go na od-
ległość jakichś 30 m. W stanie krytycznym
został przewieziony do szpitala. Następne
zgłoszenie o wypadku na pasach wpłynęło
około 11:20. 80-letni gliwiczanin kierujący

nissanem, jadąc ulicą Traugutta, potrącił
prawidłowo przechodzącego przez jez-
dnię (na pasach) 76-letniego mężczyznę.
W tym przypadku pokrzywdzony doznał
złamania kończyny.

Obu kierowcom zatrzymano uprawnienia
do kierowania pojazdami.  Policja wyjaśni
przyczyny i okoliczności tych wypadków.
Sprawy zakończą się w sądzie.

Piesi muszą także pamiętać, że nieoś-
wietlone, bez sygnalizacji świetlnej przej-
ścia, są dla nich zagrożeniem, szczególnie
o świcie i po zmroku. Dlatego policjanci
proszą o szczególną ostrożność przy prze-
kraczaniu jezdni. Dla zwiększenia swojego
bezpieczeństwa warto rozważyć noszenie
odblasków lub dowolnego źródła światła
(latarka, diodowa lampka rowerowa).

Zgodnie z październikową zapowiedzią PKP
pociąg Express InterCity Premium ruszył
z Gliwic w niedzielę, 13 grudnia. Decyzja
o zatrzymaniu się Pendolino w Gliwicach
to efekt prac nad rozszerzeniem rynku po-
tencjalnych klientów. – Pendolino będzie
pociągiem dla wszystkich. Nowa strategia
cenowa sprawi, że będą mogli z niego ko-
rzystać zarówno klienci oszczędni, studenci,
rodziny kupujące bilet z wyprzedzeniem
oraz biznesmeni, robiący to tuż przed od-
jazdem pociągu – podkreślał prezes PKP
Intercity.
Przez Gliwice jeździć będą dwie pary po-
ciągów: jedna na trasie Gliwice-Warszawa,

druga na trasie Gliwice-Gdynia. Czas prze-
jazdu z Gliwic do Warszawy ma wynieść 2
h 45 minut, bilet w drugiej klasie będzie
kosztować 135 zł, w pierwszej 195. Do Gdyni
dojedziemy w 6 godzin i 15 minut. Za bilet
w drugiej klasie zapłacimy 170 złotych,
a w pierwszej 246. Pociągi Pendolino mogą
jechać nawet 250 km/h, jednakże nigdzie
w Polsce nie osiągają takiej prędkości. Naj-
szybciej pojedziemy nimi 200 na godzinę.

Bilety są dostępne w kasach, biletomatach,
na stronie internetowej oraz dzięki aplikacji
mobilnej. Nie będzie można ich kupić
w pociągu.

Nowy minister podtrzymuje decyzję.

LPR zniknie
Znowu na przejściu!
Pieszy w stanie krytycznym

8 października Prezydent Gliwic wystosował do
ówczesnego Ministra Zdrowia pisemny apel w spra-
wie pozostawienia bazy LPR w Gliwicach...
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Pendolino
ruszył z Gliwic
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W maju archeolodzy dokonali niezwykłego
odkrycia na remontowanej wówczas ulicy
Basztowej. Podczas prac związanych z prze-
kładaniem podziemnych instalacji odkryto
relikt Bramy Bytomskiej, zwanej też Białą.
Część mieszkańców chciała by wyekspo-
nować zabytek. Skończyło się na tym, że
Brama została zakopana a jej fundamenty
odwzorowano poprzez położenie różnoko-
lorowej kostki.

Parkowanie z potknięciami

Poseł z Gliwic
ministrem
4 maja poseł PO z Gliwic Borys Budka objął sta-
nowisko ministra sprawiedliwości w rządzie
Ewy Kopacz. Zastąpił Cezarego Grabarczyka,
który podał się do dymisji. Pełnienie tej funkcji
Budka zakończył 16 listopada.

Estetyczna plomba
Zagospodarowano przestrzeń na rozwidleniu
ulic Mikołowskiej i Jana Pawła II. W miejscu
„dziury” gliwicki TBS wstawił estetyczną „plombę”
w postaci budynku mieszkalnego z lokalami
użytkowymi na parterze. Prace nad tym pro-

jektem rozpoczęto już w 2014 roku. Cały budynek
ma być oddany do użytku pod koniec tego roku.
Powstało tam 25 mieszkań.

W marcu na prezesa Związ-
ku Miast Polskich jedno-
głośnie wybrano prezydenta
Gliwic, Zygmunta Frankie-
wicza. Objęcie tej funkcji to
ogromne wyróżnienie, bo
organizacja skupia ponad
300 miast. Głównym zada-
niem ZMP jest wymiana do-
świadczeń, pozytywny lob-
bing legislacyjny, wsparcie
eksperckie, promocja miast,
współpraca zagraniczna
oraz działalność informa-
cyjna i wydawnicza.

Całe miasto
z kanalizacją
Dzięki dofinansowaniu z
funduszy UE dwie ostatnie
nieskanalizowane dzielnice
miasta Ostropa i Bojków
mają szansę w końcu pod-
łączać się do sieci. Od kwiet-
nia mieszkańcy Bojkowa,
a od listopada Ostropy mogą
skorzystać z tego udogod-
nienia.

Hala Gliwice
najnowocześniejsza na Śląsku
Trwają intensywne prace przy budowie najnowocześniejszej
hali widowiskowo-sportowej w województwie śląskim. Hala
Gliwice jest już zadaszona, trwają prace przy aluminiowo-
szklanej fasadzie. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu
XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską. Prace roz-
poczęły się 15 kwietnia 2013 roku. Obiekt pomieści ponad 15
tys. widzów.

Od lipca w centrum miasta zaczęła funkcjonować Strefa Płatnego
Parkowania. System  ruszył z opóźnieniem. Zaczęto od drukowania
biletów zerowych, by przyzwyczaić mieszkańców do używania par-
komatów. Pierwszym dniem, pełnym potknięć i nieprawidłowości
w działaniu płatnego parkowania był 3 sierpnia. Trzeba przyznać,
że z zgodnie z zapowiedziami odpłatność spowodowała zwiększenie
dostępności miejsc postojowych.

Brama odkopana...
i zakopana

Frankiewicz
na czele
300 miast

Najważniejsze 2015

Remontdworca trwa

Remont gliwickiego dworca rozpoczęto w 2014 roku. PKP S.A. za-
powiadała finał na koniec 2015. Jednak ze względu na konieczność
wykonania robót dodatkowych, przesunięciu ulegną prace w tunelu
T2. Obecnie prowadzone są m.in. prace wykończeniowe w obszarze
peronów: 2 i 3, w hali głównej oraz w hali PKS. Spółka nie podaje
na razie oficjalnego terminu zakończenia prac. Należy zaznaczyć,
że to niewielkie opóźnienie nie powoduje zagrożenia utraty unijnego
dofinansowania. Łączny koszt inwestycji to ponad 150 mln zł.
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DTŚ
ostatnia prosta
Zaawansowanie budowy
Drogowej Trasy Średnicowej
wynosi 95%. Ta potężna in-
westycja ma być gotowa
jeszcze pod koniec tego roku.
Obecnie trwają prace w 493-
metrowym tunelu przebie-
gającym pod ulicą Zwycię-
stwa. Śródmiejskim odcin-
kiem przejedziemy wiosną
2016 r., po zakończeniu prze-
glądów i odbiorów.

Piastrewelacją
Ekstraklasy
Piłkarze Piasta Gliwice mają na swoim

koncie 13 zwycięstw, 3 remisy i 4 przegrane. Zespół
zdobył łącznie 42 punkty i zdecydowanie uplasował
się na pierwszym miejscu w tabeli. Piłkarze nieraz
gościli na naszej okładce. Pewne jest, że po ostatnim
remisie z Legią Piast Gliwice na pewno wejdzie
w Nowy Rok na pozycji lidera Ekstraklasy.

Pięć lat temu, kiedy ministrem zdrowia był Zbigniew Religa,
bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przeniesiono
z Katowic do Gliwic. Dzięki temu miał się zwiększyć tzw.
obszar operacyjny śmigłowca w kierunku województwa opol-
skiego. We wrześniu br. na miesiąc przed wyborami parla-
mentarnymi minister zdrowia - Marian Zembala  poparł
pomysł powrotu bazy do Katowic. Nowy minister zdrowia,
Konstanty Radziwiłł podtrzymuje decyzję o przeniesieniu bazy
LPR z powrotem do Katowic. Polecono już podjęcie czynności
niezbędnych do uruchomienia bazy HEMS na lotnisku Katowice
Muchowiec.

Bastion Platformy zdobyty
Wśród kandydatów największą liczbę głosów zdobył Borys Budka,
„jedynka” Platformy, ale nie pomogło to partii zdobyć większości
z 9 mandatów przypadających na nasz okręg wyborczy. Posłami
zostali: Wojciech Szarama, Barbara Dziuk, Piotr Pyzik i Jarosław
Gonciarz z PiS. Borys Budka, Krystyna Szumilas, Tomasz Głogowski
z PO. W sejmie pojawiły się także nowe twarze: Paweł Kobyliński
z Kukiz’15 oraz Marta Golbik z Nowoczesnej. Senatorem został
prof. Krystian Probierz (PiS).

8 grudnia premier Beata Szydło wrę-
czyła akt powołania 16 nowym woje-
wodom. Wojewodą Śląskim został 34-
letni gliwiczanin - Jarosław Wieczorek.
To ogromny sukces tego młodego po-
lityka. Przypomnijmy, że w roku 2014
Wieczorek był kandydatem PiS na sta-
nowisko Prezydenta Miasta Gliwic.
W mieście będącym od lat “bastionem
liberałów” osiągnął bardzo dobry, drugi
wynik, wyprzedzając nawet kandydata
Platformy Obywatelskiej a PiS pod jego
przywództwem zwiększył liczbę rad-
nych z 4 do 7 osób. 

Tu stacja Gliwice.
Pendolino wjeżdża na tory
Dokładnie 13 grudnia o godzinie 5:10 superszybki pociąg
Pendolino ruszył ze stacji Gliwice w swoją pierwszą trasę do
Warszawy. Czas przejazdu przewidziano na około 2 h 45 minut,
Drugim składem EIP w 6 godzin i 15 minut dojedziemy do
Gdyni. Decyzja o zatrzymaniu się Pendolino w Gliwicach to efekt
prac nad rozszerzeniem rynku potencjalnych klientów. Jest
drożej niż dotychczas, ale być może szybszy dojazd i komfortowe
warunki zrekompensują pasażerom ceny.

Wydarzenia
2015
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Minister zabierze
Gliwicom LPR

3 urodziny 
i pozycja lidera
Świętowaliśmy 3. urodziny naszej ga-
zety. „Tydzień” pojawił się w 2012 roku
z największym w Gliwicach nakładem
25 tys. egzemplarzy rozdawanych na
głównych ulicach i osiedlach miasta.
Dzisiaj ma ugruntowaną pozycję i sta-
łych klientów oraz wciąż rozszerzające
się grono czytelników. Jesteśmy też
niekwestionowanym liderem internetu
- na Facebooku nasza lokalna redakcja
dociera do większej liczby użytkowni-
ków niż duże media wojewódzkie.

Tydzień w GliwicachGliwiczanin
nowym wojewodą
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We wtorek w nocy przy ul. Grottgera doszło
do napadu na sklep spożywczo-monopolowy.
Wykazujący się niezwykłą brutalnością sprawca
zaatakował ekspedientkę toporkiem. Napastnik
zadał pokrzywdzonej kilkanaście uderzeń
w głowę, następnie skradł kasetkę z pieniędzmi
i uciekł.

Powiadomiona około godziny 3.00 policja, na-
tychmiast rozpoczęła szeroko zakrojone dzia-
łania operacyjne. Szybko wytypowano, namie-
rzono i zatrzymano podejrzanego. Okazał się
nim być 18-letni gliwiczanin. Po zatrzymaniu

młody człowiek przyznał się do napadu. Poli-
cjanci ustalili, że kilka godzin wcześniej ukradł
fiata pandę, którego następnie porzucił w stanie
uszkodzonym.

Trwają czynności dowodowe prowadzone przez
policyjnych śledczych, w celu przygotowania
wniosku do prokuratury o rozpoczęcie proce-
dury karnej, objęcia mężczyzny aktem oska-
rżenia i jego tymczasowego aresztowania.60-
letnia pokrzywdzona przeszła operację i znajduje
się pod opieką lekarzy. Mimo poważnych ob-
rażeń jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W ten weekend reprezentacja Hufca
ZHP Ziemi Gliwickiej gościła w Zakopa-
nem, aby w niedzielę wraz z harcerzami
z całej Polski odebrać Światło z rąk sło-
wackich skautów. Dodatkowo Druhna Bar-
bara Kosmalska reprezentowała Hufiec pod-
czas przekazania w Wiedniu, a niebawem dwoje
naszych Instruktorów wypływa w Rejs żaglow-
cem „Zawisza Czarny” aby podzielić się Światłem
na Bornholmie oraz w Szwecji.

Natomiast 20 grudnia o godzinie 18:10 na gli-
wickim Rynku nasi harcerze przekażą Światło
władzom miasta. Wcześniej –  o 17.00, odbędzie
się również Msza święta w intencji gliwiczan
w kościele katedralnym. O oprawę liturgiczną
w tym dniu zadbają właśnie harcerze. Niech
i Was ogrzeje Ogień z Betlejem! Zachęcamy
do zabrania lampionów lub zniczy, by bez-
piecznie zanieść Światło do domu. Nasza re-
dakcja patronuje temu wydarzeniu.

Gliwice zaczęły się stroić już w listopa-
dzie. Pracownicy MZUK zamontowali
wtedy pierwsze ozdoby, by nadać miastu
świąteczny charakter jeszcze przed Mi-
kołajkami. Sprawdziliśmy ile może kosz-
tować taka przyjemna dla oka meta-
morfoza.

Okazuje się, że w porównaniu z innymi miastami
Gliwice środkami z budżetu gospodarują bardzo
oszczędnie. Największy rozmach ma oczywiście
stolica, na samą iluminację świetlną przezna-
czono aż 3 mln złotych, niewiele mniej wydał
Wrocław – 2,16 mln zł. Katowice by cieszyć
oko bożonarodzeniowym wystrojem wydały
500 tys. zł.

Jak poinformowała nas Maja Lamorska-
Gorgol z biura prasowego UM, w Gliwicach
ogólny koszt dekoracji świątecznych wyniósł
około 100 tys. złotych. W tym mniej więcej
1/3 kwoty została przeznaczona na bieżące na-
prawy, zakup nowych ozdób, łańcuchów, bom-
bek i choinek. Pozostałe pieniądze to wydatki
UM na ozdobne oświetlenie przy słupach, w

tym również montaż, wynajem oraz ewentualne
uzupełnianie o nowe diody.

Skąd w Gliwicach takie niewielkie, w stosunku
do np. Katowic czy Wrocławia kwoty? Po pierw-
sze nasze miasto nie kupuje co roku nowych
ozdób. Po drugie większość z nich montują
pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych a nie zewnętrzna firma. MZUK ozdabia
nie tylko centrum miasta, ale także skwery
w dzielnicach, m.in. w Sośnicy, Bojkowie, Że-
rnikach, Łabędach, Obrońców Pokoju, Wilczym
Gardle.

Na Placu Piłsudskiego stanęła świetlna fontanna,
ozdobna konstrukcja pojawiła się również na
fontannie na skwerze przy al. Jana Pawła II.
Zamontowano także ozdoby na latarniach, na
Ratuszu oraz Urzędzie Miasta. Zostały włączone
dopiero przed samym dniem św. Mikołaja.
Przed 6 grudnia pracownicy MZUK ustawili
jeszcze najwyższą choinkę przy ul. Dworcowej
oraz przygotowali domki na Gliwicki Jarmark
Bożonarodzeniowy, który tradycyjnie odbywa
się na Rynku.

Betlejemskie Światło Pokoju
wkrótce w naszym mieście!

Uderzył toporkiem w głowę.
Kilkanaście razy!

Ile miasto wydało na ozdoby?
Okazuje się, że niewiele

Sprawca dewastacji XIX-wiecznego że-
liwnego posągu lwa nie pozostanie bez-
karny. Został zatrzymany 14 grudnia
przez detektywów z wydziału kryminal-
nego I komisariatu. To 20-letni gliwi-
czanin.

Do uszkodzenia stojącej przy ul. Dolnych Wa-
łów rzeźby doszło 19 listopada około godziny
1.00. Korzystając z okazji, że nikogo nie ma
w pobliżu, sprawca, za pomocą nożyka do
tapet wykonał napisy w żeliwie. Swym dziełem
nie omieszkał potem pochwalić się w internecie,

ukryty pod pseudonimem „szatan”. Szybko
jednak namierzyli go policjanci. Młodzieniec
nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić stróżom
prawa swojego chuligańskiego występku.
Dzięki złożonemu wnioskowi o ściganie męż-
czyzna zostanie pociągnięty do odpowiedzial-
ności za zniszczenie mienia. Za to przestępstwo
grozi kara do 5 lat więzienia. O sprawie poin-
formowali nas internauci jeszcze tej samej
nocy, kiedy doszło do dewastacji lwa. Opisa-
liśmy wspomniane wydarzenie jako pierwsi
na naszym portalu.

Szatan w rękach policji.
Grozi mu 5 lat więzienia
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04

Wszystko układa się po Twojej myśli.
Nie musisz chować głowy w piasek.
Ciągłe wątpliwości znacząco ograniczają
Twoje poczynania.

 Byk 21.04-20.05

Musisz przywrócić równowagę w swoim
otoczeniu. Choć nie masz większych
problemów i zaległości, to jednak warto
pomyśleć o przyśpieszeniu pewnych
inwestycji. Na przykład - nowy garaż
i większe pomieszczenie gospodarcze.

 Bliźnięta 21.05-21.06

Zaczyna robić się naprawdę nerwowo.
Najlepszą drogą do rozwiązania Twoich
problemów z ukochaną osobą będzie
znalezienie zdrowego kompromisu.

 Rak 22.06-22.07

Naturalnie, nie na wszystko masz wpływ,
ale za tą część zadań, za którą odpowia-
dasz zostaniesz rozliczony, w pierwszym
kwartale nowego roku.

 Lew 23.07-23.08

Prywatnie jesteś na etapie poszukiwania.
Póki co, dobrze się bawisz. Pamiętaj
jednak, że namiętności i pożądanie to
uczucia, na których trudno zbudować
trwały i dojrzały związek.

 Panna 24.08-22.09

Pomysłów w tym tygodniu Ci nie za-
braknie. Możesz wręcz za nimi nawet
nie nadążać. Jeśli jeszcze nie są w za-
awansowanej fazie, niech pozostaną
w tajemnicy aż do Wigilii Bożego Na-
rodzenia.

Waga 23.09-23.10

Trzymaj nadal rezon i nikomu nie od-
puszczaj. Jesteś na właściwej drodze
i konsekwentnie brnij do przodu. Ktoś
może próbować cię hamować byś go
nie wyprzedził w działaniu.

 Skorpion 24.10-22.11

Niektóre Skorpiony zajmą się w tym
tygodniu remontem, poprzestawiają
meble, wymienią stare sprzęty na nowe,
to znakomicie rozładuje ich nadmiar
energii przed Świętami.

 Strzelec 23.11-21.12

Pod nogami nie ma jeszcze lodu ale
hipotetycznie ewentualny upadek móg-
łby cię narazić na przykrą kontuzję.
W połowie tygodnia poznasz kogoś,
przy kim jest szansa zatrzymać się na
bardzo długo.

 Koziorożec 22.12-20.01

Sam musisz wyciągnąć właściwe wnio-
ski z poprzednich porażek. Znajdziesz
też dodatkowe źródło wsparcia finan-
sowego. Skieruj swoją uwagę na milsze
aspekty życia.

Wodnik     21.01-19.02

Twoja psychika jest często dość chwiejna.
Dlatego staraj się otaczać ludźmi po-
zytywnie myślącymi. 

 Ryby 20.02-20.03

W nowym roku twoim głównym za-
daniem będzie organizowanie nowej
firmy lub przeorganizowanie tej, która
już istnieje. Nie bój się jednak ryzyka
i nie ograniczaj siebie.
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W czerwcu tego roku rozwikłano
tajemniczą zagadkę sprzed 14 lat.
Odkopano szczątki właścicieli jed-
nego z barów w Gliwicach. Ich grób
znaleziono w lesie niedaleko Gliwic.
Mieli skrępowane ręce i nogi. Ta
głośna przed laty sprawa pozosta-
wała niewiadomą. Wraz z gliwickimi
policjantami, w telewizyjnym  pro-
gramie „997”, sprawę przedstawił
Michał Fajbusiewicz.

Przypomnijmy, że Zbigniew i Dorota
Sobańscy zniknęli 13 września 2001
roku. Kilka dni później na parkingu
pod gliwickim supermarketem od-
naleziono ich opla vectrę. W środku
znajdowały się łopaty i dwie komi-
niarki. Przez lata nie udało się roz-
wiązać tajemniczego zniknięcia mał-
żeństwa z Gliwic. Wiadomo było je-
dynie, że byli zadłużeni na przeszło
80 tys. zł. W związku z tym mówio-

no, że być może uciekli za granicę.
Znalazł się nawet świadek, który
twierdził, że widział ich na dworcu
w Neapolu. Niestety finał tej sprawy
okazał się tragiczny. Rozwój techniki
kryminalistycznej pozwolił po latach
na wygenerowanie kodu DNA jed-
nego ze sprawców – Bogdana G.
Profil DNA wyodrębniono z rzeczy
znalezionych w samochodzie So-
bańskich. To właśnie Bogdan G.
porwał małżeństwo, by odzyskać
długi. Wydał swoich wspólników –
Romana C., Tobiasza W. i Piotra S.
Wszyscy siedzą w więzieniu, w tym
Roman C. i Tobiasz W. z wyrokami
dożywocia za bestialskie zabójstwo
w lutym 2004 roku. Przedstawiono
im kolejne zarzuty za śmierć So-
bańskich. Dwaj pozostali sprawcy
odpowiedzą za porwanie.

Niedawno pojawił się nowy wątek

w tej sprawie. Do grona podejrza-
nych dołączył jeszcze jeden męż-
czyzna. Mamy więc już 5 osób za-
mieszanych w to morderstwo. Jak
przekazał nam Piotr Żak – rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Gliwicach, 25 listopada na terenie
województwa śląskiego, zatrzymano
Vladimira A., który działał w poro-
zumieniu z pozostałymi sprawcami.
Ustaleń dokonano na podstawie
wyjaśnień podejrzanych oraz zeznań
świadków. Vladimirowi A. przed-
stawiono zarzut zabójstwa. Piotr
Żak poinformował nas również, że
ostateczna opinia co do przyczyny
śmierci Sobańskich nie została jesz-
cze ustalona. Na podstawie analizy
szczątków stwierdzono, że Sobański
prawdopodobnie zginął od uderzeń
– wskazuje na to m.in. złamanie
kości czołowej. Natomiast jego żona
przypuszczalnie została uduszona.

Związani i zakopani.

Kto zamordował małżeństwo?
Rozwój techniki kryminalistycznej pozwolił po latach na wygenerowanie kodu DNA
jednego ze sprawców – Bogdana G.
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