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KZK GOP wycofuje papierowe bilety.
Będziemy korzystać tylko z elektronicznych?

Poczta Polska traci klientów

więc... podnosi ceny
Poczta Polska podnosi ceny
dla klientów indywidualnych.
Spółka Skarbu Państwa w dość
nietypowy sposób reaguje na
zmiany rynkowe – za podwyż-
ką cen ma przemawiać przede
wszystkim ponad 10 proc. spa-
dek nadawanych listów. Już
od 1 marca zapłacimy więcej
m.in. za listy ekonomiczne i
priorytetowe. Tutaj średnia
zmiana wyniesie 14 groszy, a
w obrocie zagranicznym 39
groszy.

Dla przykładu – wcześniej za
standardowy list ekonomiczny,
o wadze 350 g płaciliśmy 1,75,
po podwyżce zapłacimy 2 zł
ten, natomiast cena listu prio-
rytetowego z 2,35 zł wzrośnie
do 2,5 zł. 

Cena krajowej przesyłki listo-
wej poleconej nie zmienia się.
Ceny paczek również pójdą w
górę. Obecne nie były zmie-
niane od 7 lat mimo wzrostu
kosztów utrzymania takich jak
energia, podatki od nierucho-
mości itp. – Aktualna zmian
cen paczek ma na celu za-
pewnienie ich rentowności –
mówi Zbigniew Baranow-

ski, rzecznik Poczty Polskiej i
dodaje – Ceny paczek poczto-
wych nie zaliczanych do usług
powszechnych nie ulegają
zmianie i są konkurencyjne
rynkowo. Są to m.in. paczki
kurierskie i związane z ob-
sługą e-commerce. Na przy-
kład przesyłka ekonomiczna
o wadze do 1 kg będzie kosz-
tować 13 zł, a priorytetowa
14, wcześniej płaciliśmy od-
powiednio 9,5 zł i 11 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że
klienci piszą coraz mniej pa-
pierowych listów, a te które

są w obrocie, rozkładają się
na wszystkie firmy pocztowe,
natomiast obowiązek świad-
czenia usług powszechnych
obciąża tylko jedną z nich,
czyli Pocztę Polską ale trzeba
przyznać, że to dość ciekawy
sposób pojmowania mecha-
nizmów rynkowych. Strategia
„im mniej klientów tym wyższe
ceny” raczej nie zachęci do
częstszego korzystania z usług
Poczty Polskiej. Dostrzegamy
jednak jeden plus tej sytuacji
– być może zmniejszą się ko-
lejki w urzędach pocztowych.

Marek Durdyn nazywany
jest bohaterem. W sobotnią
noc zauważył pijanego męż-
czyznę, który wsiadł do samo-
chodu i odjechał. 32-letni gli-
wiczanin wraz z kolegą ta-
ksówkarzem ruszył w pościg.
–Po kilku minutach byłem już
pewny, że kierowca toyoty
jest pijany – relacjonuje. Gdy
tylko nadarzyła się okazja pan
Marek „wyskoczył” z samo-
chodu i zatrzymał pijanego
kierowcę. Cała akcja zaczęła
się około godziny pierwszej w
nocy. Marek Durdyn podjechał
taksówką razem z kolegą na
Plac Piastów i poszedł na za-
kupy. Gdy wracał do samo-
chodu, jego znajomy zauważył,
że ze sklepu wychodzi pijany
mężczyzna i wsiada do auta.
Pojazd ruszył w kierunku ul.
Lipowej. –Po pięćdziesięciu
metrach jazdy, byłem pewien,
że kierowca jest pod wpływem
alkoholu. Samochód  wjechał
na chodnik i odbił się od wy-
sepki, po czym skręcił w ulicę
Okrzei. - relacjonuje Durdyn.  

Plany pijanego mężczyzny po-
krzyżowała zaparkowana nie-
opodal karetka, która unie-
możliwiła mu przejazd. Gdy
samochód zatrzymał się, nasz

bohater przekazał koledze te-
lefon, aby wezwał policję. Sam
podbiegł do pojazdu, żeby za-
brać pijanemu kluczyki. Gdy
otworzył drzwi, okazało się, że
pijany kierowca nie tylko swoje
zdrowie i życie narażał, ale
również pasażerki. 

Pan Marek wyciągnął rękę w
stronę stacyjki, ale kierowca
był bardzo agresywny i usiło-
wał go uderzyć. –Złapałem go
za kurtkę i spróbowałem wy-
jąć z samochodu. Mężczyzna
mocno trzymał się kierownicy,
był bardzo oporny - mówi 32-
latek. Gdy chwycił pijanego
mocniej, w końcu udało mu
się wydostać go na zewnątrz.
Mężczyzna zaczął przepraszać
i wybełkotał, że nie będzie już
agresywny. Sytuacja nieco się
uspokoiła, a kolega pana Mar-
ka w tym czasie wyjął kluczyki
z pojazdu zatrzymanego kie-
rowcy.

Pijany prosił, żeby go puścić,
że ma tylko kawałek do domu,
żeby nie robić problemu – Od-
powiedziałem mu, że nie ma
takiej możliwości, nie odda-
liśmy mu kluczyków - mówi
zdecydowanym głosem Marek
Durdyn. Policjanci z ruchu

drogowego przyjechali błys-
kawicznie, około 2-3 minuty
od wykonania telefonu. Pan
Marek wykazał się odwagą i
determinacją w swoim dzia-
łaniu. Trzeba dodać, że nie
pierwszy raz pomógł schwytać
pijanego kierowcę. – Jest znie-
czulica - pod tym sklepem
nocnym na Placu Piastów sta-
ło około 10 osób. Ludzie wi-
dzieli, że ten mężczyzna jest
pijany, ale niestety nikt nie
zareagował. - komentuje nasz
rozmówca. Cichym bohaterem
tej nocnej akcji był kolega pana
Marka - taksówkarz, który bar-
dzo mu pomógł. Nasz roz-
mówca mówi skromnie, że w
żadnym wypadku nie czuje się
bohaterem. –Wydaje mi się,
że większość moich znajomych
zrobiłaby to samo na moim
miejscu. Mam dużą satysfak-
cję, jednego pijanego kierowcę
mniej. 

Nie wiadomo co mogłoby się
zdarzyć później - mówi na ko-
niec Marek Durdyn. Nasz fil-
mowy reportaż o panu Marku
wywołał falę komentarzy na
Facebooku, zdecydowana
większość popiera działania
naszego bohatera i gratuluje
mu odwagi.

Reportaż mogą Państwo zobaczyć
na portalu: 

dzisiajwgliwicach.pl

Postawa kierowcy
godna naśladowania



Do tej pory na Śląską Kartę
Usług Publicznych zdecydo-
wało się ponad 32 tys. miesz-
kańców województwa śląskie-
go. To niewiele, biorąc pod
uwagę , że by nie stracić do-
tacji unijnej, do końca 2016
roku KZK GOP musi wydać
w sumie 150 tys. takich kart.
Wydaje się, że w osiągnięciu
tego celu ma pomóc wycofa-
nie ze sprzedaży od 1 maja
br. papierowych biletów na
okaziciela, 24 godzinnych,
48-godzinnych, 5-dniowych,
7-dniowych, 14-dniowych
oraz imiennych kwartalnych.

W planach jest także wyco-
fanie, cieszących się dużym
zainteresowaniem, papiero-
wych imiennych biletów mie-
sięcznych, miesięcznego
szkolnego i biletu wakacyj-
nego. Prawdopodobnie na-
stąpi to jeszcze w tym roku.
W sprzedaży pozostaną pa-
pierowe bilety jednorazowe.

Trudno się dziwić, że ludzie
niechętnie decydują się na
kartę ŚKUP. Dla przykładu
– jeżeli na karcie zapisany
jest bilet okresowy to przy

każdym wsiadaniu trzeba
przykładać kartę do dowol-
nego czytnika ŚKUP . – Przy-
kładanie karty do czytnika
jest bardzo ważne, bo bilet
obowiązuje dopiero po każ-
dorazowej rejestracji wejścia
do tramwaju albo autobusu.
– czytamy na stronie projektu. 

Do tej pory wystarczało, że
posiadacz miesięcznego biletu
okazywał go kierowcy i nie

musiał przeciskać się do ka-
sownika przez wszystkich pa-
sażerów w godzinach szczytu.
Co ciekawe, mamy też szansę
otrzymać 5% zniżkę na nowy
bilet okresowy (po zakończe-
niu ważności poprzedniego i
na okres nie dłuższy niż po-
przedni bilet). Trzeba jednak
przez cały okres działania bi-
letu przykładać kartę niemal
przy każdym wysiadaniu z
autobusu.



19 tys. widzów
(średnia oglądalność)

publicystyczny w Gliwicach

„Po godzinach”

program

Oglądaj w każdy poniedziałek po 20:00 na:

NajpopularniejszyNajpopularniejszy

www.dzisiajwgliwicach.pl
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TEL.:

509 118 891

GLIWICE, ul. DWORSKA 4
pow. od 39m2—75m2

www.dworska4.pl

Zamów moduł reklamowy

tel. 733 548 454
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Targi stanowią doskonałą
okazję do poznania ofert
rynku pracy skierowanych
do studentów, absolwentów
i pracowników naukowych
określonych specjalizacji
i kierunków kształcenia. Po-
kazując warunki i możliwo-
ści uzyskania zatrudnienia
ułatwiają również uczniom
szkół ponadgimnazjalnych
podjęcie decyzji dotyczących
najbardziej atrakcyjnej ścież-
ki edukacyjnej. Ich najwięk-
szą zaletą jest stworzenie
możliwości nawiązania bez-
pośredniego kontaktu pra-
cobiorcy i pracodawcy w wa-
runkach mniej formalnych
niż podczas standardowej
rozmowy kwalifikacyjnej.
Takie warunki sprzyjają wy-
mianie informacji pomiędzy
przedstawicielami przedsię-
biorstw, a  potencjalnymi
kandydatami do przyjęcia
na praktykę, staż czy etat.
Pozwalają na wzajemne
przedstawienie potrzeb,
możliwości i oczekiwań. Są
również niepowtarzalną
okazją do nawiązania kon-
taktu z tak wieloma part-
nerami jednocześnie. 

Wystawcy obszaru „Przed-
siębiorczość” pokażą przed-
stawicielom środowiska aka-
demickiego, jak pozyskiwać
środki na rozwój działalności,
jak uporać się z procedurami
formalnymi i prawnymi, któ-
re nieodłącznie towarzyszą
prowadzeniu własnej firmy
i wreszcie jak skutecznie ge-
nerować zyski, pracując na
własny rachunek.

Ubiegłoroczna edycja wyda-
rzenia zgromadziła prawie
100 wystawców, w tym 88
firm, co pozwoliło nazwać
targi organizowane w Poli-
technice Śląskiej jednymi
z największych targów pracy
w kraju. 

Podczas wydarzenia zostaną
przeprowadzone badania po-
staw przedsiębiorczych,
kompetencji oraz planów za-
wodowych wśród studentów
i absolwentów oraz wywiady
z wyznaczonymi przez daną
jednostkę osobami, których
celem będzie poznanie po-
trzeb instytucji i  przedsię-
biorstw. Zebrane wyniki po-
służą do opracowania rapor-

tu nt. dostosowania potrzeb
i  oczekiwań studentów i
absolwentów do możliwo-
ści, jakie stwarza im rynek
pracy.

Podczas Targów dostęp-
ne będą:

JobWall z papierowymi ofer-
tami pracy, staży i praktyk
udostępnianymi przez Pra-
codawców. 

FotoPunkt do robienia zdjęć-
portretów kandydatów z
przeznaczeniem do doku-
mentów aplikacyjnych. 

Pokój symulacji rozmów
kwalifikacyjnych kandyda-
tów z Pracodawcami. 

Punkt konsultacji dokumen-
tów aplikacyjnych. 

Szczegółowy opis wydarzenia
dostępny jest na stronie:
www.targipracy.polsl.pl

Kontakt do organizatorów:
tel.: 32 237 20 75, 
fax.: 32 237 15 59, 
kariera@polsl.pl

Dni kariery
08.03.2016 r. POLITECHNIKA ŚLĄSKA
INŻYNIERSKIE TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Rada osiedla Śródmieście
przyjęła uchwałę w spra-
wie zorganizowania cy-
klicznej wyprzedaży ga-
rażowej na Placu Krakow-
skim. Odbywałaby się ona
raz w miesiącu od kwiet-
nia do października.

W całej Polsce organizowane
są wyprzedaże, często zwane
garażowymi lub pchlimi tar-
gami, czy także nasze mias-
to będzie miało swoje miej-
sce, gdzie mieszkańcy mog-
liby się pozbyć nadwyżek nie-
potrzebnych rzeczy ze swo-

jego domu? W Warszawie pra-
wie każda dzielnica ma swój
pchli targ, odbywają się one
także w Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku oraz innych mias-
tach i miasteczkach. Symbo-
liczna opłata – 1 zł – prze-
znaczona byłaby na sprząta-
nie Placu i wywóz śmieci po
imprezie.

Pomysłodawcą utworzenia
„pchlego targu” jest osiedlowy
radny Marek Bieniek. –
Chcemy zintegrować miesz-
kańców miasta wokół tej ini-
cjatywy, a przy okazji dać im

możliwość pozbycia się nie-
potrzebnych przedmiotów za-
legających w szafach, piwni-
cach, strychach czy garażach
oraz nabycia innych, niekiedy
unikatowych, za małe pienią-
dze. Pomagać nam będzie Sto-
warzyszenie Rodziców przy
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 10 w Gliwicach.

Jak podkreśla Bieniek
nie ma to być kolejne tar-
gowisko, ale miejsce
gdzie Gliwiczanie będą
mogli spotkać się także
ze znajomymi.

Wyprzedaż garażowa
na Placu Krakowskim

– Bezwzględne pierwszeń-
stwo pieszych, to nie postulat,
ale przywilej, który od 1 mar-
ca br. przysługiwał będzie
wszystkim, poruszającym się
pieszo po gliwickiej Starówce,
gdzie wprowadzona zostanie
STREFA ZAMIESZKANIA. –
informuje Zarząd Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Przypominamy, że w takim
miejscu, pieszy nie ma obo-
wiązku korzystania z chodnika

lub pobocza. Ma do dyspozycji
całą szerokości jezdni, na któ-
rej ma pierwszeństwo przed
samochodami. Ponadto kie-
rowcy będą musieli przestrze-
gać ograniczenia prędkości do
20 km/h. Strefa zamieszkania
obowiązywać będzie na ob-
szarze Starego Miasta za-
mkniętego ulicami Górnych
Wałów i Dolnych Wałów.

To nie koniec zmian. Na
wszystkich skrzyżowaniach

Starówki zlikwidowane zosta-
nie pierwszeństwo przejazdu. 

Od 1 marca br. zostaną
wprowadzone skrzyżowa-
nia równorzędne, gdzie
obowiązuje tzw. „zasada
prawej ręki”. Nie zmieni
się natomiast sposób
parkowania samocho-
dóww obrębie Starego
Miasta. Jest ono możliwe
w miejscach do tego wy-
znaczonych.

Piesi będą mieli pierwszeństwo na Starówce. 
Auta pojadą maksymalnie 20 km/h

20NA STARÓWCE
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Baran 21.03-20.04
Jeśli czujesz się przez kogoś zdo-
minowany, masz dobry moment,
by określić własne granice. W tym
tygodniu warto możesz wreszcie
swoje plany wprowadzić w czyn. 

Byk 21.04-20.05
Czekałeś na awans. Niestety ktoś
bezwzględny cię uprzedził. Nie daj
się jednak sprowokować takim za-
graniom. Szef tak czy inaczej do-
strzeże twoje walory.

Bliźnięta 21.05-21.06
Chcesz się wykazać. Nie rób jednak
kilku rzeczy naraz. Skoncentruj się
na najbliższym zadaniu. Jeśli jesteś
wolny, w tym tygodniu poznasz
kogoś kto zrobi na Tobie wrażenie. 

Rak 22.06-22.07
Czas spojrzeć prawdzie w oczy.
Sam nie jesteś doskonały. Przestań
koncentrować się na swoich wadach.
Otoczenie nie zauważa Twoich
złych cech.

Lew 23.07-23.08
Dbaj o wypoczynek, najlepiej
na świeżym powietrzu. I nie
odwlekaj już wizyty u lekarza.
Każdy dzień zwłoki może mieć
poważne konsekwencje.  

Panna 24.08-22.09
Jesteś niezbędny w obecnej pracy.
Wywalczyłeś swój status, twoi ko-
ledzy z pracy potrzebują silnego
wsparcia. Pomóż im w tym szcze-
gólnym miesiącu.

HOROSKOP

1 2

4 7 5 3 8

8 4 9

8 3 6

6 2 9 5 1

3 4 8

6 3 9

8 1 2 6 7

7 2

Sudoku 53 (Easy)

6 1 4 3 9

9 8 2 7

9 7

5 9

3 7 5 6

2 8

2 1

7 4 6 1

4 6 5 8 3

Sudoku 54 (Medium)

1 4 2

1 8

8 3 6 5 2

5 9 1 7

7 5

6 4 9 1

9 2 3 7 5

5 3

2 1 3

Sudoku 55 (Hard)

8 4

4 9 2 6

6 4 9

7 4 1 5

2 1 7 8

8 2 6 1

6 7 8

1 3 8 4

5 3

Sudoku 56 (Hard)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

8 5

7 1 6

2 1 7 8

4 1 2

1 5 3 6 9 7

3 2 6

5 4 2 1

1 9 2

8 3

Sudoku 57 (Medium)

7 3 5

4 8 5 6

1 7 4 9

4 1 3 5

4

8 9 2 6

6 7 4 2

1 6 5 4

8 4 2

Sudoku 58 (Medium)

6 2 5

5 3 1 7 2

2 5 7 4

6 9 7

2

9 7 8

9 1 8 3

6 7 8 1 5

1 9 8

Sudoku 59 (Medium)

5 1 2 4 3

2 7 6

2

9 7 3 8 5

3 9

5 1 9 6 8

9

8 1 6

1 5 7 4 9

Sudoku 60 (Medium)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl
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W każdym rzędzie,
kolumnie i kwadra-
cie 3x3 powinno
znaleźć się 9 róż-
nych cyfr od 1do9.

SUDOKU
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Waga 23.09-23.10
Uważaj bo nienasycony apetyt może
stać się dla Ciebie pułapką. Chcesz
być zdobywcą. Przeczuwasz jednak
zmiany w pracy. Te nastąpią szybciej
niż myślisz. .

Skorpion 24.10-22.11
Nadchodzące dni będą dobre, aby
zrobić coś we dwójkę, lepiej jednak
zachować plany w tajemnicy, bo
obecnie otaczają Was osoby, które
nie życzą innym zbyt dobrze. 

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu będziesz mógł
działać z dużym rozmachem i swo-
bodą. Uważaj jednak by nie mieć
problemów z terminowym wywią-
zywaniem się z obowiązków.

Koziorożec 22.12-20.01
Unikaj konfrontacji z nieprzyja-
ciółmi. Szkoda na nich energii.
Twoje zmienne nastroje mogą wpły-
nąć na życie całej rodziny. Nie nad-
wyrężaj swojej psychiki.

Wodnik     21.01-19.02
Nie rozpamiętuj niepowodzeń.
Ten wyjątkowy tydzień może
wpłynąć na Ciebie melancholij-
nie. Skup się na szerszym kon-
tekście życia. Jesteś niezbędny
w obecnej pracy. Wywalczyłeś
swój status, twoi koledzy z pra-
cy potrzebują silnego wsparcia.

Ryby 20.02-20.03
Unikaj zbyt spontanicznych decyzji.
To dobry tydzień w świecie uczuć.
Ukochana może zaskoczyć przy-
jemną wiadomością. Będziesz
w doskonałej kondycji fizycznej.
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W wyniku wypadku przód sa-
mochodu został uszkodzony.
Plastikowe części pojazdu le-
żały kilka metrów dalej. Stra-
żacy z Łabęd zabezpieczyli
miejsce zdarzenia oraz zneut-
ralizowali płyny i oleje wycie-
kające z samochodu na jezdnię.
Na miejscu jako pierwsi poja-
wili się policjanci z Łabęd, na-
stępnie wezwano „drogówkę”.

– Na szczęście nikt nie został
ranny. Kierowca został uka-
rany mandatem w wysokości
300 zł, a na jego konto trafiło
6 punktów karnych. Praw-
dopodobną przyczyną zda-
rzenia było niedostosowanie
prędkości do warunków pa-
nujących na drodze – mówi
asp. szt. Katarzyna Wosik z gli-
wickiej policji.

W czwartek, około godz. 22.40 w Łabędach przy ul. Staro-
miejskiej doszło do zdarzenia drogowego. Białe BMW
wbiło się w barierki oddzielające chodnik od jezdni. Zda-
rzenie miało miejsce tuż obok budynku szkoły podstawowej.
W tym miejscu, przy kościele, jest bardzo niebezpieczny
zakręt. Znaki ograniczają tam prędkość do 40 km/h.

BMW prawie wbiło się
w szkołę

20 wypadków z udziałem pieszych w Gliwicach.
Daj znak i przejdź bezpiecznie
Od początku tego roku na śląskich
drogach doszło do 130 wypadków,
z czego do 94 miały miejsce na
przejściu dla pieszych bądź w nie-
dalekiej odległości. Życie straciło 21
osób, w tym 14 pieszych. W pięciu
przypadkach piesi zginęli bezpo-
średnio na przejściach. Analiza tych
zdarzeń dowodzi, że 85 % wypadków
z udziałem przechodniów zaistniało
z winy kierujących pojazdami, a je-
dynie 11 % z winy pieszych. Główną
przyczyną wypadków było nieustą-
pienie pieszemu pierwszeństwa na
pasach.

W  Gliwicach od stycznia odnoto-
waliśmy 20 wypadków z udziałem
pieszych – zginęła jedna osoba. W
17 zdarzeniach winę ponosili kie-
rowcy. Najczęstszą przyczyną było
nieustąpienie  pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu dla pieszych (14
przypadków).

„Daj znak i przejdź bezpiecznie przez
jezdnię” to kampania społeczna za-
inicjowana przez Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach Krajowe i Cen-
trum Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Akcja ma na celu poprawę

bezpieczeństwa w rejonie przejść dla
pieszych.

Włączając się w kampanię „Daj znak
i przejdź bezpiecznie przez jezdnię”
chcemy popularyzować ten prosty
znak. Wyciągnięcie ręki przed wej-
ściem na przejście ma sygnalizować
kierowcom zamiar przejścia.  Niech
podniesiona ręka oznacza dla pro-
wadzącego samochód  : „STÓJ! ZA-
TRZYMAJ SIĘ ! CHCĘ PRZEJŚĆ!”.
Gest ten doskonale znają najmłodsi
użytkownicy dróg.  Już w  przedszkolu
dzieci uczone są, że przechodząc
przez jezdnię należy podnieść rękę.
Policjanci na spotkaniach  z naj-
młodszymi przypominają jak ważne

jest sygnalizowanie  zamiaru przejścia
przez pasy, szczególnie tam, gdzie
nie ma sygnalizacji świetlnej,

Dzisiaj policjantka z Wydziału Pre-
wencji sprawdzała na półkolonii or-
ganizowanej przez Szkołę Podsta-
wową nr 28 w Gliwicach, wiedzę
uczestników. Jak widać na załączo-
nych zdjęciach, półkoloniści dobrze
wiedzą  co oznacza  zwrot: „Daj
znak”. Zachęcamy dorosłych użyt-
kowników drogi do używania, w
trosce o własne bezpieczeństwo, tego
prostego gestu . Do kierowców ape-
lujemy o włączenie się do kampanii
poprzez reakcję na podniesioną rękę
przechodnia.


