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W czerwcu tego roku Sejm przyjął
nowelę ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu. Ustawa de-
komunizacyjna zakazuje propago-
wania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego poprzez nazwy
jednostek organizacyjnych, jedno-
stek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki. 

Zgodnie z informacją IPN, w Gli-
wicach trzeba będzie zmienić nazwy
34 ulic: 15 grudnia, 22 lipca, Leona
Kruczkowskiego, Lucjana Szen-
walda, Aleksandra Zawadzkiego,
Karola Marksa, Maksyma Gorkie-
go, Róży Luksemburg, Wandy Wa-
silewskiej, Armii Ludowej, Mał-
gorzaty Fornalskiej, Władysława
Gomułki, Tadeusza Gruszczyńskie-
go, Gwardii Ludowej, Władysława
Hibnera, Władysława Kniewskiego,

Janka Krasickiego, Adama Rapac-
kiego, Henryka Rutkowskiego,
Hanki Sawickiej, Franciszka Zub-
rzyckiego, Związku Walki Młodych,
Feliksa Kona, Józefa Mitręgi, Fe-
liksa Niedbalskiego, Wiesława
Ociepki, Filipa Sieronia, Józefa
Skalskiego, Pawła Targosza, Bole-
sława Piaseckiego, Juliusza Rydy-
giera, SDKPiL, Józefa Wieczorka,
Edwarda Żabińskiego.

W kontekście nadchodzących
zmian wiele osób zastanawia
się co w takim razie z doku-
mentami osobistymi. Zgodnie
z ustawą mieszkańcy nie mają
obowiązku wymiany doku-
mentów. Wszystkie doku-
menty zawierające starą na-
zwę ulicy zachowują swoją
ważność.
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Gliwice zajmują bardzo ważne
miejsce na wodnej mapie Polski.
To właśnie Kanał Gliwicki roz-
poczyna Odrzańską Drogę Wod-
ną, która łączy Górny Śląsk z por-
tami morskimi: Szczecin i Świ-
noujście oraz połączona jest z sie-
cią kanałów Europy Zachodniej.

Dwa lata temu zakończyły się re-
monty dwóch z sześciu śluz Ka-
nału Gliwickiego (Rudziniec i
Kłodnica). Teraz przyszła pora
na modernizację kolejnych obiek-
tów. Stan śluz w ciągu minionych
80 lat intensywnej eksploatacji
sukcesywnie się pogarszał. De-
cyzja o przeprowadzeniu prac

modernizacyjnych była koniecz-
nością, by utrzymać drogę wodną
w należytej sprawności wyjaśnia
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach.

Obecnie remontowane są trzy
śluzy. Prace na obiektach Sła-
więcice i Nowa Wieś powierzono
firmie Skanska. Jak przekazała

nam Linda Hofman, rzecznik
RZGW modernizacja obu śluz
zakończy się na początku 2021
roku. Koszt tej inwestycji, która
współfinansowana jest ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infras-
truktura i Środowisko wynosi po-
nad 60 mln zł. — Priorytetem

dla Regionalnego Zarządu Gos-
podarki Wodnej w Gliwicach jest
fakt, by prace modernizacyjne
nie uniemożliwiały żeglugi po
Kanale Gliwickim, przy jedno-

czesnym zachowaniu bezpieczeń-
stwa dla użytkowników drogi
wodnej, pracowników i realizu-
jących kontrakt.- mówi Hofman.

Kontynuacji remontu doczekała
się również śluza Łabędy. Wy-
konawca ma ukończyć inwestycję
latem przyszłego roku. Rzecznik
RZGW zapewnia, że prace pro-
wadzone są w taki sposób, by w
najbliższym sezonie nawigacyj-
nym żegluga odbywała się zmo-
dernizowaną komorą południo-
wą, gdzie obecnie trwa intensy-
fikacja robót.

– Równolegle trwa przygoto-
wanie postępowania, by jeszcze
w tym roku można było ogłosić
przetarg na dokończenie moder-
nizacji śluzy Dzierżno. - dodaje
Hofman.

W ubiegłym roku pisaliśmy o pla-
nowanej od kilku lat przebudo-
wie tak zwanego pajączka. Cho-
dzi o skrzyżowanie ulic: Daszyń-
skiego, Jasnogórskiej, Wieczorka,
Kozielskiej i Sobieskiego. Wielu
kierowców narzeka na organi-
zację ruchu w tym miejscu, szcze-
gólnie przyjezdni. Projekt prze-
budowy był gotowy już w ubieg-
łym roku, wiadomo, że mają tam
powstać dwa niezależne skrzy-
żowania. Nasuwa się pytanie,
kiedy rozpoczną się pierwsze

prace? Na razie trudno o kon-
krety. Jak przekazała nam Jad-
wiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik
Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, zadanie otrzymało de-
cyzję zezwalającą na realizację
inwestycji drogowej. Zgłoszone
zostało do propozycji budżeto-
wych na przyszły rok.

W miejscu  „pajączka” zapla-
nowano dwa niezależne skrzy-
żowania. Pierwsze: Daszyńskie-
go, Jasnogórska, Wieczorka i
Kozielska, gdzie ruch sterowany

będzie światłami. Z kolei drugie
to skrzyżowanie zwykłe: Daszyń-
skiego z ul. Sobieskiego. Plany
zakładają również m.in. usunię-
cie torów tramwajowych w ciągu
ul. Daszyńskiego oraz moderni-
zację zatoki autobusowej przy
ul. Jasnogórskiej. Zmianie ma
ulec także lokalizacja przystan-
ków autobusowych, które znaj-
dują się w pobliżu „pajączka”.
Ponadto przy kościele p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego po-
wstaną miejsca parkingowe.

Barki wróciły na Kanał 
Trwa modernizacja drogi wodnej.

Dekomunizacja
gliwickich ulic

Nie będzie „pajączka”

W połowie lipca, po 5 latach przerwy z gliwickiego portu wypłynęły
pierwsze barki. Próbny transport zakończył się powodzeniem. 28 lipca
podpisano umowę w sprawie dostaw węgla drogą wodną z Gliwic do
Wrocławia. Kontrakt zakłada transport około 20 000 ton węgla
miesięcznie do elektrociepłowni we Wrocławiu.



W Gliwicach za m3 wody
płacimy 4,82 zł brutto i
6,77 zł za odprowadzenie
ścieków.

Dla porównania w Zabrzu
za m3 wody trzeba zapłacić
5,98 zł i 8,39 zł za ścieki,
w Bytomiu 5,72 i 8,55,
a w Katowicach odpo-
wiednio 5,82 i 8,29 zł. 

Woda w Gliwicach jest nie
tylko tańsza ale i bardzo
dobrej jakości. Ta, którą
piją gliwiczanie, pochodzi
z własnych triasowych ujęć

wód głębinowych. Jest to
naturalna woda mineralna,
wolna od zanieczyszczeń
zewnętrznych, która po-
siada korzystny dla zdro-
wia skład chemiczny. Jest
także bogata w niezbędne
do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu mag-
nez i wapń.

Do prezydenta miasta trafił
wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
o przedłużenie czasu obo-
wiązywania taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków
w roku 2018. PWiK pod-
kreśla, że warunki ekono-
miczne pozwalają na sto-
sowanie dotychczasowej
także w przyszłym roku.
Uchwałę w tej sprawie
przyjęto na sesji Rady
Miasta dnia 16 listopada.
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W Gliwicach rodziny otrzymały już w sumie ponad 120
milionów złotych w ramach programu Rodzina 500 plus.
Rządowy program wystar-
tował w ubiegłym roku. Do
korzystania z 500+ w Gli-
wicach uprawnionych jest
około 13,5 tys. dzieci. Śred-
nio miesięcznie wsparcie
otrzymuje około 12,5 tys.
Rekordowa kwota przyzna-
wana jednej rodzinie w na-
szym mieście wynosi pięć
tysięcy złotych miesięcznie,
czyli złożono w sumie 10
wniosków.

Przypomnijmy, że świad-
czenie wychowawcze przy-
sługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 800 zł.
W przypadku rodziny, której
członkiem jest dziecko nie-
pełnosprawne, w przelicze-
niu na osobę nie przekracza
kwoty 1200 zł. Z kolei na
drugie i następne dziec-
ko/dzieci – świadczenie
przyznawane jest niezależ-

nie od dochodu rodziny.
Obecnie w Polsce wspar-
ciem 500+ objętych jest
ponad 2 mln rodzin, w któ-
rych wychowuje się 4 mln
dzieci.   Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej informuje, że dzięki
programowi „Rodzina 500
plus” nastąpił wyraźny spa-
dek skrajnego ubóstwa. W
2015 roku osiągało ono po-
ziom 6,5%, rok później było
to już 4,9%.

Miesiąc temu zapowiada-
liśmy likwidację KZK GOP
i powołanie nowej jedno-
stki zarządzającej trans-
portem publicznym na te-
renie aglomeracji. Zarząd
Transportu Metropolital-
nego ma w ciągu roku sca-
lić system komunikacji
publicznej i przejąć funkcję
trzech dotychczasowych
organizatorów zbiorowego
transportu publicznego –
KZK GOP, MZK Tychy
oraz MZKP w Tarnowskich
Górach

Intencją Zarządu Górno-
śląsko–Zagłębiowskiej
Metropolii jest wprowa-
dzenie wspólnych na
wszystkie środki komuni-
kacji (autobusy, tramwaje

i trolejbusy) na obszarze
całej metropolii biletów
jednorazowych (od 1 stycz-
nia 2018) oraz okresowych
(od 1 kwietnia 2018).
Wprowadzenie wspólnych
biletów wymaga zawarcia
porozumienia między trze-
ma organizatorami a GZM.
W ten sposób zostaną usu-
nięte bariery komunika-
cyjne i zniesione ograni-
czenia w możliwości ko-
rzystania ze wszystkich
środków komunikacji. 

Ceny biletów jednorazo-
wych pozostaną na dotych-
czasowym poziomie, ceny
biletów okresowych w
większości przypadków
stanieją lub pozostaną na
dotychczasowym pozio-

mie. Istnieje stosunkowo
niewielka grupa pasaże-
rów, korzystających z bi-
letów okresowych, którzy
będą musieli ponieść nieco
większe koszty, zyskując
możliwość podróżowania
wszystkimi środkami
transportu zbiorowego po
terenie całej metropolii.

Projekt uchwały zakłada
również wprowadzenie od
1 stycznia 2018 r. bezpłat-
nych przejazdów dla
wszystkich dzieci, uczniów
do 16 roku życia. Dzieci
będą musiały spełnić dwa
kryteria: mieszkać na te-
renie gmin wchodzących
w skład Metropolii oraz
zarejestrować zniżkę
(100%) na karcie ŚKUP.

Choć zdaniem policji
skrzyżowanie jest dobrze
oznakowane, niestety wie-
lu kierowców popełnia tam
błędy. Zarząd Dróg Miej-
skich zdecydował więc o
przebudowie. U zbiegu ulic
Wyczółkowskiego, Koziel-
skiej i Kresowej powstanie
rondo. W ubiegłym tygod-
niu ogłoszono przetarg,
który ma wyłonić wyko-
nawcę. 

Dlaczego na tej krzyżówce

często dochodzi do stłu-
czek? Przeważnie kierowcy
nie widzą lub po prostu
nie respektują znaku
STOP. Jak wynika z poli-
cyjnych statystyk, najczę-
ściej to wymuszenie pierw-
szeństwa lub nieprawid-
łowe wyprzedzanie przy-
czyniają się do kolizji na
skrzyżowaniu Wyczółkow-
skiego, Kozielskiej i Kre-
sowej. Nie pomaga też
ostrzeżenie o wypadkach
drogowych ani ogranicze-

nie prędkości do  „czter-
dziestki”.

W miejscu istniejącego
skanalizowanego skrzyżo-
wania powstanie cztero-
wlotowe rondo. Jak wynika
z treści przetargu, inwe-
stycja obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni, prze-
budowę i budowę zjazdów
do posesji, chodników,
ścieżki rowerowej, zatoki
autobusowej oraz systemu
odwodnienia drogi.

Rodzina 500+
120 milionów w 1,5 roku

Cena wody
pozostanie niska

Nie pomogły znaki,
będzie rondo

KZK GOP zostanie zlikwidowany

www.dzisiajwgliwicach.pl

Uchwała przekreśla
obawy, że oddanie hali
widowiskowo-sporto-
wej w zarząd PWiK
miałoby spowodować
podniesienie cenę za
wodę w Gliwicach.
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W lipcu pisaliśmy o należącym
do miasta lokalu przy ul. Wy-
szyńskiego, który znalazł nowego
najemcę. W dawnym klubie Pro-
mil powstało centrum tańca,
która dzięki 750 m2 powierzchni
użytkowej, tworzy najbardziej
roztańczone miejsce w Gliwi-
cach. Jednak 3arte to nie tylko
taniec.

Do dyspozycji oddano już trzy
profesjonalne sale taneczne. Pla-
nowane jest otwarcie czwartej
sali na piętrze oraz strefy fitness. 

Szkoła przygotowała również
udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych, m.in. podjazd i
toaletę. W szkole tańca prowa-
dzone są zajęcia taneczne dla
dzieci i dorosłych, oraz osób nie-
widomych i słabowidzących. W
przyszłości szkoła wprowadzi

zajęcia dla osób na wózkach in-
walidzkich i głuchoniemych.

Zajęcia prowadzi Katarzyna So-
wińska, instruktorka tańca to-
warzyskiego. Jako tancerka mię-
dzynarodowej klasy brała udział
i odnosiła sukcesy w wielu kra-
jowych i międzynarodowych im-
prezach tanecznych, m.in. paro-
krotne vice mistrzostwo Polski
w tańcach latynoamerykańskich.
Co istotne, instruktorka ma wie-
loletnie doświadczenie w pracy z
parami tańca towarzyskiego, w
tym z młodzieżą niewidomą i sła-
bowidzącą. 

- Jako adeptka szkolenia wiem,
że taniec ma terapeutyczne wa-
lory, które oddziaływają na ciało
i sferę emocjonalną człowieka.
Taniec terapeutyczny wspiera
zachowania prozdrowotne, re-

habilitację, aktywizację osób w
każdym wieku i o różnych po-
trzebach psycho-fizycznych. Jeśli
wykorzystamy jednocześnie ręce
(na co dzień zastępujące niewi-
domym oczy) i nogi, taniec nie
wydaje się już taki trudny. - opo-
wiada Sowińska. 

Zajęcia prowadzone są w każdą
środę o godzinie 14.30-16:00,
w grupie około 12 osobowej.

Największe studio taneczne w
Gliwicach proponuje do wyboru
wiele rodzajów zajęć dla dzieci i
dorosłych, solo oraz w parach:
Hip Hop kids, Balet, Jazz, Dancehall,
Sensual Dance, High heels oraz
Zumbę i BPU.

Więcej informacji pod numerem
telefonu 786 - 862 - 181 lub na
ul. Wyszyńskiego 14D
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Pierwsze takie 
miejsce na Śląsku
Do dyspozycji oddano już trzy profesjonalne sale taneczne. Plano-
wane jest otwarcie czwartej sali na piętrze oraz strefy fitness.

Wydawca: BIG BANG Media
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13  tel. 32 332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.

786 862 181

Jak relacjonuje Marek Słomski,
oficer prasowy gliwickiej poli-
cji, około godziny 3.30 do świad-
ka, który potem zawiadomił o
sprawie policję, zgłosił się mokry
i zziębnięty człowiek, informując,
że jego auto wpadło do stawu i
zatonęło, a w środku została 26-
letnia kobieta. Prosił, by wezwać
pomoc. 

Na miejsce wyruszyły patrole.
Mężczyzna nie potrafił wskazać,
w którym stawie znajduje się
Tico. Rozpoczęło się przeszuki-
wanie terenu. Zadania nie ułat-
wiał fakt, że w pobliżu są przy-

najmniej dwa stawy. Udało się
jednak ustalić miejsce zdarzenia.
Do akcji wkroczyli nurkowie. Od
momentu, kiedy samochód
wpadł do stawu, minęło już
prawdopodobnie niemal pół
doby. Pojazd zlokalizowano 10-
15 m od brzegu.

Po tak długim czasie, szanse na
to, że kobieta żyje, były właściwie
zerowe. Samochód został wy-
ciągnięty na brzeg. Potwierdziło
się najgorsze, w samochodzie
znajdowały się zwłoki młodej
kobiety. 

Prowadzone są czynności pro-
cesowe z udziałem 57-letniego
gliwiczanina. Mężczyzna usłyszał
zarzut nieumyślnego spowodo-
wania śmierci. Na lokalnych fo-
rach rozgorzała już dyskusja na
temat tego zdarzenia. Pojawiają
się różne insynuacje na temat
tego, co o tak późnej porze, nad
oddalonym od drogi stawem,
robił 57-letni mężczyzna z dużo
młodsza od siebie kobietą. Kilku
komentujących twierdzi, że znało
tych dwoje, mają też oczywiście
swoją wersję wydarzeń. Dlaczego
i jak doszło do tego tragicznego
zdarzenia, badają śledczy. 

Zagadkowa smierć
W nocy z 12 na 13 listopada przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach
doszło do zagadkowej śmierci. W stawie znaleziono samochód,
a wewnątrz zwłoki 26-letniej gliwiczanki.

www.dzisiajwgliwicach.pl



Realizatorzy tworzą miejs-
ce, które da szansę odpo-
cząć od zgiełku miasta, zre-
generować siły i być blisko
natury. Powstają aparta-
menty jedno i dwupozio-
mowe, które są idealną al-
ternatywą dla osób chcą-

cych zamieszkać w prze-
stronnym mieszkaniu z da-
leka od zgiełku życia miej-
skiego. W budynkach za-
planowano duże balkony
oraz tarasy z widokiem na
jezioro. 

W mieszkaniach na parte-
rze znajdują się ogrody zi-
mowe – unikatowe prze-
szklenia, które otwierają
salon na naturę, pozwalając
cieszyć się widokami przez
cały rok.  Co więcej, w ofer-
cie znajdują się najbardziej

pożądane na rynku metraże
– od 47 do 183 m2, a brak
ścian działowych pozwala
zaprojektować wnętrze w
100% indywidualnie. Dla
wygody mieszkańców w bu-
dynku znajduje się parking
podziemny i cicha winda

od poziomu -1 do +2, video
domofon, kompletna insta-
lacja TV, Internet i moni-
toring.

Wszystkie mieszkania są
bardzo jasne, mają charak-
ter bezczynszowy i są eko-
nomiczne pod względem
utrzymania.

Ogrzewanie podłogowe in-
dywidualnie sterowane w
każdym z pomieszczeń,
energooszczędne oświetle-
nia led oraz ciepłe trzyszy-
bowe okna wpływają nie
tylko na komfort życia, ale
również grubość portfela.
W procesie wykończenio-
wym dominuje drewno, ceg-
ła, szkło – sprawiając, że w
tradycyjną formę dodano
elementy nowoczesności.

Obszar wokół sztucznego zbiornika wody, który przypomina o historycznym zakładzie, zostanie 
zagospodarowany na nowo.
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Osiedle Stara Cegielnia.
Miejsce, które pozwoli odpocząć od miejskiego zgiełku

Niezwykła architek-
tura oraz oddalenie od
miasta sprawiają, że
inwestycja cieszy się
dużym zainteresowa-
niem. W budynku B
pozostały już tylko 4
mieszkania, w tym
jedno z ogrodem zi-
mowym. Planowany
jest kolejny etap bu-
dowy, o którym można
dowiedzieć się więcej
w biurze sprzedaży.

Więcej nt. osiedla można
znaleźć na stronie www.
osiedlestaracegielnia.pl
lub pod numerem tele-
fonu: 607-164-079.
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Niedawno poruszaliśmy temat
ograniczenia ruchu na gliwickiej
starówce. Dwa lata temu zakoń-
czono kompleksowy remont, któ-
ry obejmował ponad dwadzieścia
uliczek i trzy place. Stary i po-
pękany asfalt zastąpiła granitowa
kostka. Zmiana wpłynęła bardzo
pozytywnie na estetykę całej oko-
licy, z każdym sezonem remon-
towym publikujemy zdjęcia ko-
lejnych kamienic, które odzys-
kały swój dawny blask. Gliwice
eksponując Rynek i jego okolicę,
stworzyły nową wizytówkę mias-
ta, przyciągając w to miejsce
mieszkańców i turystów. Kon-
sekwencją tego było powstanie
wielu lokali gastronomicznych.

Pierwszą z wybrukowanych ulic
była Wieczorka łącząca Plac Mic-
kiewicza z „pajączkiem”. Już
wtedy, 7 lat temu, pojawił się
pomysł przekształcenia jej w de-
ptak. Dzisiaj pomysł wraca dzięki
idei woonerf wywodzącej się z
Holandii. 

Woonerf to rodzaj ulicy
w strefie zabudowanej,
na której położono na-
cisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa, uspoko-
jenie ruchu i wysokie wa-
lory estetyczne. Ulica za-
chowuje funkcje komu-
nikacyjne, ale tworzona
jest z priorytetem dla pie-

szych i rowerzystów.
Tworzy się nowa prze-
strzeń, gdzie ulica pełna
samochodów, zamienia
się w miejsce przyjazne
dla pieszych.

I to właśnie ulica Wieczorka była
głównym tematem konferencji
prasowej Woonerf po Śląsku,
która odbyła się w połowie lis-
topada. Ten 250-metrowy od-
cinek stanie się kolejną wizy-
tówką miasta, a zmiany mamy
zobaczyć już na wiosnę. – Woo-
nerf po Śląsku to nie tylko nowa
organizacja przestrzeni, to ma-
nifest mający na celu pobudzenie
poczucia identyfikacji tożsamo-

ściowej tego szczególnego miejs-
ca, we wszystkich jego odbior-
cach – przekonują projektanci.
To pierwsze takie rozwiązanie
w regionie. W lokalnej odsłonie
uspokoi ruch, wprowadzi nowe
elementy estetyczno-użytkowe i
nie zabraknie także zieleni. Rea-
lizacja przedsięwzięcia wprowa-
dzi miejsca, które służyć będą
mieszkańcom do odpoczynku i
zamienią je w przestrzeń tętniącą
życiem. Początek i koniec wy-
znaczać będą azyle, na których
ustawione zostaną donice z wy-
soką zielenią. Zostanie ustano-
wiona strefa zamieszkania, a to
oznacza, że pieszy będzie miał
pierwszeństwo, natomiast zmo-

toryzowani nie będą mogli po-
ruszać się z prędkością większą
niż 20 km/h. Wartość całej in-
westycji wyniesie około 500 ty-
sięcy złotych.

Anna Gilner, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, za-
powiedziała, że jeżeli rozwiązanie
z ulicy Wieczorka się sprawdzi,
być może podobne zostanie za-
stosowane również w innych
miejscach w naszym mieście.
Omawiany projekt przygotowała
gliwicka pracownia architekto-
niczna PROjARCH, która wy-
kona także wielowariantową
koncepcję przebudowy i zagos-
podarowania ulicy Zwycięstwa.

z Holandii do Gliwic
To pierwsze takie rozwiązanie w regionie

➽➽ ze str.➊
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Usługi Kancelarii Kredytowych
kierowane są do każdego, komu
nie są obojętne własne finanse.
– wyjaśnia prezes firmy Piotr
Bijański. Realnie pomagamy lu-
dziom, dzięki temu w ich kie-
szeniach zostaje więcej pieniędzy.
Przykładowo, każdy z nas ma w
domu dokumenty takie jak umo-
wy pożyczek, umowy kredytów
frankowych, dokumenty ubez-
pieczeniowe, lokaty i inne. Jeden
z naszych unikatowych projek-
tów Pieniądze z Twojej Szafy
pokazuje, jak możemy odzyskać
z nich znaczne sumy pieniędzy,
z czego często nie zdajemy sobie
sprawy. Według danych Forbes
ponad 15,3 mln Polaków ma
kredyty, a średnie zadłużenie
wynosi ponad 38 tys.zł. Jak tłu-
maczy prezes, spora część z nich
nie radzi sobie z terminowym
regulowaniem swoich długów.
Kancelarie Kredytowe każdą
sprawę traktują indywidualnie
i spośród całego rynku prawnego

i finansowego znajdują najko-
rzystniejsze dla klienta rozwią-
zanie. Zależy nam, aby nasi klien-
ci byli obsługiwani komplekso-
wo, stąd połączenie usług praw-
nych i finansowych w jednym
miejscu. - dodaje. 

Warto zauważyć, że firma za-
rabia pieniądze dopiero wtedy,
gdy sprawa klienta zakończy
się powodzeniem, to rzadko
spotykana praktyka na rynku
usług prawnych.

Oznacza to, że klientom zależy
na sukcesie i powodzeniu sprawy
tak samo, jak nam. Współpra-
cujemy z prawnikami specjali-
zującymi się w poszczególnych
dziedzinach. Dzięki temu nie-
zależnie od tego, z jakim pro-
blemem przychodzi klient, trafia
do odpowiedniego eksperta w
danym zakresie. - podkreśla
Piotr Bijański. Dotychczas mo-
żemy pochwalić się 100% zado-

woleniem klientów. Wiąże się
to z wysoką skutecznością oraz
wspomnianym wcześniej mode-
lem wynagradzania success fee,
czyli za wynik sprawy. - dodaje.

W jakich przypadkach najczęściej
potrzebujemy pomocy? -W fir-
mie najczęściej stosujemy 3 naj-
prostsze i najskuteczniejsze pro-
dukty, które pozwalają obniżyć
klientom swoje zobowiązanie
lub całkowicie się oddłużyć.
Pierwszą z nich jest upadłość -
to cały czas nowość dla konsu-
mentów i z każdym miesiącem
korzysta z niej coraz więcej osób.
Umożliwia to 100% oddłużenie
osoby prywatnej bądź firmy.
Drugim sposobem jest konsoli-
dacja, czyli połączenie kilku kre-
dytów w jeden. W praktyce, jed-
nemu z naszych klientów za-
mieniliśmy raty w wysokości
3015 zł miesięcznie na 1400 zł.
To oczywiście dość jaskrawy
przykład, ale dobrze obrazuje,

co da się zrobić. Większość osób
płaci zdecydowanie więcej, niż
powinna. Trzecią propozycją jest
pożyczka lub oddłużenie pod hi-
potekę. To rozwiązanie tańsze,
a także możliwe dla osób ze złą
historią kredytową. Codziennie
obsługujemy mnóstwo osób w
tym zakresie i często robimy rze-
czy, które wydają się z pozoru
niemożliwe. - podsumowuje. 

Obniżą Twoje Zadłużenie
Kancelarie Kredytowe to innowacyjne połączenie usług prawnych i finansowych. Oferują pomoc między innymi w zakresie
kredytów gotówkowych, odzyskiwaniu środków z kredytów we frankach, upadłości konsumenckiej i gospodarczej.

Przedstawiciele Kukiz’15 wyrazili
swoje niezadowolenie na temat
zmian w ordynacji wyborczej.
W poniedziałek 20 listopada od-
były się spotkania posłów  Ku-
kiz’15 w różnych miastach, na
których przestrzegano przez
zmianami, które partia rządząca
chce wprowadzić już od najbliż-
szych wyborów samorządowych.
Podczas konferencji prasowej w
Gliwicach 

Według Jacka Świetlickiego
z koła  Kukiz'15 Gliwice, wiele
sformułowań i rozwiązań, które
zaproponowało Prawo i Spra-
wiedliwość, budzi nie tylko kon-
trowersje, ale wręcz sprzeciw
wielu środowisk samorządo-
wych, w tym stowarzyszenia Ku-
kiz'15. Jak tłumaczył podczas
konferencji, PiS proponuje lik-
widacje ordynacji większościowej
w wyborach do rady gmin, czyli
likwidacje jednomandatowych
okręgów wyborczych, które do
tej pory sprawdzały się w wielu
gminach w Polsce.

Zdaniem Świetlickiego, Prawo i

Sprawiedliwość postanowiło cał-
kowicie scentralizować system
wyborczy i właśnie przez to w
około 2 tysiącach gmin w całej
Polsce system jednomandatowych
okręgów wyborczych zostanie
zlikwidowany. Szczególnie dotyczy
to małych gmin, gdzie wyborca
miał do tej pory okazję zapre-
zentować swój program samo-
rządowy stosunkowo niewielkiej
grupie ludzi. Według Świetlickie-
go, dzieje się tak dlatego, że PiS
nie odnosi sukcesów w małych
gminach i miasteczkach, więc po-
stanowiło upolitycznić proces wy-
borów wybierania radnych.

My jako stowarzyszenie Ku-
kiz'15 chcemy stanowczo prze-
ciwko temu zaprotestować. Wie-
my o tym, że PiS to jest formacja
centralistyczna, która tak na-
prawdę w samorządach, z wy-
jątkiem kilku regionów w Pol-
sce, jest bardzo słabo zakorze-
niona.Stąd nasz apel do wszyst-
kich środowisk [...] aby w przy-
padku ordynacji wyborczej do
samorządu, wydali jeden głos i
stanowczo się tą propozycją

Prawa i Sprawiedliwości sprze-
ciwili- apeluje.

Mamy nadzieję, że jeśli nasz głos
wybrzmi dostatecznie mocno, to
okaże się, że jest to stanowisko
właściwie całej samorządowej
Polski. Wtedy PiS cofnie się i nie
dopuścimy do tego, żeby system
wyborczy, w kontekście wyborów
samorządowych, został całkowicie
upolityczniony.- dodaje. 

Paweł Kukiz uczestniczył w kon-
ferencji w Opolu, gdzie tłumaczył,
że zmiana ordynacji wyborczej
będzie się wiązać z „totalnym
upartyjnieniem państwa”. Odniósł
się do faktu, że w myśl projektu
będziemy wybierać od trzech do
siedmiu radnych w zależności od
okręgu.

- Jeżeli w wyborach 40%
dostanie jedna partia, 30%
dostanie druga partia, a
ruch obywatelski uzyska 19
% to przy 3-mandatowych
okręgach wyborczych tylko
dwie partie będą miały
szanse na wejście do samo-

rządu. Ci, którzy uzyskają
poniżej 20% absolutnie nie
będą się liczyć – przestrzega
Paweł Kukiz.

Projekt ordynacji zaproponowany
przez PiS zakłada też inne zmiany,
m.in. dwukadencyjność dla władz
samorządowych. Paweł Kukiz za-

powiedział na konferencji w Opo-
lu, że w tej sytuacji będzie się do-
magać wprowadzenia dwukaden-
cyjności również w Sejmie. Dodał,
że w walce o zachowanie JOW-
ów ma sprzymierzeńców – roz-
mowy odbywają się m.in. z pre-
zesem PSL Władysławem Kosi-
niakiem-Kamyszem.

„Samorząd upolityczniony i zawłaszczony.
Nie ma na to naszej zgody”

prezes Piotr Bijański

Więcej informacji uzyskają Pań-
stwo pod numerem telefonu 505
803 003 lub w siedzibie firmy
na ul. Wieczorka 21.

Dla naszych klientów oferujemy
bezpłatny parking. Warto to zro-
bić do 6 grudnia, ponieważ do
tego czasu możliwe jest bezpłat-
ne doradztwo.
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Żebranie
to dobry interes

Policjanci złapali
gwałciciela

Statystyczny żebrzący w Gliwi-
cach nie jest osobą bezdomną,
posiada również środki na swoje
utrzymanie. Zimna jesień nie
zniechęca osób do żebractwa.

Jak informuje Straż Miejska,
tylko w tym miesiącu ukarano
4 osoby, które żebrały w miej-
scu publicznym. Od początku
roku funkcjonariusze Straży
Miejskiej podjęli aż 43 inter-
wencje w stosunku do takich
osób.

Jest wiele sposobów na wy-
ciągnięcie pieniędzy od prze-
chodniów. Klękanie pod skle-
pem z kartonową tabliczką,
na której jest napisane: "Jes-
tem chory – nie mam pienię-
dzy", trzymanie dzieci na rę-
kach i twierdzenie, że są nie-
pełnosprawne, aż po mycie
szyb na parkingach i odpro-
wadzanie wózków sklepowych
od samochodu pod sklep.

W niektórych przypadkach
pieniądze zostają wydane na
alkohol i papierosy. Żebracy,

są często osobami, które
wzbudzają nasze współczucie
i litość, często udając kalectwo.
Wiele osób żebrzących nie
zrywa z tym zajęciem, ponie-
waż jest ono dochodowe. Co
więcej, nie wymaga dużego
wysiłku. Straż Miejska przy-
pomina, że do pomocy bez-
domnym i biednym są wy-
znaczone odpowiednie insty-
tucje. Problem najczęściej po-
lega na tym, że w niektórych
miejscach, np. w noclegow-
niach, warunkiem udzielenia
pomocy jest trzeźwość. A z
tym niestety bywa różnie.–
informuje Straż Miejska.

Zgodnie z art. 58 kodeksu wy-
kroczeń – ten kto, mając środ-
ki egzystencji lub będąc zdolny
do pracy, żebrze w miejscu
publicznym, podlega karze
ograniczenia wolności, grzyw-
ny do 1,5 tys. złotych albo ka-
rze nagany, a kto żebrze w
miejscu publicznym w sposób
natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo
ograniczenia wolności.

Wydział Kryminalny Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
wyjaśnił sprawę doprowadzenia
przemocą do obcowania płcio-
wego młodą kobietę przez nieu-
stalonego mężczyznę. 

Do zdarzenia doszło 19 marca
br. ok. godz. 21.00 w Parku
Miejskim w Pyskowicach, u
zbiegu ulic Powstańców Ślą-
skich i DW 94. W wyniku pracy
operacyjnej detektywów z Wy-
działu Kryminalnego KMP
ustalono i zatrzymano 37-let-
niego mieszkańca Gliwic. W
związku z tym, usunięto ko-
munikat z portretem pamię-
ciowym podejrzanego. Męż-
czyzna usłyszał już prokura-
torskie zarzuty.

Smog jest zjawiskiem, które po-
wstało na skutek ludzkich działań.
W jego skład wchodzą szkodliwe
związki chemiczne: tlenek azotu
oraz tlenki siarki i pochodzące
zwykle ze spalania węgla, drewna
lub biomasy cząstki stałe – PM10.
Drobinki o rozmiarze poniżej 10
mikrometrów charakteryzuje moż-
liwość przedostawania się przez
nasz układ oddechowy do układu
krwionośnego.

W komunikacie Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w
sprawie aktualnej i prognozowanej
jakości powietrza w Polsce czyta-
my: Wysokie stężenia pyłu zawie-
szonego w powietrzu są wynikiem
niesprzyjających warunków me-
teorologicznych (brak wiatru, brak
opadów i niska temperatura po-
wietrza) i powiązanej z nimi wy-
sokiej emisji ze źródeł komunal-
nych (indywidualne kotły grzew-
cze, kominki) w środkowej i po-
łudniowej Polsce.

Z obserwacji wynika, że wysokie

stężenia pyłu PM10 w wojewódz-
twie śląskim występują głównie
w miesiącach zimowych.  Ogrze-
wając dom węglem, drewnem,
biomasą lub ekogroszkiem emi-
tujemy do atmosfery szkodliwe
drobiny, które gromadzą się w
powietrzu. 

Wielu mieszkańców spala w pie-
cach także śmieci i do atmosfery
wydostają się trujące substancje.
Aby zminimalizować ryzyko wy-
stępowania smogu, należałoby
zmienić standardy piecyków spa-
lających węgiel w domostwach
lub wybrać alternatywne, ekolo-
giczne formy ich ogrzewania. 

Jak przekazała nam Bożena Frej,
rzecznik Straży Miejskiej w Gliwi-
cach, strażnicy zostali upoważnieni
przez prezydenta do kontroli pa-
lenisk.

Kilka dni temu funkcjonariusze
gliwickiej jednostki udali się z po-
lecenia dyżurnego na ulicę Kos-

saka celem kontroli spalania nie-
czystości w przydomowym pale-
nisku. We wskazanym mieszkaniu
strażnicy ujawnili, że 61- letni
mężczyzna spala płyty meblowe
tzw. sklejki. Na sprawcę wykro-
czenia nałożony został mandat
karny.

Do osobliwego zdarzenia doszło
nieco wcześniej. – W trakcie wy-
konywania swoich zadań w tym
zakresie na jednej z ulic strażni-
kom udaremniono przeprowadze-
nie kontroli paleniska. Mieszka-
niec nie wyraził zgody na wpusz-
czenie funkcjonariuszy do domu
i wykonanie czynności służbowych.
Sprawę przekazano Policji celem
prowadzenia dalszych czynności.
– informuje gliwicka Straż Miej-
ska. Straż miejska przypomina,
że wedle kodeksu karnego „kto
osobie uprawnionej do przepro-
wadzania kontroli w zakresie
ochrony środowiska lub osobie
przybranej jej do pomocy uda-
remnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowej, podlega karze 

Sezon grzewczy w pełni. W ramach walki ze smogiem gliwiccy strażnicy
miejscy sprawdzają, czym palą w piecach mieszkańcy.

Straż miejska sprawdzi

czym palisz w piecu

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pod
nazwą „Budowa południowej części obwodnicy miasta,
przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy
ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul.Boj-
kowskiej i budowa fragmentu obwodnicy”. Realizacją
zadania zajmuje się firma wyłoniona w drodze prze-
targu – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
z Gliwic. Wartość inwestycji oszacowano na około
6 mln złotych. 

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
początkowo roboty nie spowodują zmian w organizacji
ruchu, ani większych utrudnień dla kierowców. 

W zakres I etapu wchodzi budowa układu drogowego
obejmującego przebudowę jezdni ul. Bojkowskiej
wraz z budową ronda turbinowego oraz odcinka po-
łudniowej części obwodnicy miasta.
Na całym odcinku przebudowywanej ul. Bojkowskiej
zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2,5 m
wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 m. Rondo turbi-
nowe  ma mieć średnicę 65 m, a szerokość pasów
ruchu wyniesie 4,75 m. Wloty i wyloty w ciągu ul.
Bojkowskiej oraz wlot z planowanej obwodnicy prze-
widziano jako dwupasowe. Dodatkowo na południo-

wym wlocie ronda zaprojektowano tzw. bajpas umoż-
liwiający relację w prawo z ul. Bojkowskiej w kierunku
przyszłej obwodnicy.

Jak wygląda organizacja ruchu na rondzie turbino-
wym? Kierowcy będą musieli podjąć decyzję o kierunku
jazdy jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie. Później
nie ma już możliwości zmiany pasa ruchu z we-
wnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie. Jesteśmy
w naturalny sposób kierowani do odpowiedniego
wyjazdu. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim
na zmniejszenie ryzyka kolizji.

Na ul. Bojkowskiej powstanie rondo turbinowe. Drogowcy zaczęli od przy-
gotowania terenu pod inwestycję, przebudowy sieci infrastruktury po-
dziemnej, budowy nowych sieci, kanalizacji i oświetlenia. Prace ruszyły na
początku listopada.

Ruszyła
budowa obwodnicy

REKLAMA
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Okres jesienno-zimowy charak-
teryzuje się natężeniem zagro-
żenia w ruchu drogowym. Nieko-
rzystna aura, szybko zapadający
zmrok, mgły czy opady deszczu,
to czynniki wymuszające szcze-
gólną uwagę i ostrożność. 

Ostatnio w Gliwicach doszło do
wielu potrąceń, najczęściej na
oznakowanych przejściach dla
pieszych. Policyjne statystyki
pokazują, że nie ma tygodnia
bez takich zdarzeń. Dlaczego
tak się dzieje? Kierowcy jeżdżą
za szybko, a piesi są słabo wi-
doczni. To dwa główne czynniki
decydujące o tragediach, jakie
codziennie zdarzają się na pol-
skich drogach.

Czarna seria w Gliwicach roz-
poczęła się 10 listopada. Wów-
czas publikowaliśmy na naszym
fanpage’u wstrząsające nagra-
nie. Jest około godz. 22.30, wi-
dzimy kobietę, która przechodzi
na zielonym świetle, nagle wjeż-
dża w nią samochód. Prowadził
go 36-letni mężczyzna. Jechał

ul. Częstochowską w kierunku
Jagiellońskiej, nie ustąpił pierw-
szeństwa i wjechał w 23-latkę.
Kilka dni później na ul. Boha-
terów Getta Warszawskiego,
młody kierowca potrącił na pa-
sach mężczyznę. 20 listopada
kolejne dramatyczne wydarze-
nie spotkało dwójkę dzieci. O
godzinie 16.30 przy ul. War-
szawskiej znajdowały się dwie
osoby, 17-latka i jej 9-letni brat.
Dziewczyna zauważyła, że nad-
jeżdżający samochód  nie zwal-
nia i wiedząc, że dojdzie do wy-
padku, silnie odepchnęła brata,
ratując go. Młoda gliwiczanka
nie uniknęła jednak potrącenia.
Z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala. Policjanci zatrzymali
70-letniemu kierowcy prawo
jazdy. Tego dnia policjanci za-
rejestrowali także inne potrą-
cenia. 40-letnia kobieta skrę-
cając nie zauważyła idącego po
pasach mężczyzny. Kolejnym
wypadkiem z udziałem pieszego
było potrącenie 29-letniej kobiety
na ulicy Toszeckiej. Podobna sy-
tuacja wydarzyła się tego dnia

także na ul. Pszczyńskiej, gdzie
45-latek nie zauważył na pasach
68-letniej kobiety.

Policja apeluje do kierowców i
pieszych – tylko przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego w
połączeniu z rozsądkiem i roz-
wagą, mogą nas ustrzec przed
wypadkiem, kalectwem lub utratą
życia. Odpowiedzialność za bez-

pieczeństwo spoczywa na wszyst-
kich użytkownikach drogi.

Najmniej chroniony uczestnik
ruchu drogowego – pieszy, na-
wet na oznakowanych przej-
ściach jest zagrożony, bądź
stwarza zagrożenie dla siebie
lub innych. Dlatego istotne jest,
aby piesi byli widoczni dla kie-
rowców. Policja przypomina o

noszeniu odblasków – to nie
tylko wymóg przepisów prawa
(poza terenem zabudowanym),
ale po prostu przejaw dbania o
własne bezpieczeństwo. Mały
szczegół może uratować Twoje
życie. Choć pieszy ma pierw-
szeństwo na przejściu pamietaj-
my, że nie możemy na nie wtarg-
nąć. Samochód nie zatrzyma się
w miejscu.

Stare opony, worki foliowe, papiery,
pojemniki po oleju, butelki, słoi-
ki… telewizory. to tylko kilka przy-
kładów tego, co można znaleźć
na tzw. dzikich wysypiskach śmie-
ci. Niektórzy nie widzą nic złego
w rzucaniu papierków czy puszek
po napoju na ziemię. Inni śmie-
cą „hurtowo”, pozbywając się wor-
ków pełnych odpadów np. w lesie
czy na polanie.

Strażnicy miejscy walczą z tym
zjawiskiem, kontrolując niele-
galne wysypiska śmieci. Na po-
czątku listopada natrafili na dzi-
kie wysypisko przy ul. Wschod-
niej. W toku przeprowadzonych
czynności funkcjonariusze ustali,
kto wyrzucił śmieci. Okazało się,
że to 60-letnia kobieta. Ukarano
ją mandatem karnym w wyso-
kości 500 złotych. Śmieci musiała
posprzątać. Niedawno funkcjo-
nariusze wykryli też nowo wy-
rzucone odpady komunalne przy
ulicy Towarowej. I tym razem
udało się dotrzeć do osoby, która
przyznała się do zanieczyszczenia
terenu. Sprawca został ukarany
mandatem 300 zł. To tylko dwa

przykłady w ostatnim czasie, a
jest ich w sumie niestety znacznie
więcej.

W tym roku gliwicka Straż Miej-
ska przyjęła 30 zgłoszeń doty-
czących wyrzuconych odpadów.
Pociesza jedynie fakt, że to
znacznie mniej niż przykładowo
w roku ubiegłym, wówczas
funkcjonariusze odnotowali 50
takich przypadków. - Strażnicy
miejscy naszej jednostki w
większości przypadków sami
natrafili na miejsca, w których
wyrzucane były odpady co
skutkowało powstawaniem
tzw. ,,dzikiego'' wysypiska.
Obecnie jest 9 takich miejsc, w
tym tylko jedno zostało zgło-
szone przez mieszkańca. W 8
przypadkach strażnicy miejscy
doprowadzili do ustalenia
sprawców wykroczeń, wobec
których zostały wyciągnięte
konsekwencje przewidziane
przepisami prawa. - mówi Bo-
żena Frej, Kierownik Wydziału
Profilaktyki i Komunikacji Spo-
łecznej w Straży Miejskiej w
Gliwicach.

Przypominamy: zgodnie z art.
145 Kodeksu Wykroczeń – Kto
zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsca dostępne dla publicz-
ności, a w szczególności drogę,
ulicę, plac, ogród, trawnik lub
zieleniec, podlega karze grzywny
do 500 złotych. Co zrobić, kiedy
trafimy na takie dzikie wysypisko
albo właśnie jesteśmy świadkami
wyrzucania śmieci? Możemy

zgłosić to wykroczenie dyżurne-
mu jednostki, dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 986.

Warto pamiętać, że na terenie
naszego miasta przy ul. Rybnic-
kiej funkcjonuje Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych. Można tam dostar-
czyć: zużyte opony, baterie i aku-
mulatory, sprzęt elektryczny i

elektroniczny, a także chemikalia,
odpady zielone, budowlane, roz-
biórkowe i wielkogabarytowe.
Punkt czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od
7.00 do 17.00 oraz w soboty od
7.00 do 13.00. 

Od mieszkańców Gliwic odpady
przyjmowane są bezpłatnie!

Kierowcy za szybcy,
piesi za mało widoczni

Opony, butelki, telewizory.
Niekończąca się walka z dzikimi wysypiskami
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Dołącz do 60 tysięcy fanów
„Dzisiaj w Gliwicach”

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Musisz zapomnieć o ewen-
tualnej premii. Szkoda, bo
mocno na nią liczyłeś. Zamiast
się dąsać pokaż na co cię stać.
Szybko odzyskasz uznanie w
oczach szefa.

 Byk 21.04-20.05
Każda droga jest dobra, gdy
prowadzi do celu. W tym ty-
godniu pewien jej odcinek
może być wyboisty. Ale ty nie
z takimi problemami sobie ra-
dziłeś. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu ktoś może
wykorzystać twoją pozycję.
Bez własnego wysiłku i zaan-
gażowania chce dzięki Tobie
zagarnąć sporo kasy. Nie bądź
naiwny.

 Rak 22.06-22.07
Ostatnimi czasy powiedzenie
im trudniej tym lepiej spraw-
dza się w 100 procentach.
Również teraz nawet najam-
bitniejsze zadania nie sprawią
Ci problemu.

 Lew 23.07-23.08
W swoim zawodowym dorob-
ku masz sporo znaczących
sukcesów. Jednak twój apetyt
na kolejne jest nieokiełznany.
Nie poddawaj się presji śro-
dowiska.  

 Panna 24.08-22.09
Ze względu na doskwierający
Ci brak czasu na odpoczynek
możesz cierpieć na migreny i
chroniczne zmęczenie. Pomyśl
o sobie i o swoim zdrowiu.

Waga 23.09-23.10
Pamiętaj, aby nie pracować
zrywami. Ważnym elementem
Twoich działań powinny stać
się stabilizacja i konsekwencja.
Nie zapominaj o kolegach z
zespołui.

 Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu wykaż się de-
terminacją. Jednak wszelkie
decyzje podejmuj po głębszych
przemyśleniach. Weekend jed-
nak zarezerwuj dla ukochane-
go.

 Strzelec 23.11-21.12
Wysoko postawiona poprzecz-
ka zadziała na ciebie mobili-
zująco. Obecny awans nie zjawił
się sam z siebie. Zdobyłeś za-
ufanie przełożonego, więc tylko
go nie zawiedź.

 Koziorożec 22.12-20.01
Licznych talentów można ci
tylko pozazdrościć. To nieby-
wały grzech marnować to, co
obficie dał ci los. Teraz będą
Ci szczególnie potrzebne w ży-
ciu.

Wodnik     21.01-19.02
Chyba już nie możesz mieć ża-
dnych złudzeń. W tym tygodniu
ostatecznie wyjaśnią się wszyst-
kie sprawy. Twoje osiągnięcia
nie będą szczytowe.

 Ryby 20.02-20.03
Weekendowa aura będzie
sprzyjać miłemu rozleniwieniu.
Wspólny rodzinny obiad, a na-
stępnie wyjście do Gliwickiego
Teatru będzie dla ciebie roz-
luźnieniem.

Dołącz do 60 tysięcy fanów
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dymny
lub bez-
dymny

zespół z
deficy-
tem
uwagi

starożyt-
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PYSKOWICE

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia
miejsc zaciemnionych Gmina Pyskowice po-
zyskała dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 in-
westycji polegającej na budowie oświetlenia
miejskiego przy wykorzystaniu OZE (odnawialne
źródła energii). Gmina otrzyma dofinansowanie
w wysokości 85% wartości inwestycji tj. ok.
690 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15%
wartości inwestycji tj. ok. 120 tys. zł. Dokładne
kwoty: dofinansowania i wkładu własnego znane
będą po rozstrzygnięciu przetargu. 
Projekt techniczny budowy oświetlenia miej-
skiego przy wykorzystaniu OZE obejmuje wy-
budowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego
tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz
energię z wiatru. Lampy zostaną wybudowane

wszędzie tam, gdzie na budowę tradycyjnych
lamp oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci
energetycznej nie pozwalają względy ekono-
miczne lub techniczne.
Lampy zostaną wybudowane w następujących
lokalizacjach:
1) ul. Jaśkowicka na odcinku 250 m od wjazdu

z ul. Wyzwolenia – 13 lamp
2) ul. Oświęcimska na wysokości budynków

28b – 28j – 3 lampy
3) ul. Rzeczna na odcinku od wjazdu z ul. Gli-

wickiej do budynku nr 26 – 13 lamp
4) ul. Piaskowa na odcinku od nr 125 do mostu

nad Kanałem Gliwickim – 21 lamp
5) ul. Żużlowa na całej długości – 9 lamp
Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w
2018 roku. W styczniu 2018 r. zostanie ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.

DOFINANSOWANIE NA MIEJSKIE

OŚWIETLENIE HYBRYDOWE 

Centrum Wystawiennicze - Rynek 1, czynne pn. - pt. w godz. 10.00-18.00

Wystawy aktualne:

PIGUŁKA  KULTURALNA

We wrześniu br. gmina Pyskowice złożyła wnio-
sek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wspar-
cia finansowego na zakup pomocy dydaktycz-
nych w ramach rządowego programu „Aktywna
tablica”, obejmującego Szkoły Podstawowe nr:
3,4,5 i 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszystkie
ww. szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia
wsparciem finansowym, natomiast realizacja
zakupu pomocy dydaktycznych nastąpi do
końca bieżącego roku. Wnioskowana przez
gminę Pyskowice kwota wsparcia to: 69.999,00
zł, w tym wkład własny to 14.000,00 zł. „Ak-
tywna tablica” to program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nau-
czycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych.
W ramach programu, organom prowadzącym
m.in. publiczne szkoły podstawowe może być
udzielone wsparcie finansowe ze środków bu-
dżetu państwa (dotacja) na zakup pomocy dy-
daktycznych, pod warunkiem zapewnienia
przez ten organ wkładu własnego w wysokości
co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji za-
dania.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego
szkoły mogą zakupić następujące rodzaje po-
mocy dydaktycznych:
- tablicę interaktywną (tablicę interaktywną z
projektorem ultrakrótkoogniskowym lub tablicę
interaktywną bez projektora ultrakrótkoogni-
skowego),
- projektor lub projektor ultrakrótkoognisko-
wy,
- głośniki lub inne urządzenia pozwalające na
przekaz dźwięku,
- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 14.000,00
zł dla szkoły.
Szczegółowe warunki realizacji ww. programu
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
16 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków, form i trybu realizacji Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w za-
kresie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401).

PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
W PYSKOWICKICH SZKOŁACH

UWAGA: Od listopada, w każdą niedzielę Centrum Wystawiennicze
będzie czynne w godzinach 15.00-17.00.

❖ „Obrazy podświadomości” - wystawa twórczości Barbary Chromec - do 30 listopada br.

❖ „W kręgu kultury tarnogórskiej” - wystawa rzeźb Macieja Stachacza oraz ikon
Edwarda Pietsza - do 31 grudnia br.

❖ „W cieniu jednostki - kult Stalina na Górnym Śląsku w latach 1945-1956”
- wystawa historyczna z Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej
- do 31 grudnia br.

❖ „Porcelana śląska” - wystawa z prywatnej kolekcji Ireny i Romana Gatys
z Nakła Śląskiego - do 31 marca 2018 r.


