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W sobotę wieczorem Państwowa Komisja

Wyborcza podała w końcu ostateczne wyniki

wyborów samorządowych. Choć te w Gliwi-

cach znane są już od kilku dni to dopiero

teraz możemy oficjalnie poinformować, że

Zygmunt Frankiewicz nadal będzie pełnił

funkcję prezydenta miasta. 

Mieszkańcy Gliwic zaufali mu ponownie,
wybierając go już w pierwszej turze na ko-
lejną, czteroletnią kadencję. Zaufali także
jego ludziom. Głosami wyborców Koalicja
dla Gliwic wprowadziła do Rady Miasta
10 osób. Trzeba przyznać, że swoją lekcję
odrobili sztabowcy Frankiewicza, którzy
po błędach poprzedniej kampanii odcięli
się od platformerskiej przeszłości i mocno
skupili się na promocji własnego komitetu.
Drugi wynik, choć bardzo odległy od zwy-
cięzcy, należy do Jarosława Wieczorka
z PiS. I to właśnie kandydat tej partii, po
Frankiewiczu i jego Koalicji, jest najwięk-
szym wygranym tegorocznych wyborów.
W roku 2010 do Rady Miasta PiSowi udało
się wprowadzić zaledwie 4 radnych, teraz

klub Prawa i Sprawiedliwości będzie liczył
7 osób.

Bardzo słabe wyniki, ale tu raczej nikt nie
zakładał inaczej, osiągnęły komitety Gli-
wiczanie - Dariusza Jezierskiego oraz Gli-
wice to My - Małgorzaty Tkacz-Janik. Tak
niskie poparcie wypycha ich właściwie
poza margines gliwickiej polityki.

Największymi przegranymi są jednak Borys
Budka i Platforma Obywatelska. 4 lata
temu to PO miała największy klub w Radzie.
Teraz liczba radnych z 10 skurczyła się do
7, a Budka – kandydat na prezydenta zajął
dopiero trzecie miejsce z poparciem nie-
spełna 12% głosujących. Przegrana Plat-
formy i jej kandydata ma wymiar nie tylko
procentowy ale przede wszystkim symbo-
liczny. Gliwice od zawsze uważane były za
bastion liberałów. Teraz ten bastion upadł.
Co stało się przyczyną porażki PO? Kam-
pania gliwickiej Platformy była w tym roku
wyjątkowo miałka. Porównując ją z wal-
kami, które Frankiewicz musiał stoczyć 4,

8 a nawet 12 lat temu trzeba powiedzieć,
że teraz przedwyborczej konfrontacji wła-
ściwie nie było. O ile ostatnio pojedynkowi
Frankiewicz – Wygoda towarzyszyły ogrom-
ne emocje tak w tym roku Borys Budka
starał się te emocje studzić - jakby kon-
frontacji z Frankiewiczem w ogóle chciał
uniknąć. 

Spory wkład w niski wynik miały zapewne
wypowiedzi posła Gałażewskiego o leniwych
i niemądrych Ślązakach oraz afera jaka
wybuchła wokół radnego Kajetana Gorniga,
któremu Fakt zarzucił kupienie szpitala,
za cenę kawalerki. Budce nie pomogło na-
wet ściągnięcie do Gliwic ministrów Gra-
barczyka i Schetyny. Zresztą o tych spot-
kaniach mieszkańcy właściwie nie wiedzieli
a wywiad z Grabarczykiem w studiu jednego
z portali cieszył się niemal zerową popu-
larnością. Nie najlepsze było też hasło
„Bliżej ludzi”, które w gliwickiej rzeczy-
wistości miało niewielką siłę przebicia.
Mieszkańcy wiedzą od lat, że Frankiewicz
to nie przysłowiowy dobry wujek, który

na festynie poklepuje wyborców po plecach
i obiecuje „gruszki na wierzbie”. Najwy-
raźniej nie przeszkadza to im, można wręcz
odnieść wrażenie, że są pełni uznania dla
jego surowego charakteru i technokratycz-
nego sposobu rządzenia. Wiele można też
zarzucić samym materiałom wyborczym
Platformy, zwłaszcza billboardowi Budki,
którego przekaz, dla niezorientowanych
dobrze w lokalnej polityce mieszkańców,
był zupełnie nieczytelny. 

Wydaje się jednak, że najgorszym posu-
nięciem Platformy było związanie się z ra-
dykalnym środowiskiem skupionym wokół
stowarzyszenia wydającego niskonakłado-
wy, bulwarowy periodyk, atakujący i ne-
gujący wszystkie decyzje Frankiewicza.
Wyborcy Platformy, choć nie zawsze zga-
dzający się z Frankiewiczem, ale doceniający
jego dorobek nie zrozumieli tego egzo-
tycznego mariażu. Personalne ataki, oska-
rżenia, półprawdy i ostry język spowodo-
wały, że spora część wyborców najwyraźniej
odwróciła się od PO.

Kto wygrał, kto przegrał
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Najważniejsze inwestycje to oczywiście
oddany pod koniec października prze-
budowany wiadukt nad torami kole-
jowymi i nowy most nad Kłodnicą w
ciągu Drogi Krajowej nr 88. Z począt-
kiem listopada otwarto też pierwszy
gliwicki odcinek Drogowej Trasy Śred-
nicowej – od granicy z Zabrzem do ul.
Kujawskiej. Nadal trwa budowa drugiej
części DTŚ w centrum Gliwic. Oddana
do użytku została także ul. Dolnych
Wałów, jednak drogowców w dalszym
ciągu spotkamy na Starówce, gdzie
modernizowane są kolejne ulice.

Pomimo tego, że ZDM jak najmniej
chciał utrudnić życie mieszkańcom Gli-
wic – mając na uwadze rozkopane cen-
trum miasta – to konieczne okazały
się bieżące remonty. Lista takich zadań
została sporządzana na podstawie in-
wentaryzacji dokonywanej w terenie
przez pracowników ZDM, zgłoszeń
mieszkańców, radnych miejskich
i osiedlowych. Znalazło się na niej pra-
wie 30 pozycji. Uwzględniono m.in. 5
zadań sondażowych wskazanych przez
gliwiczan w ubiegłorocznym głosowaniu
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.
Łączny koszt wszystkich prac oszaco-
wano na ponad 12,5 mln zł.

Nową nawierzchnię zyskały fragmenty
ulic: Daszyńskiego, Warszawskiej,
Grottgera i Bernardyńskiej. W wielu
miejscach remonty jezdni połączono
z budową miejsc postojowych czy wy-
mianą nawierzchni chodników. Takie
modernizacje objęły m.in. ulice: Ko-
pernika, Węglową, Kalinową, Kosy-
nierów, Modrzejewskiej, Chemiczną,
Opolską, Derkacza (w rejonie Domu
Pomocy Społecznej). Natomiast przy
okazji brukowania ulic Szmaragdowej
i Pokoju wybudowano fragmenty ka-
nalizacji deszczowej. Przy ul. Lubli-
nieckiej wyremontowano chodnik,
a nowe trakty dla pieszych powstały
przy ul. Kozielskiej i Toszeckiej. Przy-
gotowano też nowe miejsca postojowe
wzdłuż ul. Piaskowej i Kościuszki (na
odcinku od ul. Ziemowita do Zyg-
munta Starego). Kolejne parkingi
przy ul. Kościuszki (na tym samym
odcinku, ale po drugiej stronie ulicy)
powstaną jeszcze w tym roku. 

W ciągu najbliższych tygodni roboty
drogowe będą prowadzone także przy
ul. Żurawiej, Sztabu Powstańczego,
Rybnickiej i Łabędzkiej.

Działo się sporo.
Podsumowanie inwestycji drogowych w Gliwicach
O tym, że inwestycji drogowych w Gliwicach w tym roku było sporo, nikomu mówić nie trzeba. Każdy – mniej
lub bardziej dotkliwie – odczuł to na własnej skórze. Większość mieszkańców na szczęście rozumie, że by
jeździć po solidnych drogach, trzeba je najpierw wybudować lub wyremontować - taka kolej rzeczy.

GLIWICE
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Teraz te plany zaczynają nabierać kształ-
tów. Niedawno informowaliśmy o tym,
że w miejscu wspomnianej „dziury” na
rozwidleniu Mikołowskiej i Jana Pawła
II gliwicki TBS wstawi estetyczną „plom-
bę” w postaci budynku mieszkalnego
z lokalami użytkowymi na parterze. 
Prace nad tym projektem mają rozpocząć
się jeszcze w tym roku, a cały budynek
ma być oddany do użytku pod koniec
roku 2015.

Powstanie tam 25 mieszkać, z czego
minimum 12 na wynajem – reszta
to mieszkania, które zostaną sprze-
dane na zasadach komercyjnych.
Ta zmiana w zasadach rządzących TBS-
ami wynika z faktu, iż rząd wycofał się ze
współfinansowania takich inwestycji.
W części kraju efektem takich posunięć
były likwidacje popularnych TBS-ów, jednak

dwie gliwickie spółki ZBM I TBS oraz ZBM
II TBS, postanowiły zmienić zasady i po-
zostać na gliwickim rynku nieruchomości.
Przed wycofaniem się rządu z programu
TBS, w Gliwicach udało się oddać do użytku
prawie 1500 mieszkań na wynajem. Dzięki
temu zaspokojono potrzeby mieszkaniowe
kilku tysięcy mieszkańców. Teraz zasada
jest prosta – by móc budować mieszkania
na wynajem, trzeba budować też takie na
sprzedaż. Biorąc pod uwagę np. inwestycję
na ul. Granicznej, gdzie wszystkie miesz-
kania wystawione na sprzedaż (70% ogólnej
liczby) znalazły właścicieli można powie-
dzieć, że takie rozwiązanie w Gliwicach
się sprawdziło. 

Po zakończeniu prac przy budowie
wspomnianego narożnika mieszkal-
no-usługowego przyjdzie kolej na
wielopoziomowy parking przy ul.

Dunikowskiego.
Powstanie on w miejscu, gdzie od dawna
funkcjonuje prowizoryczny parking i ma
być odpowiedzią na zwiększoną potrzebę
miejsc parkingowych w tym miejscu, zwią-
zaną właśnie z budową kolejnych mieszkań.  

Spore zmiany zapowiadają się również
w ramach samego skrzyżowania Miko-
łowskiej -Dunikowskiego - Dolnych Wałów
- Jana Pawła II - Dworcowej. ZDM ogłosił
przetarg na wykonanie planu zagospoda-
rowania tego rejonu. Na chwilę obecną
nie wiadomo więc, czy obecny układ zo-
stanie zastąpiony rondem, czy też innym
układem drogowym – nad tym pracują
architekci – wiadomo jednak, że w związku
z coraz większym natężeniem ruchu w tym
rejonie zmiany są po prostu konieczne. 

Wiadomo również, że nowy układ drogowy

zostanie wyposażony w oświetlenie LED
zgodne z Masterplanem dla Gliwic. Pod tą
nazwą kryje się szczegółowy plan mający
na celu nie tylko uporządkowanie struktury
oświetlenia miasta, ale również nadanie
mu charakteru i klimatu. Innym światłem
będą podświetlone np. obiekty architek-
toniczne w rejonie Starego Miasta, które
zyskają ciepłą barwę, przez co podkreślony
zostanie ich zabytkowy charakter, inną zaś
np. główne arterie miasta. Przykładem już
jest ul. Pszczyńska, gdzie zainstalowano
nowe reflektory LED o zimnej barwie,
dzięki czemu zwiększyło się natężenie
światła, a komfort jazdy uległ zdecydowanej
poprawie. Ogólny zamysł koncepcji jest
taki, by odróżnić część wewnętrzną miasta
(centrum) od części zewnętrznej (osiedla).
Ma to zwiększyć bezpieczeństwo miesz-
kańców i podkreślić  równowagę pomiędzy
strefą pracy i strefą wypoczynku.

Piętrowy parking w centrum miasta,
budynek mieszkalno-usługowy,
nowe skrzyżowanie

6 nr 96GLIWICE

Już kilka lat temu pojawiła się koncepcja zagospodarowania jednego z ważniejszych skrzyżowań w Gliwicach - Jana
Pawła II – Mikołowskiej – Dunikowskiego – Dworcowej – Dolnych Wałów. Co prawda na ulicy Mikołowskiej powstały już
nowe budynki mieszkalne TBS, to do zagospodarowania nadal pozostała „dziura” na rogu ulic Mikołowskiej i Jana Pawła
II oraz teren przy ul. Dunikowskiego, na którym od lat funkcjonuje prowizoryczny parking.
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„Górnik” jednak pojedzie z Gliwic.
PKP utrzyma połączenie do stolicy

7 nr 96

BMW, Audi, VW, Skoda.
Te auta w Gliwicach kradną najczęściej

Nasza redakcja otrzymała
ostatnio wiele próśb o udo-
stępnienie informacji i zdjęć
skradzionych samochodów.
Właściciele, których marek
powinni być szczególnie czuj-
ni? Jak się ustrzec kradzieży
i czy jest to możliwe?

Napływające do nas infor-
macje o skradzionych sa-
mochodach marki BMW
skłoniły redakcję do małej
analizy tego jak wyglądają
statystyki kradzieży samo-
chodów na terenie Gliwic.
Okazuje się, że pomimo
zwiększonego zaintereso-
wania złodziei pojazdami
marek luksusowych, ogólna
liczba kradzieży samocho-
dów - porównując rok obec-
ny z poprzednim - spadła.
W okresie od stycznia do
końca października 2013
skradziono 189 aut. W iden-
tycznym okresie roku 2014
policja odnotowała 142 kra-
dzieże.
Z danych gliwickiej Komen-
dy Miejskiej Policji wynika,
że zarówno w ubiegłym, jak
i w tym roku najczęściej
kradzionymi samochodami
są marki niemieckie. Prym
wiodą te z grupy Volkswa-
gena, czyli Audi, VW, Skoda,
Seat. Nie maleje również
zainteresowanie BMW. Te
dane potwierdzają się ze
zgłoszeniami, które otrzy-
mujemy od czytelników –
VW Golfy i różne modele
BMW to samochody ze zło-
dziejskiej czołówki. Lekko
zaskakujące jest wyjątkowo
małe zainteresowanie sa-
mochodami ze stajni Mer-
cedesa. Statystyki zamykają
takie marki jak Ford, Hon-
da, Citroen – ich właściciele
raczej mogą spać spokojnie.
Choć i oni powinni zabez-
pieczyć swoje samochody.
Jak się ustrzec kradzieży? 

Większość kradzieży polega
na sforsowaniu przez zło-

dziei wkładki zamka, sta-
cyjki i fabrycznych zabez-
pieczeń. Chcąc ustrzec się
kradzieży powinniśmy po-
myśleć o dobrym zabezpie-
czeniu swoich czterech kołek.
Doświadczeni policjanci
twierdzą, że im bardziej nie-
typowe zabezpieczenie w na-
szym pojeździe, tym większą
ma ono skuteczność.

Prosty alarm zamontowany
w małym warsztacie czy na-
wet dobrze ukryty wyłącznik
pompy paliwa może być sku-
teczniejszy od skompliko-
wanych systemów zakłada-
nych w dilerskich salonach.

Złodzieje kradną o różnych
porach dnia i z różnych
miejsc, najpopularniejsze
jednak nadal są nocne kra-
dzieże z niestrzeżonych par-
kingów. Wśród paserów
działają wyspecjalizowane
grupy dysponujące najnow-
szym sprzętem i nie rzadko
podsłuchujące policyjne
częstotliwości, co pozwala
na ustalenie w której części
miasta akurat znajdują się
patrole.

Jest też spora grupa ama-
torów działających w mniej
wyrafinowany sposób. Coraz
częściej zdarzają się kradzie-
że dokonywane poprzez od-
wrócenie uwagi właściciela
pojazdu. Przykłady? Kierow-
ca odpala samochód, wrzuca
wsteczny bieg i w lusterku
widzi przedmiot włożony za
wycieraczkę tylnej szyby.
Co robi? Wysiada – często
nie zamykając drzwi – by
usunąć śmieć i właśnie ten
moment wykorzystuje zło-
dziej. Wsiada do samocho-
du, zamyka się od środka
i odjeżdża. Inny, choć po-
dobny sposób to wkładanie
pomiędzy tylne koło a nad-
kole np. plastikowej butelki.
Kiedy kierowca wysiada,
żeby sprawdzić, co prze-

szkadza mu w normalnym
ruszeniu złodziej kradnie
samochód.

Coraz częściej zdarzają się
również fałszywi „troskliwi”
kierowcy, którzy np. świat-
łami dają nam do zrozu-
mienia, że coś złego dzieje
się z naszym samochodem.
Kiedy się zatrzymujemy, by
sprawdzić czy wszystko jest
w porządku złodziej zacho-
wuje się podobnie jak w po-
wyżej opisanych sytuacjach.
Nadal popularna jest rów-
nież metoda „na stłuczkę”.
Tu kierowca zostaje lekko
uderzony w tył pojazdu, gdy
zostaje wywabiony z auta
i sprawdza stan uszkodzeń,
za kierownicę wsiada złodziej
i samochód znika. Jak więc
możliwie najbardziej zmi-
nimalizować szanse na to,
że nasz samochód zniknie?

Przede  wszystkim warto
wyrobić w sobie nawyk wy-
łączania silnika i wyciągania
kluczyków ze stacyjki za-
wsze, gdy wysiadamy z sa-
mochodu. 

Warto również pomyśleć
o zabezpieczeniu swoich
czterech kółek. Doświad-
czeni policjanci twierdzą,
że im bardziej nietypowe
zabezpieczenie, tym jest ono
skuteczniejsze. Czasami jed-
nak okazuje się, że prosty
alarm zamontowany w zwy-
kłym warsztacie, czy odcięcie
zapłonu umieszczone w miej-
scu, którego złodziej się nie
spodziewa jest skuteczniej-
sze, niż skomplikowane sys-
temu montowane w stacjach
dilerskich. Pomimo tego, że
statystycznie kradzież samo-
chodów z roku na rok jest
coraz mniejsza, nie warto
oszczędzać na zabezpiecze-
niach pojazdów, tym bar-
dziej, że często są to na-
prawdę niewielkie koszty.

Najnowszy rozkład jazdy
PKP Intercity obowiązujący
od grudnia 2014 do grudnia
2015 rozwiał wątpliwości
co do utrzymania bezpo-
średniego połączenia Gliwic
z Warszawą. 
Kolejowa spółka kilkakrot-
nie zmieniała w tej sprawie
zdanie. Zamieszanie spo-
wodowane było wprowa-
dzeniem do oferty zupełnie
nowej klasy pociągów kur-
sujących pod szyldem EIC
Premium, a obsługiwanych

przez nowy tabor – Pendo-
lino. W związku z tym po-
czątkowe plany przewidy-
wały zdecydowane ograni-
czenie dotychczasowych po-
łączeń ekspresowych, do
których zaliczał się właśnie
„Górnik”, jednak jak się oka-
zało – pomogła interwencja
radnych i prezydenta Fran-
kiewicza. 
W efekcie trasa „Górnika”
została co prawda skrócona,
ale dla mieszkańców Gliwic
to plus. Do tej pory bowiem

pociąg swoją stację począt-
kową miał we Wrocławiu,
teraz startować będzie właś-
nie z Gliwic, dzięki czemu
praktycznie do zera zmaleje
„szansa” na opóźnienie.

Pociąg z Gliwic będzie
odjeżdżał w każdy dzień
powszedni o godz. 5.08
(w Warszawie będzie
o 8.19), natomiast po-
wrót planowany jest na
godz. 17.20 (w Gliwi-
cach o godz. 20.26).

GLIWICE
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Lepiej mniej a dokładniej, niż wszystko
na raz i byle jak. Szukając pracy trafisz
na osoby, które będą bardzo opryskliwe.
Nie poddawaj się i brnij dalej.

Byk 21.04-20.05
Musisz się wyróżnić, żeby zostać do-
strzeżonym. To może się opłacać i za-
owocować czystym zyskiem. Pamiętaj,
aby nie przesadzić.

Bliźnięta 21.05-21.06
Mimo, że jesteś na dość wysokiej i dość
bezpiecznej pozycji, w tym tygodniu
sen z powiek będzie ci spędzać twój
podwładny. Może sprawić ci wiele pro-
blemów.

Rak 22.06-22.07
Spróbuj machnąć ręką na narastające
problemy. Okazuje się bowiem, że nie
są tak poważne na jakie wyglądają. Mu-
sisz odnaleźć w sobie nowe pokłady
cierpliwości.

Lew 23.07-23.08
Może się zrobić odrobinę nudno. Żeby
temu zapobiec, spraw sobie mały ale od
dawna oczekiwany prezent. Z pewnością
nastroi cię to na cały długi tydzień.

Panna 24.08-22.09
Wreszcie będziesz mógł powiedzieć, że
związek, który tak pracowicie budowałeś,
nabiera kolorów. Nie będą się liczyć
inne osoby. Nic nie zakłóci waszej sie-
lanki.

Waga 23.09-23.10
Wezwanie na „dywanik” do szefa nie
należy do miłych momentów. Nie obawiaj
się jednak, bo nie chodzi tutaj o ocenę
twojej pracy, ale o możliwość podniesienia
kwalifikacji. 

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz sprawdzany, ale uda ci się
stanąć na wysokości zadania. Tylko nie
roztrwaniaj energii i skup się na jednej
rzeczy. 

Strzelec 23.11-21.12
W końcu nadszedł moment, w którym
możesz wykazać się podejmując zupełnie
nowe wyzwania. Choć może się to
wiązać ze zmianą pracy, to jednak ryzyko
się opłaci.

Koziorożec 22.12-20.01
Wszystko dzieje się niezwykle szybko
i będziesz zmuszony do podejmowania
bardzo gwałtownych decyzji. Możesz
sobie jednak pozwolić na małe pomyłki
bo i tak wyjdzie ci to na dobre.

Wodnik     21.01-19.02
Dodatkowy zarobek może nie będzie
długotrwały, ale znaczący. Warto nawiązać
z czasem dłuższą współpracę. Dzięki
temu Twoja sytuacja w końcu się usta-
bilizuje.

Ryby 20.02-20.03
Powierzone ci wcześniej zadanie nie
zostało zrealizowane. Jak się postarasz,
dostaniesz drugą szansę. Postaraj się ją
wykorzystać od początku do końca
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anźorg
rasa psa

ezc ść
jednost-

ki
wojsk.

odcień
pod

stratos-
aref

s uzba
bezp.
ZSRR

wielki,
niepo-

ynzcer

choro-
botwór-
cze

owoc
jednej z
palm

gulgo-
cze na
podwó-
rzu

Emilka,
gdy

dorośnie
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ańcuch
górski

ezc ść
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