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8 grudnia zamknięto dla ruchu fragment
ul. Częstochowskiej. Kierowców obowiązuje
objazd ul. Konarskiego. Zmiany dotyczą
też pasażerów komunikacji miejskiej, bo
autobusy kursują zmienionymi trasami. 
Trwa budowa drugiego odcinka Drogowej
Trasy Średnicowej w Gliwicach – od ul.
Kujawskiej do Drogi Krajowej nr 88. Trasa
o długości 5,6 km to ostatni fragment
DTŚ, łączącej miasta konurbacji śląskiej
na trasie Katowice – Gliwice. To ogromna
inwestycja realizowana w ścisłym centrum
miasta. Na tym odcinku zaprojektowano
14 obiektów inżynierskich – wiaduktów,
mostów i kładek, a także tunel o długości
493 m, którym „średnicówka” przejdzie
pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Po-
wstanie aż 11 powiązań z istniejącym ukła-
dem drogowym w postaci węzłów i skrzy-
żowań. Prace w śródmieściu są już bardzo
zaawansowane. W związku z tym w nad-
chodzących dniach wprowadzone zostaną
kolejne zmiany w organizacji ruchu.

DTŚ w budowie.

Zamknięcie ulicy Częstochowskiej

P O L E C A J Ą

Uwaga kierowcy!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
od 8 grudnia zamknięta dla ruchu jest ul.
Częstochowska – na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Jagiellońską do Alei Przyjaźni.
Zmotoryzowanych obowiązuje objazd ul.
Konarskiego, gdzie pod koniec października
oddano już do użytku nowy wiadukt nad
budowaną DTŚ. Szczególną ostrożność
kierowcy powinni zachować na ul. Wroc-
ławskiej na wysokości mostu nad Kłodnicą.
Warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu
i zwrócić uwagę na nowe oznakowanie. –
Pierwszeństwo przejazdu posiadają  kie-
rowcy poruszający się ul. Wrocławską w
Konarskiego. Ulicą Częstochowską można
dojechać do ul. Piramowicza i Gorzołki.
Na dostępnym odcinku ulica jest drogą
dwukierunkową – informuje ZDM. 

Ważne dla pasażerów miejskich
autobusów.

Objazd ulicą Konarskiego dotyczy również
większości autobusów komunikacji miej-
skiej, które na co dzień kursują ul. Często-
chowską – od Placu Krakowskiego do
Placu Piastów czy ul. Piwnej.
W przypadku pięciu linii – na czas za-
mknięcia ul. Częstochowskiej – ich kursy
zostały skrócone. Zmiany dotyczą
• linii nr 6: autobusy rozpoczynają i kończą
bieg na Placu Piastów – nie są obsługiwane
przystanki przy ul. Jagiellońskiej, Sportowej,
Błogosławionego Czesława i Zabrskiej;
• linii nr 41: autobusy kończą bieg na przy-
stanku przy ul. Wrocławskiej, a rozpoczy-
nają na specjalnie utworzonym stanowisku
postojowym przy ul. Akademickiej (w są-
siedztwie jednostki straży pożarnej) – stąd

wyjeżdżają na ul. Strzody i dalej ulicami
Dworcową i Mikołowską w stronę Miko-
łowa;
• linii nr 250: autobusy jadące w stronę
Zabrza jadą od razu w kierunku ul. Dąb-
rowskiego z pominięciem przystanku
„Gliwice-Częstochowska” przy ul. Wroc-
ławskiej;
• linii nr 840: autobusy rozpoczynają
i kończą bieg na Placu Piastów – nie są
obsługiwane przystanki przy ul. Dwor-
cowej, Górnych Wałów, Nowym Świecie,
Zygmunta Starego i Wrocławskiej;
• linii nr 850: autobusy rozpoczynają
i kończą bieg na Placu Piastów – nie są
obsługiwane przystanki przy ul. Dwor-
cowej, Górnych Wałów, Nowym Świecie,
Zygmunta Starego i Wrocławskiej; po-
nadto autobusy jadące w stronę Bytomia
jadą od razu w kierunku ul. Dąbrowskiego
z pominięciem przystanku „Gliwice-Częs-
tochowska” przy ul. Wrocławskiej.
Jak zawiadamia Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP, rozkłady jazdy auto-
busów jadących ul. Wrocławską w kie-

runku Placu Piastów pozostają bez zmian.
Jednak przez kilka pierwszych tygodni
obowiązywania objazdu prowadzone będą
obserwacje linii obsługujących tę trasę.
W razie pojawiających się opóźnień na
przełomie roku mogą zostać wprowadzone
zmiany w rozkładach. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie
www.kzkgop.com.pl.
Powstanie nowy wiadukt i kładka dla
pieszych
– Ulica Częstochowska pozostanie nie-
przejezdna do końca listopada 2015 r.
W tym czasie istniejący wiadukt w ciągu
ul. Częstochowskiej – nad budowaną
DTŚ – zostanie rozebrany. W jego miejsce
powstanie nowy obiekt oraz kładka dla
pieszych – informuje Eurovia Polska,
wykonawca inwestycji.
Na 13 grudnia zaplanowano zamknięcie
dla ruchu kołowego ul. Zwycięstwa – na
odcinku od ul. Dubois do ul. Fredry.
Ruch pieszy w tym miejscu zostanie za-
chowany.
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Pierwszy „psi raj” w Gliwicach otwarto na osiedlu Kopernika
– skrzyżowanie ulic Perseusza i Gwiazdy Polarnej. 

Miasto wesprze nowatorskie przed-
sięwzięcia kulturalne. Właśnie ogło-
szono konkurs na rok 2015.

KONKURSY
NA KULTURĘ

Pierwszy w Gliwicach 
wybieg dla psów

To bardzo ważna i dobra wia-
domość dla organizacji, które
działają w dziedzinie kultury
i sztuki, a które chciałyby zor-
ganizować wydarzenie jakiego
mieszkańcy Gliwic jeszcze nie
widzieli. Miasto ogłosiło właśnie
otwarty konkurs na nowator-
skie projekty w tej dziedzinie. 
W ramach konkursu rozpat-
rywane będą oferty związane
z organizacją nietypowych fes-
tiwali, pokazów multimedial-
nych i performanców.  Wa-
runkiem koniecznym jest
przedstawienie projektu wy-
darzenia, jakie w Gliwicach
nie było jeszcze realizowane,
a które wniesie nową jakość
w kulturalne życie miasta.
W projekcie budżetu Gliwic
na rok 2015 Rada Miasta na
ten cel zdecydowała się prze-
znaczyć 200 tys. zł. Środki te
można będzie przeznaczyć wy-
łącznie na cele związane z rea-
lizacją powierzonego zadania

kulturalnego, które musi odbyć
się na terenie Gliwic i skiero-
wane musi być do mieszkań-
ców miasta. Samo złożenie
oferty nie będzie jednoznaczne
z przyznaniem dofinansowania
– projekty będą skrupulatnie
badane pod kątem wartości
merytorycznej. Przyznanie do-
tacji nie będzie równoznaczne
ze sfinansowaniem całkowitych
kosztów zawartych w koszto-
rysie. Prezydent miasta przy-
znając dotację będzie miał pra-
wo wskazać konkretne punkty
projekty, na które ma zostać
przekazane dofinansowanie.
Tak czy inaczej jest to gra warta
zachodu. Środki są całkiem
spore, a szansa wypromowania
niszowego wydarzenia być
może nawet w skali kraju rów-
nie duża. 
Projekty można składać do 17
grudnia 2014 roku w biurze
podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach

Na obszarze 1500 m2 pupile miesz-
kańców Kopernika mogą robić, co im
się rzewnie podoba! Do dyspozycji
mają betonowe tunele, kładkę, pia-
skownicę, oraz pochylnię. Cały teren
jest ogrodzony a dla bezpieczeństwa
psów i ich właścicieli przygotowano
poczekalnię. Ten tzw. przedsionek
służy upewnieniu się, czy na terenie
wybiegu nie ma innego, być może agre-
sywnego psa, który mógłby zrobić
krzywdę zarówno naszemu czworono-

gowi, jak i nam. 
Zaskakuje być może najbardziej są
psie pisuary! To specjalnie przygoto-
wane betonowe słupki z nawierconymi
otworami. Pomysł opatentowany przez
dwóch Czechów - Frantiska Tomecka
oraz grafika Sarka Fialova bardzo do-
brze przyjął się na zachodzie.  Pomysł
jest banalnie prosty – zapach uryny
zgromadzony wewnątrz słupka wabi
zwierzęta, które załatwiają tam swoje
potrzeby nie zanieczyszczając tym sa-

mym terenu wybiegu. Badania, które
przeprowadzili pomysłodawcy wyka-
zały, że jedynie 2 na 100 psów nie
dały się zwabić w ten sposób.
Poza w/w rozwiązaniami wybieg został
wyposażony w ławki i pojemniki na
odchody oraz kosze na śmieci. W „po-
czekalni” ustawiona została również
tablica z regulaminem korzystania
z tego terenu, który dostępny jest rzecz
jasna bezpłatnie.

Remont alejek wokół Rynku trwa
w najlepsze. Prace póki co przebie -
gają zgodnie z harmonogramem.
Jeszcze w tym roku wykonawca ma
oddać do użytku ulicę Krupniczą
i Górnych Wałów do wysokości ul.
Bankowej, a jeśli pogoda pozwoli,
to być może prace pójdą nieco dalej.

Renowacja nawierzchni ulic i alejek,
które otaczają gliwicki Rynek ma
się zakończyć w przyszłym roku.
Prace trwają od 2011 roku, koszt
całego projektu ma się zamknąć
w kwocie 41 mln zł i w całości zo-
stanie pokryty z budżetu miasta
Gliwice.

Miasto ogłosiło przetarg na remont
przystanków autobusowych w nad-
chodzącym roku.

REMONT
PRZYSTANKÓW

WSZYSTKO
ZGODNIE
Z PLANEM

Przedmiotem przetargu jest
dbanie o stan techniczny przy-
stanków w 2015 roku.
Urząd Miasta ogłosił przetarg
na bieżącą naprawę i konser-
wację wiat autobusowych zlo-
kalizowanych na terenie Gli-
wic. W zakresie obowiązków
firmy, która wygra przetarg
będzie cotygodniowa kontrola

stanu technicznego wszyst-
kich przystanków na terenie
Gliwic, wymiana uszkodzo-
nych szyb, siedzisk a także
malowanie i wymiana ele-
mentów konstrukcji. Przetarg
obejmuje okres od 1 lutego
2015 do 31 stycznia 2016
roku, a oferty można składać
do 5 grudnia br.
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Okręg wyborczy nr 29, czyli Gliwice, Bytom, Zabrze, powiat tarnogórski i powiat gliwicki  reprezentuje w Sejmie 9 posłów. Są
to: Jacek Brzezinka z PO, Borys Budka z PO, Krystyna Szumilas z PO, Andrzej Gałażewski z PO, Tomasz Głogowski z PO,
Jan Kaźmierczak z PO, Jerzy Polaczek z PiS, Piotr Pyzik z PiS, Marek Stolarski z Ruchu Palikota.

Najwięcej podróżował Gałażewski.
Kaźmierczak zawieszony

Okazuje się, że niektórzy
nasi przedstawiciele od pracy
w Warszawie wolą zagra-
niczne wyjazdy. Prawdziwym
podróżnikiem jest Andrzej
Gałażewski z Platformy Oby-
watelskiej. Jego wojaże kosz-
towały nas tylko w tym roku
ponad 40 tysięcy złotych.
Podróżować lubi również
Jan Kaźmierczak z PO. Za
jego wyjazdy zapłaciliśmy
blisko 20 tysięcy złotych.
Jedni posłowie jeździli ob-
serwować wybory w Gruzji,
inni na posiedzenia Komisji
ds. Równości i Niedyskry-
minacji, kolejni na spotkanie
przewodniczących Komisji
ds. Produkcji, Handlu i Gos-
podarki Morskiej parlamen-
tów – państw członkowskich
UE.

Jacek Brzezinka, Borys Bud-
ka, Krystyna Szumilas, Jerzy
Polaczek i Marek Stolarski
wg danych z Sejmu nie pro-
sili o zwrot kosztów delegacji
w 2014 roku.

W piątek 5 grudnia na własne
życzenie, w prawach członka
PO do czasu wyjaśnienia nie-
prawidłowości zawieszony
został poseł Jan Kaźmier-
czak. Nieprawidłowości do-
tyczą jego wyjazdu do Lon-
dynu w dniach 20-22 maja
2013 roku na posiedzenie
komisji kultury, edukacji,
nauki i młodzieży Zgroma-
dzenia Parlamentarnego

Rady Europy. Kancelaria Sej-
mu wyraziła wątpliwość, by
poseł w tak krótkim czasie
był w stanie pokonać tak
dużą odległość samochodem
i jednocześnie uczestniczyć
w posiedzeniu w/w zespołu.
Jak tłumaczy Kaźmierczak
w oświadczeniu wysłanym
do Kancelarii Sejmu było to
możliwe, gdyż samochodem
dojechał jedynie do Brukseli,
gdzie przesiadł się na pociąg
Eurostar kursujący do Lon-
dynu (pod kanałem La Man-
che) w czasie 2 godzin. Do
rozliczenia nie dołączył jed-
nak biletu, gdyż wtedy nie
było takiego wymogu, a że
podróż miała miejsce 1,5
roku temu to po prostu już
się go pozbył.
Zamieszanie wokół posła
Kaźmierczaka to efekt au-
dytu, jaki zarządził marszałek
Radosław Sikorski po ujaw-
nieniu przez media sprawy
podróży służbowych posłów
PiS: Adama Hofmana, Ma-
riusza Antoniego Kamińskie-
go i Adama Rogackiego.
Oprócz wyżej wymienionych
posłów PiS oraz posła Kaź-
mierczaka Kancelaria Sejmu
ma również uwagi co do po-
dróży 4 innych posłów. Są
nimi  Łukasz Zbonikowski
(PiS), Arkadiusz Mularczyk
(SP), Paweł Suski (PO) oraz
Zbigniew Girzyński (PiS).
Ten ostatni, w czwartek 4
grudnia zrezygnował z człon-
kostwa w klubie PiS.

Andrzej 

Gałażewski

Miejsca, w których był w 2014
roku:

– Bruksela (Belgia)
– koszt: 5311,32 zł
– Sowayma (Jordania) 
– koszt: 7146,96 zł
– Ateny (Grecja)
– koszt: 3462,12 zł
– Ateny (Grecja)
– koszt: 6160,87 zł
– Ateny (Grecja)
– koszt: 5234,98 zł
– Bratysława (Słowacja)
– koszt: 2192,00 zł
– Rzym (Włochy)
– koszt: 5538,76 zł
– Hernadvecse (Węgry)
– koszt: 1937,13 zł
– Narva (Estonia)
– koszt: 3426,06 zł

SUMA: 40410 zł

Jan 

Kaźmierczak

Miejsca, w których był w 2014
roku:

– Strasburg (Francja)
– koszt: 6748,58 zł
– Wiedeń (Austria)
– 2327,37 zł
– Strasburg (Francja)
– koszt: 4675,48 zł
– Lizbona (Portugalia)
– koszt 236,86 zł
– Strasburg (Francja)
– koszt: 1849,51 zł
– Paryż (Francja)

SUMA: 19873 zł

Piotr 

Pyzik

Miejsca, w których był w 2014
roku:

– Tibilisi (Gruzja)
– koszt: 5927,42 zł
– Kiszyniów (Mołdawia)
– koszt: 5493,91 zł
– Tibilisi (Gruzja)
– koszt: 4812,92 zł

SUMA: 16234 zł

Tomasz 

Głogowski

Miejsca, w których był w 2014
roku:

– Tirana (Albania)
– koszt: 4216,80 zł
– Zagrzeb (Chorwacja)
– koszt: 4584,19 zł

SUMA: 8800 zł

Nie udało się oddać w ter-
minie Street Workout Par-
ku, który powstaje przy ul.
Jasnej. Obiekt, który za-
projektowano przy zaan-
gażowaniu miłośników tej
formy aktywności zrzeszo-
nych w Street Workout Gli-
wice miał być oddany do
końca listopada. Niestety
z uwagi na przeszkody, jakie
ekipa budowlana znalazła
w gruncie, a których wcześ-
niej nie dało się przewidzieć
oddanie tego obiektu prze-
sunie się w czasie. 

Z informacji jakich naszej
gazecie udzielił kierownik
projektu Piotr Reczyński

z firmy Techramps, która
realizuje projekt na zlecenie
MZUK wynika, że obiekt
ma zostać podstawiony do
odbioru 15 grudnia. Od tego
momentu MZUK ma 5 dni
na dokonanie odbiorów
technicznych wszystkich
urządzeń, jakie się tam znaj-
dują. Co było powodem ta-
kiego opóźnienia? Piotr Re-
czyński poinformował nas,
że w gruncie w którym fir-
ma musiała wykonać około
40 odwiertów znaleziono
spore ilości gruzu i kamieni
– prawdopodobnie pozos-
tałości po budowie pobli-
skiego „Orlika”. Ich usu-
nięcie wymagało więc spro-

wadzenia ciężkiego sprzętu,
którego przy większości
projektów używać nie trze-
ba i siłą rzeczy przesunęło
termin oddania. 

Street Workout Park przy
ul. Jasnej to pierwsze tego
typu miejsce w Gliwicach.
O jego budowę zabiegała
grupa Street Workout Gli-
wice, która również bardzo
intensywnie współpraco-
wała przy jego projekto-
waniu. Jak poinformował
nas Juan Miguel Zumeta
z tejże grupy na razie nie
planują budowy kolejnych
tego typu miejsc w Gliwi-
cach. Dowiedzieliśmy się

natomiast, że w pierwszy
dzień wiosny na obiekcie
przy ul. Jasnej zorganizo-
wane zostaną zawody w bi-
ciu rekordu Guinessa w ro-
bieniu pompek!

Street Workout – czyli ka-
listenika – to forma tre-
ningu siłowego opartego
o ćwiczenia z wykorzysta-
niem masy własnego ciała.
Park zostanie wyposażony
m.in. w ławeczkę do ćwi-
czeń mięśni brzucha, dra-
binki oraz drążki do pod-
ciągania umieszczone na
różnej wysokości i w róż-
nych konfiguracjach.

Wiosną pobiją tutaj rekord Guinessa?

Street Workout Park 
prawie gotowy. 

➽➽ ze str.➊
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- Spodziewaliśmy się inwestycji,

ale nie takiej!
Enklawa, to docelowo 16 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych po-
między Wilczym Gardłem a zjazdem z autostrady A4 w Ostropie. Domy, które już tam powstały
tworzą zwarty ciąg wzdłuż ul. Traktorzystów. To właśnie bliskość zjazdu może stać się niedługo
przekleństwem mieszkańców tego malutkiego osiedla. W niedalekiej odległości od ich posesji
powstać może duże centrum logistyczne.
To bardzo dobre miejsce na
tego typu inwestycję. Duży,
płaski teren oraz bezpośred-
nie sąsiedztwo autostrady
to idealne warunki lokali-
zacyjne dla tego typu inwe-
stycji. Projekt wpisuje się
także w ogólną strategię
rozwoju miasta. - To jest
teren położony w rejonie
A4 i węzła Gliwice Ostropa,
w związku z tym w sposób
naturalny będzie zagospo-
darowany właśnie na tego
typu cele jak centra logis-
tyczne czy inne przedsięw-
zięcia o charakterze prze-
mysłowym. Po to zabiega-
liśmy o to, by Gliwice zna-
lazły się na skrzyżowaniu
dwóch autostrad, żeby roz-
wijała się tu gospodarka,
w tym między innymi lo-
gistyka. Jeśli spojrzymy
wstecz, to rozwój gospo-
darczy i bogactwo charak-
teryzowało właśnie miasta
ulokowane przy głównych
szlakach kupieckich - tłu-
maczy wiceprezydent Adam
Neumann, odpowiedzialny
w mieście za  gospodarkę
nieruchomościami.

Mieszkańcy zdają się rozu-
mieć argumentację Urzędu
jednak nie do końca się
z nią zgadzają. Zwyczajnie,
po ludzku boją się hałasu
i krążących wokół posesji
tirów. - Mówi się, że to cen-
trum logistyczne ma stanąć
150 metrów od naszego
domu. Przecież to jest
śmiech na sali! Podobno
mają się odgrodzić dzie-
sięciometrowym pasem
z drzew ale co to jest przy
tak wielkiej firmie? Równie
dobrze mogliby się w ogóle
nie odgradzać. Na dodatek
ma to być firma logistycz-
na, która pracuje 7 dni
w tygodniu. W weekendy,
czy w nocy będą tam trwa-
ły rozładunki, przeładunki
itp., więc tak czy inaczej

będzie głośno. Gdybyśmy
wiedzieli, ze tu powstanie
taka potężna firma, to na
pewno byśmy poszukali
działki w innym miejscu –
mówi Ewa Zielińska, wła-
ścicielka domu  zlokalizo-
wanego najbliżej planowa-
nej inwestycji.

Ruch samochodowy w tym
miejscu już teraz jest bar-
dzo duży, szczególnie w go-

dzinach popołudniowego
szczytu. Fragment ulicy
Traktorzystów pomiędzy
Enklawą a Wilczym Gard-
łem nie jest nawet oświet-
lony, nie posiada też chod-
nika, a jest to jedyna droga,
którą można odprowadzić
dzieci do szkoły czy przed-
szkola. Mieszkańcy są wręcz
pewni, że kiedy powstanie
centrum logistyczne ruch
zwiększy się kilkakrotnie,
a wraz z nim zmaleje bez-
pieczeństwo. Gdy pytamy,
czy kupując nieruchomości
nie przewidzieli problemów
z brakiem chodnika i  loka-
lizacją przy zjeździe z auto-
strady wzruszają ramionami
odpowiadając, że rzeczywi-
ście grunty były przewidzia-
ne na działalność usługową
jednak zabudowa miała
mieć skośne dachy. - Wtedy
nikt nie protestował, bo co
można wybudować z da-

chami  o tak dużym na-
chyleniu? Wszyscy stwier-
dzili – ok – może powstanie
jakiś warsztat, może dys-
kont spożywczy, ale nie po-
tężne centrum logistyczne.
Kiedy tylko uchwalono plan
zagospodarowania, do
Rady Miasta zgłosił się in-
westor z prośbą o zmianę
warunków, która umożli-
wiała budowę hali o pła-
skim dachu. Rada Miasta
dokonała zmian twierdząc,
że wcześniej popełnili błąd
– mówi Wojciech Krztoń,
mieszkaniec Enklawy.

Z takim postawieniem spra-
wy jednak nie do końca zga-
dza się Adam Neumann. -
W roku 2009  zgodnie z pra-
wem przeprowadzono pro-
cedurę uchwalenia po-
prawki do planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą i jedna
i druga strona miała prawo
wypowiadania się, a Rada
Miejska w oparciu o  sta-
nowiska stron podjęła
uchwały. Mieszkańcy wte-
dy co prawda brali udział
w dyskusji, ale nie tak in-
tensywnie jak w tej chwili.
Głos mieszkańcy zabrali
również przy tworzeniu
studium uwarunkowań
przestrzennych, natomiast
nie przypominam sobie, by
uczestniczyli w dyskusji
przy uchwalaniu planu za-
gospodarowania prze-
strzennego – twierdzi wice-
prezydent. Poza tym inwe-
stycja powstanie 450 met-
rów od zwartej zabudowy
Wilczego Gardła.
Mieszkańcy na taką argu-
mentację odpowiadają za-
rzutem, że nie wiadomo
z kim były przeprowadzone
konsultacje. Enklawa Wilcze
Gardło jest bowiem teryto-
rialnie zawieszona w próżni.
Od Wilczego Gardła dzieli
ją około 300 m, ale teryto-

rialnie zaliczana jest do
dzielnicy Ostropa. Jeśli więc
konsultacje w 2009 roku

przeprowadzane były z mie-
szkańcami Ostropy, to fak-
tycznie mogło stać się tak,
że nikt nie zgłosił większych
zastrzeżeń. Na chwilę obec-
ną trwa więc odbijanie pi-
łeczki pomiędzy mieszkań-
cami, a Urzędem. Ci pierwsi
twierdzą, że jeśli będzie trze-
ba to złożą skargę do Wo-
jewody, Ci drudzy zaś, że
inwestycja w tym miejscu
powstanie, bowiem cała
procedura została przepro-

wadzona zgodnie z prawem.
Obie strony mają tu swoje
racje. Trudno dziwić się ar-

gumentacji urzędników,
którzy twierdzą, że w mo-
mencie, kiedy obecni miesz-
kańcy kupowali działki,
sporny teren był już wpisany
w planie zagospodarowania
jako tereny pod działalność
gospodarczą – mieszkańcy
wiedzieli więc co kupują.
Z drugiej zaś strony ciężko
nie przyznać racji miesz-
kańcom, którzy nie mogą
zrozumieć uporu zarówno
Urzędu jak i inwestora by

hale centrum logistycznego
zlokalizować tak blisko ich
domów. Tym bardziej, że
po drugiej stronie autostra-
dy A4 są równie płaskie
i duże tereny.
Zdaniem Neumanna jest
zdecydowanie za wcześnie
na panikę. Zagospodaro-
wanie tego terenu to na
chwilę obecną jedynie plany,
bowiem inwestor nie złożył
jeszcze nawet wniosku
o wydanie pozwolenia na
budowę. Kiedy tak się stanie
zarówno Urząd Miasta, jak
i Zarząd Dróg Miejskich na-
łoży na inwestora szereg
obostrzeń – zapewnia wice-
prezydent. - Przede wszyst-
kim będzie zmuszony tak
przebudować bieżący układ
drogowy, co mieszkańcom
może wyjść na dobre. Po
drugie pomiędzy planowa-
ną inwestycją a zabudo-
waniami mieszkalnymi
z pewnością powstanie tzw.
strefa ochronna, która wy-
tłumi hałasy dobiegające
z terenu centrum logistycz-
nego. - dodaje.
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Co prawda mamy dopiero
astronomiczną jesień, ale
o przygotowaniu samocho-
du do zimy warto pomyśleć
dużo wcześniej. Tempera-
tury będą coraz niższe
a pewnie i opady śniegu po-
jawią się już wkrótce.
Warto więc za wczasu po-
myśleć np. o wymianie opon
na zimowe, być uniknąć ko-
lejek, kiedy spadnie pierw-
szy śnieg. Stacje, na których
dokonujemy wymiany ogu-
mienia co roku przestrze-
gają, by nie czekać do pierw-
szego śniegu. Wiąże się to
bowiem zazwyczaj z ner-
wami i stratą czasu, a nie-
rzadko i pieniędzy, bowiem
znajdą się i tacy mechanicy,
którzy wykorzystają chwi-
lowo zwiększony ruch by
zarobić więcej niż zazwyczaj.
Tymczasem w takim okresie
jak teraz warsztaty świecą
raczej pustkami. 
Jednak groźba poślizgu, czy
trudności wyjazdu z par-
kingu z powodu braku zi-

mowych opon to tylko jeden
problem, który na nas czeka
podczas mrozów. Nierzadko
największym problem jest
dostanie się do samochodu.
Jeśli posiadamy auto z cen-
tralnym zamkiem sterowa-
nym pilotem to problemu
właściwie nie ma, natomiast
przy starszych samocho-
dach otwieranych manual-
nie (kluczykiem) wyposa-
żenie się w odmrażacz to
absolutna konieczność.
Warto również pamiętać
o tym, że odpowiednim
miejscem dla takiego spe-
cyfiku raczej nie jest samo-
chodowy schowek a nasza
kieszeń, czy torebka. 
Kiedy już usłyszymy kojący
dla uszu dźwięk otwierane-
go zamka mogą nas zasko-
czyć przymarznięte drzwi,
a właściwie wilgotne usz-
czelki, które pod wpływem
niskiej temperatury zwy-
czajnie zamarzają. Nie warto
wtedy siłować się z drzwia-
mi, tym bardziej, że zazwy-

czaj kończy się to uszko-
dzeniem uszczelek i koniecz-
nością ich wymiany. Dużo
tańszym i mniej pracochłon-
nym sposobem jest wypo-
sażenie się w specjalną pastę
lub zwykłą wazeliną kos-
metyczną, którą smarujemy
uszczelki. W tym przypadku
jednak należy uważać na
ubrania, gdyż te preparaty
nie wchłaniają się w uszczel-
kę, tylko zostają na jej po-
wierzchni.
Kolejny aspekt to kwestia
płynu do spryskiwaczy.
W taką porę roku jak jesień,
czy zima zużywamy go zde-
cydowanie więcej niż wios-
ną, czy też latem. O zimowy
płyn do spryskiwaczy zde-
cydowanie należy zadbać
w pierwszej kolejności.
Większość producentów
proponuje płyny zamarza-
jące w temperaturze -21
st., ale jeśli masz przeczu-
cie, że tegoroczna zima bę-
dzie wyjątkowo mroźna, to
na rynku znajdziesz też

specyfiki zamarzające przy
-60 stopniach. 
Chyba najważniejszym ele-
mentem każdego samo-
chodu, który chcemy zimą
bezproblemowo odpalić
jest akumulator. Tutaj jed-
nak zalecamy udanie się

do specjalisty w celu spraw-
dzenia stanu zarówno sa-
mego akumulatora, jak
i połączeń pomiędzy nim
a alternatorem i rozrusz-
nikiem. Posiadacze samo-
chodów z silnikiem diesla
szczególną uwagę muszą

zwrócić na układ podgrze-
wania świec żarowych.
Pamiętajcie zatem, że czyn-
ności związanych z przy-
gotowaniem samochodu
do zimy nie warto ani lek-
ceważyć, ani odkładać na
ostatnią chwilę. 

Przygotuj samochód na zimę

COŚ 
WYJĄTKOWEGO
NA ŚWIĘTA?

ING
CHCE SPRZEDAĆ SIEDZIBĘ
ING Bank Śląski wystawił na
sprzedaż swoją siedzibę znaj-
dującą się przy ul. Zwycięstwa.
Ogłoszenia o możliwości zaku-
pu budynku pojawiły się na
portalach internetowych. Cena
wywoławcza kamienicy o po-
wierzchni przekraczającej 2,5
tysiąca metrów kwadratowych
to 4,8 miliona złotych. 

Siedziba banku to bardzo cha-
rakterystyczna - pomarańczowa
- kamienica położona na prze-
ciwko Urzędu Miejskiego. Bu-
dynek składa się z pięciu kon-
dygnacji nadziemnych, wypo-
sażony jest w trzy ciągi komu-
nikacyjne oraz w windę oso-
bową i towarową. Oprócz sie-
dziby banku znajduje się w nim
także 10 lokali mieszkalnych.
5 mieszkań jest obecnie zajętych
przez lokatorów na podstawie
umów najmu. Lokale miesz-
kalne znajdują się na piętrach
II, III oraz na poddaszu, przy
czym piętra II i III mieszczą
również powierzchnie biurowe.
Dostęp do mieszkań zapewniają
dwie klatki schodowe.

Dlaczego bank zdecydował się
na sprzedaż? To element ogól-
nopolskiej restrukturyzacji.
W dobie bankowości interne-
towej i aplikacji mobilnych co-
raz mniej osób przychodzi do
oddziałów banków, w związku

z tym niepotrzebna jest ich tak
duża jak dotychczas liczba. Jak
tłumaczy Piotr Utrata, rzecznika
prasowy ING takie działania
mają na celu dostosowanie
oferty do zmieniających się po-
trzeb konsumentów. Proces
odchodzenia od tradycyjnej
bankowości obserwujemy już
od kilku lat, w związku z tym

posiadanie wielu punktów i du-
żych powierzchni przestaje być
racjonalne. 

Dodatkową przeszkodą jest to,
że budynek objęty jest ścisłą
ochroną konserwatorską co
niezwykle utrudnia jakiekol-
wiek zmiany w jego wyglądzie,
a ING niedawno wprowadził

nową identyfikację wizualną
swoich placówek i chciałby żeby
była ona spójna w całym kraju.
Klienci i pracownicy nie muszą
się jednak martwić. O ile ban-
kowi w ogóle uda się sprzedać
kamienicę to personel zostanie
przeniesiony do nowej, mniej-
szej, i być może nawet lepiej
skomunikowanej siedziby. 

Odwiedź Victoria Day Spa przy
ul. Kozielskiej 80 w Gliwicach
i kup Bon Podarunkowy.
W ofercie znajdują się bony
prezentowe na dowolnie wy-
braną kwotę, zabieg lub pakiet
zabiegów. Spraw radość bliskiej
Ci osobie dając jej w prezencie
niezapomniane chwile piękna
i relaksu, które z pewnością na
długo pozostaną w pamięci.

- Nasza kadra to nie tylko wy-
kwalifikowani fachowcy kos-
metolodzy i fizjoterapeuci, to
również ludzie z pasją, którzy
kochają swoją pracę i stale
pogłębiają swoją wiedzę
uczestnicząc w różnego rodzaju
szkoleniach i kursach. - mówi
Sławomira Puchała, właściciel-
ka Spa.

Firma oferuje zabiegi z zakresu
kosmetyki profesjonalnej, fiz-

joterapii, Spa&Wellness aż po
medycynę estetyczną. Spośród
bogatej oferty zabiegów zespół
Victorii na Święta w szczegól-
ności poleca orientalne rytuały
SPA (Hammam, Ajurweda,
Shiatsu) oraz ekskluzywny za-
bieg na twarz „Golden Skin” z
drobinkami szczerego złota oraz
pakiety zabiegowe Day Spa.

Bon podarunkowy można rów-
nież zakupić on-line pisząc na
adres poczta@victoriadayspa.pl
Bonami kwotowymi można pła-
cić w Instytucie Odnowy Bio-
logicznej Victoria Day Spa Gli-
wice, tak samo jak gotówką czy
kartą płatniczą. Zapraszamy do
świata magii i piękna, które
splatają się w aromatycznych
nutach olejków podczas koją-
cych zabiegów relaksacyjnych
oraz zabiegów pielęgnacyjno-
leczniczych.
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Ten tydzień będziesz mógł za-
liczyć do udanych. W nowej
pracy dostaniesz możliwość
swobodnego działania.

Byk 21.04-20.05
Wprawdzie na początku tygod-
nia pojawi się chaos, ale szybko
sobie z nim poradzisz. Na
szczęście w domu rozkoszować
się będziesz spokojem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Kolejne inwestycje przyniosą
już wkrótce spore zyski. Nie
warto jednak przedwcześnie
świętować. Jeden mały błąd
i możesz ponieść porażkę.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię czas wymarzonego
odpoczynku. Przestań zadręczać
się licznymi obowiązkami. Na-
leży Ci się odrobina urlopu.

Lew 23.07-23.08
Niestety szarpaniny i kompli-
kacji z początkiem tygodnia ci
nie zabraknie. Na szczęście te
trudności będą tylko chwilowe.
W kolejnych dniach nadejdzie
spokój.

Panna 24.08-22.09
Naucz się cieszyć drobiazgami.
Także dziel się z innymi tym,
co posiadasz. Przestań się cały
czas denerwować sytuacją fi-
nansową. Nie jest tak źle.

Waga 23.09-23.10
Rozglądnij się za zajęciem,
które pozwoli ci rozwinąć
skrzydła. Dzięki temu odzys-
kasz chęć do życia. Będziesz
cieszyć się nadejściem wiosny
i nowymi wyzwaniami. 

Skorpion 24.10-22.11
Zobacz jak szybko płynie czas.
W tym tygodniu możesz zrea-
lizować marzenia z przeszłości.
Stwórz mapę hierarchii waż-
ności, przyda Ci się w tym
pracowitym tygodniu. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie odkładaj niczego na póź-
niej. Taka postawa nie pozwala
Ci się rozwijać. Podejmuj od-
ważne i dynamiczne decyzje.

Koziorożec 22.12-20.01
Powoli wpadasz w rutynę, dzia-
łasz jak automat. Może to roz-
sądek, a może strachliwość,
jednak taka sytuacja może do-
prowadzić do szybkiego wy-
palenia.

Wodnik     21.01-19.02
Temperatura za oknem jest
ciągle niestabilna. Pamiętaj
o swojej odporności i zdrowiu.

Ryby 20.02-20.03
Zawsze wspiera Cię grupa wier-
nych sojuszników. Doceń to!
Z pewnością wspólnie uda się
Wam osiągnąć wyznaczony cel.
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