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Nowe oświetlenie dla Gliwic. 
Pierwszy taki projekt w Europie
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Klienci nie szczędzą krytyki temu miej-
scu. Oskarżany o przeciętność i fatalną
obsługę klub odchodzi w niepamięć. 

Emocje jakie budził ten lokal nie wiązały
się z upojnymi imprezami i ciekawymi
ludźmi, a kolejnymi kontrowersyjnymi
decyzjami właścicieli. Gdy tylko poja-
wiała się informacja o sztampowym
wydarzeniu, drzewa w okolicy Poli-
techniki Śląskiej zamieniały się w skład
makulatury. O problemie wielokrotnie
informowali nas mieszkańcy, którzy
codziennie natykali się na „agresywny
marketing” klubu Sejf z Gliwic.

Zabierzcie jak najszybciej z terenu po-

litechniki Waszą przyczepę z bannerem,

niby zajmuje tylko 2 miejsca ale to są

kolejne 2 osoby albo i więcej które

muszą zasuwać na wydział z jakiegoś

oddalonego parkingu bo Wyście sobie

wykminili, że PR będziecie mieli ok

jeśli jakieś dziadostwo.

Właściciele posunęli się nawet o krok
dalej, „zdobiąc” ruchliwe skrzyżowania
platformami z billboardami klubu. Spo-
ra powierzchnia obiektu ograniczała
kierowcom widoczność i to w okolicy
przejścia dla pieszych. Dodatkowo roz-

praszając uwagę prowadzących pojazdy,
zagrażała bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego. Piesi idący chodnikami musieli
lawirować pomiędzy „reklamową prze-
szkodą” a zaparkowanymi samocho-
dami, bo przyczepa z bannerami nie
należy do najmniejszych. 

Sprawę skomentowała nawet rzecznik
Zarządu Dróg Miejskich, Jadwiga Ja-
giełło-Stiborska. - Ustawienie, po-

wieszenie itd. w pasie drogowym re-

klam, w jakiejkolwiek formie musi

zostać poprzedzone uzyskaniem zgody

Zarządu Dróg Miejskich. Reklamy

mogą być umieszczane w pasie dro-

gowym w miejscach, które nie zagra-

żają życiu i zdrowiu pieszych i nie

stwarzają zagrożenia w ruchu dro-

gowym. 

Drogi Sejfie, z tego co pamiętam to

kampania reklamowa klubu była skie-

rowana głównie do studentów tak

bardzo że wszystkie drzewa w mias-

teczku akademickim były obklejone

plakatami

Lista zarzutów pod adresem klubu jest
dużo dłuższa. Jak twierdzą bywalcy,
podejście do klienta pozostawiało wiele

do życzenia. Ostatecznie zaśmiecanie
przestrzeni miejskiej nie wpływa na
opinię o lokalu tak jak arogancka i
agresywna obsługa. Choć początkowo
imprezy były kierowane do studentów
z czasem właściciel stwierdził, że są
oni... roszczeniowi – o czym nie zapo-
mniał wspomnieć na fanpage klubu.
Najwyraźniej podwożenie młodych ludzi
spod innych klubów nie przyniosło
efektu. 

I jeszcze komentują na FB, że coś im

nie pasuje? Bezczelne dupki, student

powinien płacić 18 zł za browara, po-

tulnie słuchać buraka bramkarza i

chwalić się, że był w SEJFIE bo to

taki fejm. Jak Wam mógł biznes nie

wyjść?

daliście popis z koncertem BFF [red.

Bracia Figo Fagot] – najpierw spe-

cjalnie nie wpuszczając ludzi (żeby

zrobić foto tłumu bijącego do srejfu,

aby wrzucić na fb), ludzie musieli stać

kilka godzin, bo za „loże” 50 zł albo

flaszkę za nie wiadomo ile.

Skoro w taki sposób buduje się pozycję
przedsiębiorstwa, to lokalizacja nie ma
znaczenia. Stąd zapewne decyzja o za-

mknięciu lokalu. Nie dajcie się jednak
nabrać. Dowiedzieliśmy się, że to tylko
niezbyt przemyślana strategia, która
ma umożliwić „nowe otwarcie”. Jednak
spoglądając na opinie użytkowników
nic już nie uratuje fatalnej reputacji
tego miejsca. Tani chwyt marketingowy
nie należy do zbyt udanych, szczególnie,

że już teraz możemy nazwać tę inicja-
tywę falstartem. 
Poprosiliśmy właściciela, aby odniósł
się do mocnych słów kierowanych przez
klientów i użytkowników Facebook-a.
Niestety odpowiedzi na pytania nie
otrzymaliśmy.

Sejf zamknięty.
To tylko chwyt marketingowy?
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Zabrze dotknęły problemy de-
mograficzne. Podobnie jak w
innych miastach regionu rodzi
się coraz mniej dzieci, przy
jednoczesnym wzroście zgo-
nów. W roku 2013 statystyki
pokazały, że na świat przyszło
1071 maluchów. To w porów-
naniu z 2012 rokiem o 228
mieszkańców mniej. Niestety,
nic nie zapowiada, aby w ko-
lejnych latach sytuacja miała
ulec zmianie. Okazuje się bo-
wiem, że wraz ze spadkiem
liczby urodzeń maleje także
liczba osób, które chcą stanąć
na ślubnym kobiercu. Staty-
styka wskazuje na wyraźną
tendencję spadkową. W ubieg-
łym roku na ten ważny krok
zdecydowało się 679 par czyli
o 191 par mniej niż w 2012
roku. Warto dodać, że w tym
czasie doszło również do 361
rozwodów. 

Taki stan rzeczy to nieodosob-
niony przypadek. Podobne,

nieciekawe statystyki pojawiają
się właściwie w większości pol-
skich miast. Sąsiednie Gliwice
borykają się z identycznymi
problemami. Tylko w ubiegłym
roku ubyło tam 1323 miesz-
kańców. Do miasta co parawda
przeprowadziło się 2681 no-
wych osób – o 359 więcej niż
w roku poprzednim, ale rów-
nocześnie wyprowadziło się
3728 gliwiczan – o 420 więcej
niż w 2012. 

W Zabrzu cały czas więcej ludzi
umiera niż się rodzi. W 2013
r. zmarło 1984 mieszkańców,
natomiast urodziło się 1701
dzieci – o 141 mniej niż w
2012 r. Do końca grudnia
ubiegłego roku obrączkami
wymieniło się 969 par. W tym
419 par zawarło ślub cywilny,
426 – konkordatowy, a 124 –
ślubowały sobie poza grani-
cami naszego kraju.  Jedno-
cześnie w 2013 r. rozwiodło
się 398 par spośród tych, które

wcześniej ślubowały w Gliwi-
cach. To o 29 więcej niż w ro-
ku poprzednim. 

Najwięcej narodzin miało
miejsce w Bytomiu. W 2013
roku przyszło na świat 1881
małych mieszkańców, choć to
i tak o 83 mniej niż w 2012
roku. Dodajmy, że w roku 2012
zmarło 2359 osób, a w 2013
roku 2203 i właściwie tylko
ten wskaźnik rośnie we wszyst-
kim przypadkach. Pozytyw-
nym elementem jest fakt, że
„tylko” 6722 osoby wyprowa-
dziły się z Bytomia. Być może
zagościły w Gliwicach lub w
Zabrzu. Dość dobrze wyglądają
statystyki obrazujące liczbę
małżeństw. Oczywiście było
ich odrobinę mniej niż w
ubiegłych latach, ale różnica
nie kreśli się tak wyraźnie jak
w przypadku pozostałych miast
aglomeracji. Uroczyste „tak”
powiedziało sobie 704 par, 
a w 2012 roku 741.

Zabrze�się�wyludnia.
To choroba całego regionu

Witam. Mam sprawę, która
dotyczy Zabrza, dlatego po-
stanowiłem do Państwa napi-
sać. W Zabrzu, w rejonie Domu
Muzyki i Tańca jadąc ul. De
Gaulle'a w kierunku ul. Goet-
hego dojeżdżamy do wiaduktu
kolejowego, pod którym za-
trzymują się kierowcy.

Moje pytanie brzmi następu-
jąco. Czy w tamtym miejscu
są dwa pasy ruchu w jednym
kierunku? Bo brakuje jakich-
kolwiek znaków pionowych
lub poziomych. Zatrzymując
się przy krawędzi jezdni, prze-
ważnie mam po swej lewej
drugi pojazd. Gdy zapali się
zielone światło jadę prosto i
gdybym nie uciekał w prawo,
to zostanę staranowany przez
wymieniony samochód. Bra-
kuje tam znaków świadczących
o tym, że pas zmienia swe po-
łożenie, brak nawet informacji,
że są tam dwa pasy.

Dalej za skrzyżowaniem prosto

jadąc do ul. Wolności, jezdnia
jest przedzielona kostką na 2
pasy, dodatkowo stoi znak pio-
nowy i nie ma już wątpliwości
jak przebiega ruch w tym miej-
scu. Bardzo proszę o wyjaś-
nienie, naświetlenie sprawy.
Może wypowie się w tej kwestii
zabrzański Wydział Ruchu
Drogowego? Z pewnością nie
jestem jedyny, którego nurtuje
owe skrzyżowanie, wiele osób,
także z Gliwic tam jeździ kie-
rując się na DTŚ. Pozdrawiam
Tomek! 

Poruszane zagadnienie okazało
się dość ciekawe. W imieniu
Tomka zgłosiliśmy się do ofi-
cera prasowego zabrzańskiej
policji po to, aby jednoznacznie
wyjaśnił jak poruszać się pod
wiaduktem. Aspirant sztabowy
Marek Wypych zasięgnął
rady w wydziale ruchu drogo-
wego i wyjaśnił wszystkie wąt-
pliwości. Zaczął od wyjasnienia
dlaczego na wspomnianej ulicy
nie postawiono znaków. Są

dwa powody – poziome znaki
w postaci linii na jezdni ścierają
się z powierzchni kostki bru-
kowej, drugi powód to sztywne
przepisy.

Pionowe znaki w koronie jezd-
ni, ukazujące możliwość jazdy
dwoma pasami ruchu mogą
zostać zainstalowane gdy sze-
rokość przejazdu obu pasów
wynosi 3 m i 25 cm. Niestety,
jezdnia pod mostem jest węż-
sza. Policjanci stosują tutaj za-
sadę zwyczajowo przyjętej or-
ganizacji ruchu - co w więk-
szości przypadków sprawdza
się bardzo dobrze. 

Polskie przepisy nakazują trzy-
manie się prawej strony jezdni
i to jedyny argument, aby uka-
rać osoby jadące lewą stroną. 

Jednak ze względu na przyjęty
zwyczaj nie stosuje się tego
zapisu. Jeśli dojdzie do kolizji
winę ponosi osoba, która je-
chała lewym pasem. 

Unieważniony�zapis
w budżecie Bytomia

Regionalna Izba Obrachunko-
wa odpowiedzialna za kontro-
lowanie finansów miasta na
posiedzeniu, które odbyło się
w zeszłym tygodniu unieważ-
niła zapis w budżecie miasta
dotyczący wpływów z tytułu
sprzedaży Elektrociepłowni
Szombierki. Przypomnijmy, że
prezydent Damian Bartyla za-
raz po wycofaniu się z decyzji
dotyczącej wydzierżawienia By-
tomskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego prywatnej firmie
przedstawił nową koncepcję
miasta na załatanie powstałej
dziury budżetowej w wysokości

100 mln złotych. Jednym z fi-
larów tej koncepcji była sprze-
daż EC Szombierki. Prezydent
przewidywał, że wpływy z tej
sprzedaży wyniosą co najmniej
30 mln złotych. Jednak jak
można się było spodziewać
RIO unieważniła ten wpis
uznając go za sprzeczny z pra-
wem. EC Szombierki stanowi
własność spółki FORTUM i
wpisywanie do budżetu miasta
wpływów z jej sprzedaży jest
zapisem wirtualnym. Prezy-
dentowi pozostawiono dwie
możliwości. Pierwsza przewi-
duje przekonstruowanie bu-

dżetu wyłączające z niego wpły-
wy z tej sprzedaży, druga daje
czas prezydentowi na dostar-
czenie aktu notarialnego przed-
wstępnej umowy sprzedaży.
Izba wyznaczyła miastu termin
do 23 kwietnia. Prezydent
prawdopodobnie skorzysta z
pierwszej opcji, ponieważ szan-
se na przeprowadzenie tej
transakcji w świetle przedsta-
wionych przez nas w poprzed-
nim wydaniu tygodnika infor-
macji dotyczących pojawiają-
cych się napięć na linii Fortum
– prezydent Damian Bartyla
są raczej minimalne.

tel.�32-�323�50�96Wiesz o czymś ważnym
coś Cię irytuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

Jak�jeździć�pod�wiaduktem�koło�DMiT�w�Zabrzu?

DYŻUR  REDAKCYJNY   DYŻUR  REDAKCYJNY

Rzymianie byli twórcami kilku
prostych zasad, które po dziś
dzień skrzętnie wykorzystują
politycy. Jedna z nich brzmiała
„panem et circenses” - chleba
i igrzysk. Polegała ona na za-
spokojeniu najprostszych po-
trzeb „tłumu”. W dzisiejszej
polityce nabiera ona podob-
nego kształtu, a jest ona wy-
korzystywana szczególnie w
okresie przedwyborczym. By-
tomskie władze najwidoczniej
dobrze znają tę zasadę i nie
omieszkają jej i tym razem
wykorzystać. Najpierw zapo-
wiedziały nam wielką inwe-
stycję sportową na Olimpij-
skiej, a teraz padło na muszlę
koncertową. 
Nikt w tym mieście nie za-
przeczy, że obiekt ten to obraz
nędzy i rozpaczy, który na do-
miar złego grozi katastrofą bu-
dowlaną. Zaplecze socjalne w
obiekcie nie spełnia żadnych
standardów. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem Miejski Zarząd Zie-
leni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu rozpocznie w naj-
bliższych tygodniach rozbiórkę
muszli i postawienie w jej
miejsce nowoczesnej konstruk-
cji z odpowiednim zapleczem.

Władze miasta będą się starały
udowodnić nam, że pretekstem
do tej inwestycji powinny być
obchody 760-lecia miasta. Czy
faktycznie jest to najbardziej
niezbędna inwestycja w tym
mieście? Po wykreśleniu z bu-
dżetu miasta przewidywanych
100 mln złotych wpływów z
dzierżawy BPK w znaczący
sposób ograniczono w tym
roku inwestycje w moderni-

zacje szkół na terenie Bytomia.
Czy tak powinny wyglądać
priorytety miasta? Czy nie ma
pilniejszych potrzeb inwesty-
cyjnych? Czy muszla koncer-
towa w parku nie może po-
czekać na lepsze finansowo
dla miasta czasy? Pewnie nie.
Za to będziemy mieli obchody
760-lecia miasta w pięknej
oprawie.

Chleba�i�igrzysk
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■ Cieszę się, że Gliwice podjęły się pionier-
skiego zadania jakim jest uporządkowanie
miejskiego systemu oświetleniowego, w spo-
sób kompleksowy, dzięki stworzeniu „Ma-
sterplanu”. Moja radość jest tym większa, że

miasto na partnera w tym wymagającym
przedsięwzięciu wybrało Tauron Dystrybucję.
Realizowany projekt harmonijnie łączy eks-
pozycję pereł miejskiej architektury z poprawą
komfortu i bezpieczeństwa użytkowników
traktów drogowych. Dzięki realizacji przed-
sięwzięcia Gliwice zyskają estetyczne oświet-
lenie, które jest tanie w utrzymaniu, efektowne
i wizualnie porządkuje przestrzeń. Jestem
przekonany, że realizowany projekt poprawi
rozpoznawalność i atrakcyjność miasta,
pokaże, że w politechnicznych ławach kształcą
się doskonali fachowcy, wykorzystujący
swoją wiedzę w realizacji nowatorskich po-
mysłów takich jak „Masterplan”.

— Piotr Kołodziej

Prezes Tauron Dystrybucja

■ Gliwice od lat cieszą się marką miasta
nauki. Najnowsza historia naszego miasta
związana jest nierozerwalnie z Politechniką
Śląską i z licznymi instytucjami naukowymi.
Teraźniejszość i przyszłość Gliwic oparta
jest o rozwój nowych technologii. Nasze

miasto jest siedzibą wielu firm z sektora hi-
tech, które są wysoko notowane nie tylko w
polskich, ale również światowych rankingach.
Systematycznie rozwijamy naszą małą „Dolinę
Krzemową” skupioną wokół nowatorskiego
projektu „Nowych Gliwic”. Współpracujemy
z Politechniką i biznesem przy rozwoju Tech-
noparku. Staramy się by nowoczesne i eko-
logiczne rozwiązania coraz szerzej wkraczały
w nasze codzienne życie. Dlatego zleciliśmy
opracowanie Masterplanu Oświetlenia Ulicz-
nego – nowatorskiego rozwiązania, które
wprowadzi gliwicką przestrzeń publiczną w
XXI wiek.

— Zygmunt Frankiewicz

Prezydent miasta Gliwic

Nowe światło dla Gliwic
Miasto naukowców i wyspecjalizowanych technologii, miasto, w którym od pomysłu do innowacyjnego przedsięwzięcia droga jest prosta 
i krótka. Miasto, w którym działają najważniejsze ośrodki naukowe i technologiczne południowej Polski. Takie są Gliwice. Ale nauka i prze-
mysł to nie wszystko. Przede wszystkim liczą się mieszkańcy i jakość ich życia. To właśnie z myślą o nich powstał projekt oświetlenia miej-
skiego pod nazwą „Nowe światło dla Gliwic. Balance - Work - Life ”, stworzony przez władze Gliwic we współpracy z Tauron Dystrybucja.

Zamysł koncepcji polega na tym, by
dzięki oświetleniu wskazać różnicę
między obszarem wewnętrznym (cen-
trum) a zewnętrznym (pozostałymi dziel-
nicami) Gliwic. Dzięki temu w mieście
podkreślona zostanie równowaga między
pracą a wypoczynkiem. Piękno Starego
Miasta pokazano w projekcie przy po-
mocy odmiennej barwy i intensywności
oświetlenia. Użyte w tym przypadku
ciepłe światło ma łączyć średniowieczną
przeszłość Gliwic z teraźniejszością,
współgrać z kolorami fasad budynków
okalających centrum oraz symbolizować
dawny żar pochodni. Powstanie w ten
sposób miła i przytulna atmosfera, która
z pewnością zachęci do dłuższego pobytu
i spacerów w tej części miasta. Zgodnie
z koncepcją, najcieplejsze światło będzie
pierścieniowo rozchodzić się wokół Sta-
rego Miasta, a kolejne części Gliwic
zostaną zaznaczone światłem o większej
intensywności i chłodniejszej barwie.

Zadanie nie jest łatwe. Projekt zakłada
bowiem nie tylko uporządkowanie struk-
tury oświetlenia w Gliwicach, ale też
nadanie miastu przy pomocy światła
charakteru i klimatu. Jak zrealizować tę
inwestycję? W myśl planu dwa podsta-
wowe rodzaje oświetlenia: oświetlenie
architektoniczne (iluminacja budynków)
i funkcjonalne (np. oświetlenie uliczne)
wykreują nowy, spójny, nocny obraz
miasta. To pierwsze będzie odzwier-
ciedlać wyjątkowy charakter Gliwic
i podkreślać ich tożsamość. To drugie
zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo.
Synteza obu wniesie istotny wkład do
obrazu przestrzeni publicznej, podniesie
jakość życia oraz zdecydowanie zmieni
wizerunek naszej aglomeracji. 

W miarę oddalania się od centrum zmie-
nia się charakter urbanistyczny miasta.
Strefa aktywna przechodzi stopniowo
w strefę mieszkalną. Tą z kolei prze-
platają tereny przemysłowe oraz drogi
dojazdowe do centrum i autostrady.
Koncepcja przewiduje oddzielenie przy
pomocy oświetlenia wszystkich tych
stref. W obszarach „satelit”, podobnie
jak w centrum, wykorzystana zostanie
ciepła barwa światła, przy czym będzie
posiadało ono niższe natężenie niż 
w śródmieściu. Takie odpowiednio ukie-
runkowane (nie ingerujące do wnętrz
mieszkalnych) ciepłe światło powinno
w założeniu wpływać pozytywnie na
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
Gliwic.

Trakty komunikacyjne (tzw. ”drogi pro-
mieniste”) znajdujące się pomiędzy ści-
słym centrum a „satelitami” Gliwic
otrzymają chłodniejsze światło. Tym
samym stworzą czytelny zarys miasta.
W praktyce będzie to oznaczać, że „zim-
ne” drogi promieniste, będą przechodzić
przez „ciepłe” tereny mieszkalne. Po-
wstały w ten sposób kontrast ułatwi
orientację i przyczyni się do wizualnego
uporządkowania miasta.  

Gliwice to miasto o bogatej przeszłości
architektonicznej. Miejsce, gdzie sąsia-
dują ze sobą zabytkowe, industrialne 
i nowoczesne budynki. Plan nowej kon-
cepcji oświetlenia rozróżnia je i wpro-
wadza dedykowane reguły iluminacyjne.
Są to zalecenia dla projektantów oświet-
lenia, które określają m.in.: wartości lu-
minancji i natężenia światła, zakres doz-
wolonych temperatur barwowych czy
też wytyczne ekologiczne zapobiegające
m.in. zanieczyszczeniu przestrzeni świat-
łem. Rodzaj oświetlania danego obiektu
będzie uzależniony od jego charakteru
i funkcji, dlatego w planie znalazły się
także wskazówki dotyczące minimali-
zacji kosztów i ilości opraw oświetle-
niowych, minimalizacji zużycia energii
czy redukcji światła skierowanego 
w niebo.

...070
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Balance-Work-Life
Warto zaznaczyć, że Gliwice są pierwszym
miastem w Europie, które wprowadza
tak jednoznaczną ocenę i klasyfikację
energetyczną oświetlenia ulicznego. Po-
nieważ Gliwice przywiązują szczególną
wagę do ochrony środowiska naturalnego,
w kompleksowej koncepcji oświetlenia
nie mogło zabraknąć tematu ekologii.
Industrialna przeszłość miasta czerpiącego
przez lata pełnymi garściami z bogactw
natury, zobowiązuje do przejęcia odpo-
wiedzialności i pobudzenia świadomości
ekologicznej. Z tego też powodu w ma-
sterplanie znalazł się szereg rozwiązań
planistycznych, które pozwalają na pod-
kreślenie dbałości miasta o ekologię.
Opracowane zostały zasady, które pozwolą
na wprowadzenie w najbliższej przyszłości
ograniczeń związanych z eksploatacją 
i budową nowych urządzeń czy instalacji
oświetleniowych. Zaznaczone zostały
również reguły przewidujące obowiązek
użytkowania technologii ekologicznych.

Wszystko po to, by Gliwice stały się
prekursorem założenia „GRE- EN
LIGHT” - światła ekologicznego i ener-
gooszczędnego, dopasowanego do potrzeb
mieszkańców i miasta. By uzyskały miano
ośrodka, od którego warto się uczyć, nie
tylko na Śląsku, ale w całym kraju, 
a nawet Europie. Opisana koncepcja
będzie podstawą do realizacji wielu przy-
szłych inwestycji w zakresie oświetlenia
na terenie Gliwic. W pierwszej kolejności
planuje się uporządkowanie i modernizację
oświetlenia wzdłuż najważniejszych osi
urbanistycznych miasta, tzn. wzdłuż osi
ul. Zwycięstwa oraz wzdłuż osi Poli-
techniki Śląskiej, która biegnie ulicami:
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ks. Marcina
Strzody oraz Akademicką.

Jednocześnie planowane jest zmoderni-
zowanie i uporządkowanie oświetlenia
tzw. dróg promienistych, które są drogami
wjazdowymi i wyjazdowymi z naszego
miasta. Należą do nich ulice: Dworcowa,
Toszecka, Tarnogórska, Kozielska, Igna-
ce- go Daszyńskiego, Rybnicka, Boj-
kowska oraz Pszczyńska.

Założenia koncepcji Masterplanu będą
również wykorzystywane przy okazji in-
westycji prowadzonych przez miasto.
Tempo realizacji będzie uzależnione od
możliwości finansowych oraz od wyso-
kości środków zewnętrznych, o pozyskanie
których miasto będzie zabiegać.

z natury inteligentne
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Gazeta Tydzień
Biuro Reklamy i Ogłoszeń

tel. 884 995 996,  884 998 991

To już drugi etap ogólnomiej-
skiej akcji odszczurzania. Za-
rządcy i właściciele budynków
po uprzednim uprzątnięciu
magazynów, hal, podwórzy,
piwnic i innych pomieszczeń
powinni wysypać odpowiednią
trutkę. Mieszkańcy powinni
pamiętać, aby dokładnie pil-
nować zwierzęta domowe i
gospodarcze. Obecnie strażnicy
miejscy przeprowadzają kon-

trole w obiektach, w których
mogą przebywać gryzonie
zwracając uwagę na fakt wy-
łożenia trutki oraz odpowied-
nie oznakowanie miejsca po-
przez rozwieszenie ostrzeżeń.
Sprawdzą również czy admi-
nistratorzy faktycznie upo-
rządkowali wskazane miejsca,
ograniczając szczurom źródła
pożywienia. To szczególnie
ważne, gdyż populacja szczu-

rów rozprzestrzenia się nie-
zwykle gwałtownie. Trucizna
powinna znajdować się w po-
mieszczeniach do 11 kwietnia.
Oczywiście to nie koniec kon-
troli. Od 14 kwietnia do 18
kwietnia rozpocznie się trzeci
etap akcji odszczurzania po-
legający na sprawdzeniu czy
posprzątano niebezpieczny
środek. 

Trwa�odszczurzanie�Zabrza.
Strażnicy prowadzą kontrole

Statystyki okazały się nieubła-
gane. Pomimo poprawy wielu
wskaźników, gliwicka policja
jednym pochwalić się nie
może. Chodzi o średni czas
dojazdu na interwencję. Ten
wyniósł delikatnie ponad 13
minut, plasując gliwickich
funkcjonariuszy na końcu ta-
beli. Powodów takiego stanu
rzeczy jest bardzo wiele za-
czynając od licznych remontów
dróg po znaczące braki w licz-
bie radiowozów. Postanowi-
liśmy zapytać komisarza Mar-
ka Słomskiego, czy różnice w
czasie dojazdów mogą wpłynąć
na jakość interwencji. 

- Ostatnie miejsce w klasyfi-
kacji „czas dojazdu na miejsce
zdarzenia” nikogo nie cieszy.
Pamiętajmy jednak, że różnice
w poszczególnych komendach
są sekundowe. Według mojej
oceny, stwierdzenie, że w Gli-
wicach dłużej czeka się na

przyjazd radiowozu niż na
przykład w Zawierciu, nie jest
ani sprawiedliwe, ani do końca
prawdziwe. Dlaczego? Bo ina-
czej traktujemy ratowanie życia
i zdrowia, a inaczej obsługę
błahej kolizji. Powiedzmy, że
w danym momencie nie mamy
do dyspozycji odpowiedniej
liczby patroli – wtedy w pierw-
szej kolejności jedziemy rato-
wać, „przytarcie lakieru” może,
a nawet musi poczekać. Za-
pewniam, robimy wszystko,
by policjanci pojawiali się na-
tychmiast na miejscu awantury
domowej, bójki czy innego
zdarzenia zagrażającego zdro-
wiu i życiu. Niestety, do jednej
„maszynki liczącej” wpadają
również zdarzenia czekające
na obsługę dłużej, jak wspom-
niane przerysowanie lakieru. 

Porównywanie czasów reakcji
różnych komend nie jest mia-
rodajne. Świadczy o tym rów-

nież specyfika miast i rejonów.
Bo czy na przykład perma-
nentnie przebudowywane gli-
wickie drogi nie wpływają na
wydłużenie czasu dojazdu?
Przecież poruszamy się samo-
chodami i wiemy, ile czasu
traci się u nas w korkach.
A radiowozy jeżdżą po tych
samych ulicach. Nawet jeśli
są uprzywilejowane, przez za-
tor się nie przecisną. Zresztą
na sygnałach mogą jeździć tyl-
ko w sytuacjach nadzwyczaj-
nych. 

Zaznaczmy, że sama policja
stawia sobie coraz wyżej po-
przeczkę. Co roku czasowe
progi są skracane. Do tej pory
się udawało. Ale miejmy świa-
domość, że kiedyś nastąpi kres
możliwości przyśpieszania. Ży-
jemy wszak w świecie rządzo-
nym przez prawa fizyki, więc
długość drogi i czas mają pew-
ną nieprzekraczalną wartość.

Najdłużej�poczekamy�
w Gliwicach
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Wraz z wiosną rozpoczynają
się plany kolejnych drogowych
inwestycji. Tym razem jednak
władze chcą skupić się na in-
nych aspektach życia kierow-
ców. Planują bowiem uspraw-
nienie sygnalizacji oraz budo-
wę kolejnych miejsc parkin-
gowych. W pierwszym przy-
padku miasto postanowiło do-
finansować projekt budowy
sygnalizacji na skrzyżowaniu
ul. 1 Maja i Wilsona. Zgodnie
z zapowiedziami radni prze-
kazali na ten cel 175 tysięcy
złotych. Poprawa organizacji
ruchu w tym miejscu z pew-
nością skróci czas oczekiwania

kierowcom wyjeżdżającym z
ul. Wilsona – bo właśnie ten
odcinek należy do najbardziej
problematycznych. Aby kom-
pleksowo podejść do inwesty-
cji, robotnicy zajmą się również
remontem chodnika na
wspomnianej ulicy. 

To nie koniec planowanych
prac. Miasto planuje również
budowę nowego parkingu przy
al. Lipowej za kwotę 350 ty-
sięcy złotych. Plac powinien
pomieścić około 36 pojazdów,
rozwiązując tym samym pro-
blem braku miejsc parkingo-
wych w okolicy boisk. Obiekt

zostanie zlokalizowany w są-
siedztwie ronda oraz budynku
handlowego. To inwestycja
szczególnie istotna dla miesz-
kańców, którzy od dawna bo-
rykają się z „zapchanymi” par-
kingami. Miejsca zajmowane
przez użytkowników boisk
wraz z osobami towarzyszą-
cymi stały się kością niezgody
pomiędzy stronami. Teraz nie
pozostaje nic innego jak ocze-
kiwać na ogłoszenie i rozstrzyg-
nięcie przetargu, który wyłoni
wykonawcę. Efekty prac po-
winniśmy zobaczyć już za kilka
miesięcy.

Nowa�sygnalizacja
i parkingi w Knurowie
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Klienci, którzy zamierzają wybrać się do Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach muszą pa-
miętać o zmianach w godzinach funkcjono-
wania. Urzędnicy informują, że 25 kwietnia
starostwo będzie czynne dwie godziny dłużej,
tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30, zaś 2 maja bę-
dzie nieczynne. 

Przypomnijmy, że zwykle urząd jest czynny
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30

do 15.30, z kolei w czwartek od 7.30 do 17.30,
a w piątek od godziny 7.30 do godziny 13.30.
Jednak 25 kwietnia (piątek) Starostwo Powia-
towe w Gliwicach będzie otwarte dwie godziny
dłużej, czyli od godz. 7.30 do godz. 15.30. W
związku z tym, że Święto Konstytucji (3 Maja)
jako dzień ustawowo wolny od pracy przypada
w sobotę, urząd – zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami – będzie zamknięty 2
maja (piątek).

Uwaga!
Zmiana�czasu�pracy�Starostwa

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509�118�891 www.cdrn.pl

www.cdrn.pl
www.cdrn.pl
www.cdrn.pl
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Oznacza to, że niebawem, trze-
ba będzie zmierzyć się ze swo-
im odbiciem w lustrze przy-
strojonym w skąpe bikini. Jeśli
myślisz o odchudzaniu, nie
daj sobie wmówić, że można
schudnąć więcej niż kilogram
tygodniowo. I owszem, można,

ale odchudzanie w takim tem-
pie nie wyjdzie Ci na zdrowie.
Nawet jeśli nie odczujesz tego
w najbliższej przyszłości, tego
typu eksperyment odbije się
czkawką niebawem. Zatem
wszelkie bajki o błyskawicz-
nym odchudzaniu należy od-
łożyć na stertę mitów lub naj-
lepiej spalić.

Teoretyczne założenia odchu-
dzania mówią o tym, że aby
zrzucić 1 kg, należy zjeść o
7000 kcal za mało. To znaczy
wytworzyć deficyt kaloryczny
na tym poziomie. Najprościej
licząc, aby w ciągu tygodnia
pozbyć się jednego kilograma
wystarczy codziennie zjadać,
o 1000 kcal mniej niż wynosi
nasze dzienne zapotrzebowa-
nie energetyczne. Przy zało-
żeniu, że średnie zapotrzebo-
wanie energetyczne dla kobiety
to 2000 kcal/dzień, codziennie
należy jeść ok. 1000 kcal.

Niestety sprawa tutaj się nie
kończy, te kalorie muszą po-
chodzić w odpowiednich pro-

porcjach z białek, tłuszczów i
węglowodanów, i powinny być
odpowiednio dozowane w cią-
gu dnia w postaci 4-6 prawid-
łowo zaplanowanych posiłków.
Odradzam również pomysł nie-
jedzenia przez pół tygodnia.

Sytuację znacznie ułatwia włą-
czenie aktywności fizycznej.
Nie dość, że pozwala spalić
dodatkowe kalorie, rzeźbi syl-
wetkę, poprawia nastrój (dzięki
czemu nie potrzebna nam cze-
kolada), zdolność koncentracji
i koordynację, to jeszcze przy-
spiesza i reguluje metabolizm.
Dzięki temu odpowiednia die-
ta, nabiera dodatkowej mocy,
ponieważ to co zjadamy jest
sprawnie wykorzystywane
przez organizm i to nie do bu-
dowy tkanki tłuszczowej.

Dietetyk radzi
Wiosna nastała, lato wkrótce...
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Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 
504 032 999

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

❚ Sprzedam kawalerkę
39 m2 TEL.792-678-448

❚ Sprzątanie domów, biur,
parsowanie, mycie okien
TEL.7921231

OGŁOSZENIA

DROBNE

Mimi
razem z dwoma innymi psiakami, prawdopodobnie swoimi
dorosłymi już dziećmi, mieszkała kiedyś w Ostropie w Gli-
wicach przy cegielni. Pieski nie miały stałego opiekuna i
czasami goniły rowerzystów, co powodowało skargi miesz-
kańców. Cała trójka została zabrana do gliwickiego Schroniska,
gdzie czekają na kogoś, kto zechce wreszcie dać im prawdziwy
dom. Mimi jest cichą, miłą i grzeczną suczką, prawdziwy z
niej pieszczoch. Ma ok. 8 lat i jest typem psa „niskopodło-
gowego”. Kontakt w sprawie adopcji: 

Czarek
to 4-letni mieszkaniec Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Bytomiu. To dość
duży, zdrowy, piękny pies w typie owczarka
niemieckiego. Dogaduje się z innymi psami,
potrafi chodzić na smyczy. Zabawy z paty-
kiem to jego pasja, a chód i ruchy ma niczym
szczeniak - olbrzymie łapy i niespotykany,
figlarny wyraz pyszczka potwierdzają teorię
wolontariuszy, że psiak musi być młodszy
niż wskazuje metryka. Wciąż nasłuchuje
swoimi pięknymi, dużymi uszami czy ktoś
wreszcie szepnie mu do nich: "idziemy do
domu!". Kontakt w sprawie adopcji:

Krzyś
to drobnej budowy, dorosły piesek, który do
Schroniska w Zabrzu trafił w styczniu 2010
roku. Ponad wszystko uwielbia siedzieć na
kolanach i być noszonym na rękach. Taka
nieco większa wersja psa torebkowego. Przy
pierwszym kontakcie troszkę nieufny, po na-
braniu zaufania - wierny kumpel. Mimo nie-
wielkiego wzrostu w kontaktach z innymi
psami lubi sobie porządzić i jest typem za-
zdrośnika, w przypadku suczek zachowuje
się jednakże jak prawdziwy gentleman. Ładnie
chodzi na smyczy, reaguje na zawołanie, po-
dróże samochodem znosi bardzo dobrze.
Byłby doskonałym kompanem również dla
osoby starszej. Kontakt w sprawie adopcji: 

Adopcje

www.arena-gliwice.pl
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, Gliwice

Organizator:

TARGI PRODUKTÓW 
REGIONALNYCH

4-6 kwietnia

TRADYCYJNE WYROBY KULINARNE
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Zapraszamy na świąteczne zakupy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. Jana N

 

 

wiceańskiego 1, Glia JeziorakwoAl. Jana N
lwice.pena-gli.arwww

Tel.: 501-762-009

Tel.: 504-505-572Tel.: (32) 395-21-75
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Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Kamil (poniedziałek)
—to zagadkowy człowiek, który
intryguje i interesuje innych.
Swoją osobą potrafi zauroczyć
towarzystwo i szybko zdobywa
przyjaciół. Chętnie oraz często
spędza czas poza domem, umie
odnaleźć się w każdej sytuacji.
Kamil nie przywiązuje się do
żony ani dzieci, chętnie zmienia
też kobiety i bywa bardzo za-
zdrosny. 

 Grażyna (wtorek)
— kobieta obdarzona imieniem
Grażyna jest otwarta, dobra,
ambitna i pewna siebie. Bardzo
wrażliwa na otoczenie, poukła-
dana i cierpliwa. Jest osobą do-
ciekliwą i pracowitą, dlatego
staje się intelektualistką. Uwiel-
bia muzykę, kocha dom. Trudno
podejmuje ważne życiowe de-
cyzje, jednak jeśli już jakąś po-
dejmie jest jej wierna do końca.
Lubi czuć się potrzebna i waż-
na.

 Malwina (środa)
— to kobieta o gorącym tempe-
ramencie. Spontaniczna, żywio-
łowa i nieco lekkomyślna. Ma
dużo uroku osobistego, jednak
swoimi względami obdarza tylko
mężczyznę, którego naprawdę
pokocha. Nie lubi ordynarności
i prostactwa. Jej niezwykła ra-
dość życia i cieszenie się każdą
chwilą sprawiają, że ludzie
uwielbiają spędzać z nią czas.

 Irena (czwartek)
— to kobieta pogodna, gospo-
darna, kochająca rodzinę
i ceniąca dom. Spontaniczna
i uwielbiająca towarzystwo.
Przez domowników jest osobą
bardzo szanowaną, za swoją
otwartość umysłu i doradzanie
innym w potrzebie. Jest osobą
religijną, mającą szczytne idee.
Stara się być odpowiedzialna
za swoją rodzinę oraz dom. 

 Antoni (piątek)
— to człowiek ciekawy świata i
niezwykle towarzyski, bardzo
solidny i odpowiedzialny
w pracy. Sprawdza się jako do-
skonały organizator. Jest
wszechstronny wykształcony,
zazwyczaj odnosi same sukcesy.
Antoni jest pewny siebie, lojalny
wobec postanowień. Nie naj-
lepszy za wzór ojca, w małżeń-
stwie jest przeciętny, dba jednak
o warunki dla swojej rodziny.

 Julian (sobota)
— to mężczyzna szlachetny, wy-
kształcony i bardzo pracowity.
Lubi uporządkowane życie. Jest
towarzyski, potrafi współdziałać
z ludźmi, a także nimi zarządzać
ponieważ ma talent organiza-
torski. Pragnie słyszeć pochleb-
stwa na temat swój i swojej ro-
dziny. Uwielbia składać wizyty
i sam też chętnie wydaje przy-
jęcia. Jest osobą dość rozrzutną,
dlatego też często zdarza się, że
ma kłopoty.

 Adam (niedziela)
—jest osobą niezależną, rozsąd-
ną, trochę zarozumiałą. Adam
lubi przyrodę, ceni sobie spokój.
Duża uwagę przywiązuje do
ubioru i wyglądu zewnętrznego.
Jest to osoba mało inteligentna.
Jest typowym zazdrośnikiem i
wywołuje z tego powodu często
awanturę. Adam nie przepada
za przyjmowaniem gości i sam
rzadko odwiedza innych.

Baran 21.03-20.04
Niestety ten tydzień okaże się zbyt
krótki. Przede wszystkim nie za-
męczaj się negatywnymi myślami.
To, co obecnie robisz potraktuj
bardzo poważnie.

Byk 21.04-20.05
Nawet niewielki sukces rozwinie ci
skrzydła. Dobry nastrój podwyższy
twoje libido. Nie wahaj się ujawniać
intensywniejszych uczuć wobec part-
nera.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj odczarować mity związane
z podziałem ról. One już nie obo-
wiązują. To ty sam stworzyłeś sobie
świat pełen wątpliwości. W tym ty-
godniu zrób rachunek sumienia.

Rak 22.06-22.07
Personalne konflikty zaczynają za-
taczać szersze kręgi. Ten tydzień
powinien przebiegać pod hasłem
"porządki". Spróbuj wygospodaro-
wać dla siebie piętnaście minut.

Lew 23.07-23.08
Postaraj się stworzyć bardziej part-
nerskie relacje. Staranniej także
zajmij się edukacją swoich pociesz.
Na zdrowie nie powinieneś narze-
kać.

Panna 24.08-22.09
Nie lekceważ przeszkód, które za-
czynają się piętrzyć. Niestety wiele
spraw leży odłogiem. Jeśli nie przy-
śpieszysz utkniesz pośród zalegają-
cych spraw. 

Waga 23.09-23.10
Każda motywacja jest dobra, która
prowadzi do celu. Z trudem przyj-
mujesz krytykę. Dlatego rób wszyst-
ko perfekcyjnie. W domu zajmij się
tym, co koi twoje nerwy.

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu pozytywne zmiany
w twoim życiu będą bardziej wi-
doczne. Wszystko czego się dotkniesz
zmieni się w przysłowiowe złoto. 

Strzelec 23.11-21.12
W sprawach zawodowych wykaż
się cierpliwością. Obecna kondycja
firmy nie jest rewelacyjna. Twoja
prośba o podwyżkę może przyjść
nie w porę.

Koziorożec 22.12-20.01
Koniecznie wycisz złe myśli, bo
one cię blokują. Więcej przebywaj
na świeżym powietrzu. Będziesz
mniej podatny na stres i choroby.

Wodnik     21.01-19.02
Dobrze by było, gdybyś zaczął do-
strzegać dwa światy przeplatające
się ze sobą. Godzenie pracy z obo-
wiązkami rodzicielskimi jest logis-
tycznym wyzwaniem. 

Ryby 20.02-20.03
Nadal aktywnie pracuj na swoją
opinię. Poczekaj na korzystniejszy
klimat do rozmów merytorycznych.
Natomiast na terenie domowym nie
pozwól się zdominować.
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