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w Gliwicach  ⁄ Zabrzu  ⁄ Bytomiu  ⁄ Tarnowskich Górach

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

–wywiad z Markiem Bieńkiem

liderem stowarzyszenia „Zgo-

da i Przyszłość” w Gliwicach

Zacznijmy od sprawy podsta-

wowej, co to jest Zgoda i Przy-

szłość?

Stowarzyszenie „Ruch Sa-
morządowy Zgoda i Przy-
szłość” powstało z woli ak-
tywnej społecznie i zaanga-
żowanej w życie publiczne
grupy mieszkańców, zainte-
resowanych przyszłością gmin
i Powiatu Gliwickiego. Pierw-
sze spotkanie założycieli miało
miejsce 2 czerwca 2009. Spot-
kaliśmy się w gronie kilku-
nastu osób, które chciały
zmienić naszą samorządową
rzeczywistość. Aby mieć na
nią wpływ, trzeba wziąć udział
w wyborach. Po roku byliśmy
już gotowi. Skończyło się du-
żym sukcesem, zdobyliśmy
dziewięć z dwudziestu trzech
mandatów. Platforma Oby-
watelska, która była druga
zdobyła ich osiem.

–Trzeba mieć
konkretny plan

„Spalarni
śmieci”
nie będzie
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W Gliwicach praktycznie każ-
da dzielnica ma już nowo-
czesny obiekt sportowy. Mias-
to, oprócz budowy ogromnej
hali widowiskowo-sportowej
oraz mniejszych przy ul. Gór-
nych Wałów, Kozielskiej, Cho-
rzowskiej i Partyzantów, in-
westuje także w boiska. Tylko
w ubiegłym roku zbudowano
lub wyremontowano ich kilka.
Pod koniec października za-
kończyła się modernizacja
boisk przy Szkole Podstawo-

wej nr 14, Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych i Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych Specjalnych nr 7. Przy
placówkach edukacyjnych
przy ul. Jedności, Dolnej Wsi
i Gierymskiego powstały wie-
lofunkcyjne boiska sportowe
wraz z wyposażeniem, idealne
do gry w piłkę nożną, ręczną,
koszykówkę, siatkówkę, a na-
wet tenisa czy badmintona.
Oprócz tego, przy SP nr 14,
przygotowano bieżnię sprin-

terską oraz skocznię do skoku
w dal. Są także nowe boiska
przy Szkole Podstawowej nr
41 przy ul. Kormoranów,
Gimnazjum nr 10 przy ul. Li-
powej i Zespole Szkół Samo-
chodowych przy ul. Kilińskie-
go, gdzie powstało także mias-
teczko ruchu drogowego.

Policjanci ze Zbrosławic, pow.
tarnogórski, zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o spo-
wodowanie śmierci swojej
żony. Zwłoki w mieszkaniu
w Wieszowej znalazł syn, kie-
dy postanowił odwiedzić ro-
dziców. Policjanci pod nad-
zorem prokuratora wszczęli
postępowanie zmierzające do
ustalenia przyczyny zgonu.

W czwartek, 24 kwietnia, dy-
żurny Komendy Powiatowej
Policji w Tarnowskich Górach
otrzymał zgłoszenie od leka-
rza pogotowia, że w jednym

z mieszkań w Wieszowej znaj-
dują się zwłoki 60-letniej ko-
biety. Na miejscu policjanci
zastali kompletnie pijanego
męża denatki oraz syna, który
powiadomił, że przed chwilą
przyszedł w odwiedziny do
swoich rodziców i zastał mat-
kę martwą. Mundurowi usta-
lili również, że ostatni raz ko-
bieta widziana była żywa
w czasie świąt. Gdy na miejsce
przybyła grupa dochodzenio-
wa, rozpoczęto oględziny, w
których uczestniczył również
prokurator oraz biegły patolog
sądowy. Z uwagi na okolicz-

ności zdarzenia, mąż zmarłej
został zatrzymany pod zarzu-
tem spowodowania śmierci
małżonki. Odmówił poddania
się badaniu trzeźwości, zatem
policjanci musieli pojechać
z nim do szpitala, gdzie lekarz
pobrał krew do badań. W pią-
tek zatrzymanego doprowa-
dzono do prokuratury, gdzie
usłyszał zarzut spowodowania
śmierci swojej żony. W ubieg-
łą sobotę sąd w Tarnowskich
Górach przychylił się do
wniosku prokuratury i zasto-
sował wobec podejrzanego
tymczasowy areszt.

Znalazł martwą matkę.
Ojciec leżał pijany

Policjanci z bytomskiej dro-
gówki zatrzymali na ulicy
Smolenia 35-latka, który znaj-
dując się w stanie nietrzeź-
wości kierował samochodem
VW Passat. Mężczyzna stracił
panowanie nad pojazdem
i uderzył w stojące przy ulicy

drzewo. Jak się okazało sa-
mochodem przewoził 9-letnią
córkę i 4-letniego syna. Dzieci
z obrażeniami w postaci ogól-
nych potłuczeń trafiły na ob-
serwację do szpitala. Badanie
alkomatem wykazało w or-
ganizmie kierowcy prawie 2,5

promila alkoholu. Za nara-
żenie dzieci na utratę zdrowia,
życia oraz kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości
grozi mu do 5 lat za kratkami.
Prokurator objął go policyj-
nym dozorem.

Miał 2,5 promila
i przewoził dzieci
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Knurów doczekał się własnej
galerii handlowej 

Galerie handlowe wyrastają

w naszym regionie jak grzyby

po deszczu. 

Tym razem przyszedł czas
na Knurów. Już ruszyły prace
przy ul. 1 Maja, gdzie ma po-
wstać „Galeria Knurów”. Co
ciekawe, roboty mają zakoń-

czyć się jeszcze w tym roku.
Inwestor planuje budowę
obiektu zajmującego 6 tys.
m2, który zostanie wyposa-
żone w 150 miejsc parkingo-
wych. Budynek będzie składał
się z parku handlowego i czę-
ści galeryjnej. 

Za sprawą inwestycji, prze-
budowy doczeka się również
fragment ul. 1 Maja. Tuż za
stawem w rejonie stacji paliw
powstanie wjazd do komple-
ksu handlowego. Obiekt po-
winien być gotowy już w lis-
topadzie br. 

Nowe boiska 
w każdej dzielnicy 

Mieszkańcy Bytomia już prawie

rok czekają na dokończenie ro-

bót przy ul. Krakowskiej.

Odcinek pomiędzy Ryn-
kiem a ul. Rycerską dalej stra-
szy zupełnie rozkopaną na-
wierzchnią. Początkowo pod
warstwą asfaltu kryły się za-
bytkowe tory tramwajowe po-
chodzące z 1927 roku oraz

wiekowy bruk. Te jednak usu-
nięto, aby Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej mogło
poprowadzić nowe rury.

Choć prace zakończono, fi-
nalizacji przedsięwzięcia  nie
widać. Okazało się, że zamro-
żenie prac było spowodowane
planami dalszej modernizacji

ciepłociągu. Tych jednak nie
powinniśmy spodziewać się
w tym roku. Ostatecznie za-
decydowano, że droga po-
winna zostać odbudowana
z uwzględnieniem zabytko-
wych odkryć. Roboty mają
ruszyć w maju i powinny
trwać około dwa miesiące. 

Czy ul. Krakowska
doczeka się remontu?

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-

cach ogłosił przetarg na kolejną

inwestycję.

Na ulicy Oriona w Gliwicach
ma powstać końcowa zatoka

autobusowa. Wydzielony plac
ma pomieścić co najmniej czte-
ry autobusy. Powstanie także
odcinek drogi łączący ulice
Oriona z Toszecką. Teren

wzdłuż obiektu zostanie wy-
posażony w nowe oświetlenie,
wyspę trójkątną rozdzielającą
kierunki jazdy oraz brukowane
chodniki. 

Wybudują nową
zatokę autobusową

R E K L A M A

Łukasz Fedorczyk

infogliwice.pl



W ubiegłym roku na przystan-
kach pojawiły się czarne skrzy-
nie. Mieszkańcy zastanawiali
co też może kryć się we wnęt-
rzu metalowych szaf. Okazało
się, że tajemnicze skrzynie
skrywają automaty Śląskiej
Karty Usług Publicznych. 

ŚKUP to system informa-
tyczny pozwalający na obsługę
płatności za usługi dostarczane
przez instytucje publiczne. Sys-
tem pozwoli na korzystanie
z różnych usług: komunika-
cyjnych, kulturalnych, spor-
towo-rekreacyjnych, biblio-
tecznych czy płatnego parko-
wania. Ponadto będzie stano-
wił platformę wymiany infor-
macji pomiędzy uczestnikami
projektu i mieszkańcami.

W całym województwie po-
stawiono 109 podobnych urzą-
dzeń. Mają one pomagać
w doładowaniu lub zakupie
biletów, zarówno elektronicz-
nych jak i tych tradycyjnych
papierowych. W kwietniu wła-
dze KZK GOP postanowiły roz-
począć wypakowywanie auto-
matów z ulicznych skrzyń. 

Pierwsze z nich uruchomio-
no w Katowicach, Chorzowie,

Świętochłowicach i Dąbrowie
Górniczej. Następne pojawiły
się w Gliwicach.

Urządzenie przypominające
klasyczny bankomat ma ułat-
wić życie mieszkańcom.
W centralnej części automatu
znajdzie się 15-calowy, doty-
kowy wyświetlacz. Po prawej

stronie znajdzie się swoisty
wpłatomat przyjmujący go-
tówkę i karty płatnicze.

Zakup biletu w takim urzą-
dzeniu jest bardzo prosty. Licz-
ba aktywnych przycisków do
wyboru na każdym etapie za-
kupu biletu jest ograniczona
do minimum. 

Planowana inwestycja przy
ul. Przemysłowej wywołuje
gorące dyskusje wśród
mieszkańców Knurowa już
od kilku miesięcy. Wtedy
też na ulicach pojawiły się
ulotki i plakaty przestrze-
gające przed zgubnym
wpływem produkcji sadzy
technicznej i olejów na śro-
dowisko naturalne. Zanie-
pokojeni knurowianie na-
woływali do zablokowania
budowy. Aby przekonać do
projektu mieszkańców i
urzędników, inwestor
przedstawił specjalny ra-
port oddziaływania plano-
wanej produkcji na środo-
wisko. Dokument został

skierowany do Urzędu
Miejskiego oraz Regional-
nego Dyrektora Ochrony
Środowiska. 

Kontrola wspomnianego
pisma szybko wykazała szereg
braków i niezgodności. Oka-
zało się, że nie ma w nim
m.in. istotnej analizy doty-
czącej oddziaływania insta-
lacji na stan powietrza i klimat
akustyczny. Decyzja RDOŚ
była jednoznaczna
– „W związku z postępowa-
niem w sprawie oceny od-
działywania na środowisko
przeprowadzanym na wnio-
sek Prezydenta Miasta Knu-
rów nie uzgadniamy przed-
sięwzięcia pn. Budowa zakła-

du produkcji sadzy technicznej
i olejów w procesie pirolizy
niskotemperaturowej przy ul.
Przemysłowej”.

Prezydent Knurowa podzielił
wątpliwości mieszkańców oraz
RDOŚ podpisując decyzję
o odmowie określenia środo-
wiskowych uwarunkowań dla
planowanego przedsięwzięcia.
Niestety nawet tak wyraźne
postawienie sprawy nie roz-
wiązuje problemu. Inwestor
może się odwołać od posta-
nowienia oraz uzupełnić
wszystkie potrzebne dokumen-
ty. To na nowo rozpocznie całą
procedurę. 
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„Spalarni śmieci”
nie będzie
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Przedstawienie teatralne 
dla dzieci w wieku 5–12 lat

Wstęp bezpłatny! 
wyłącznie po dokonaniu rezerwacji telefonicznej 

32 231 38 55 (od wtorku do piątku w godzinach 

8.00–18.00, w soboty 10.00–18.00) lub mailowej: 

chlopieczgliwic@gmail.com

Harmonogram terminów kolejnych spektakli i aktualności: 

www.muzeum.gliwice.pl oraz 

w Centrum Informacji KINO AMOK

Chłopiec z Gliwic

Muzeum w Gliwicach, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a 

Spektakle: dla grup zorganizowanych: czwartki i piątki w godzinach 
dopołudniowych, dla widzów indywidualnych: soboty i niedziele 
w godzinach popołudniowych. Ilość miejsc ograniczona.

Obie dziewczynki nie żyją.
Pożar w Bytomiu

Zwiększył się bilans ofiar dra-
matycznego pożaru piwnicy.

Do zdarzenia doszło w nocy
z 17 na 18 kwietnia. Jak usta-
lają śledczy, przyczyną zapró-
szenia ognia mogły być świece
i papierosy. W trakcie akcji
gaśniczej, strażacy znaleźli na
miejscu dwie nieprzytomne
dziewczynki. 14-latka miała
wyczuwalny puls i oddychała,

jej 10-letnia siostra nie wyka-
zywała oznak życia. Te udało
się przywrócić dopiero po 40
minutach akcji reanimacyjnej.
Niestety obrażenia okazały się
zbyt poważne. Po przewiezie-
niu do szpitala młodsza dziew-
czynka zmarła. W ubiegły wto-
rek po ciężkiej walce o życie
zmarła również 14-latka. 

Według ustaleń funkcjona-
riuszy trzy siostry w wieku 10,

12 i 14 lat przyjechały w od-
wiedziny do ojca. Na co dzień
mieszkały w Chorzowie. Gdy
opiekun wyszedł do pracy na
nocną zmianę, dziewczynki
zamiast wrócić do domu po-
stanowiły spędzić wieczór
w piwnicy. Tam paliły świeczki
i papierosy. To prawdopodob-
nie ogień z niedopałka lub
świecy doprowadził do póź-
niejszego dramatu. 

Przyszli i obecni kierowcy mu-
szą przygotować się na kolejne
zmiany.

Do najbardziej rygorystycznych
propozycji zalicza się inicjatywę
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ta wskazuje, że za jazdę samo-
chodem bez prawa jazdy kie-
rowca może trafić do więzienia
nawet na dwa lata. Obecnie za
kierowanie pojazdem bez waż-
nego dokumentu grozi jedynie

kara grzywny. Resort poszedł
o krok dalej. Zasugerowano, że
jeśli osoby, które straciły prawo
jazdy i nie wyrobiły go po okre-
sie obowiązywania zakazu, po-
mimo tego będą prowadzić,
mogą trafić za kratki. Ma to
przeciwdziałać takiemu same-
mu traktowaniu osób z zakazem
prowadzenia i tych, którzy jesz-
cze nie zdali egzaminu. 

Druga z wymienionych grup
musi natomiast przygotować

się do tzw. „ekojazdy”. Zgodnie
z unijnymi dyrektywami Polska
powinna sprawdzać kursantów
pod kątem ekonomiki jazdy.
Tym samym możemy spodzie-
wać się zmian w przebiegu eg-
zaminu praktycznego. Jak  jed-
nak zmierzyć wspomnianą eko-
nomikę? Ocena będzie zależała
od egzaminatora, co pozwoli
otworzyć nową furtkę służącą
do oblewania aspirujących na
kierowców. 

Sprawdź co Cię czeka
kierowco

tel. 32- 323 50 96

R E K L A M A
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Skąd pomysł, by ZiP wyszedł

poza powiat gliwicki i swym

działaniem objął również mias-

to Gliwice?

Zaangażowałem się w ZiP
jako mieszkaniec powiatu
gliwickiego, w którym miesz-
kałem przez dwanaście lat.
Obecnie od trzech lat, znowu
mieszkam w Gliwicach, więc
moje działania społeczne
i polityczne chcę przełożyć
na teren miasta. Oczywiście
jest to trudne, ale oparłem
się na strukturach Polskiego
Stronnictwa Ludowego, jes-
tem członkiem Prezydium
Zarządu PSL na Śląsku oraz
na organizacjach społecz-
nych, aktywnych na terenie
Gliwic. ZiP chce gromadzić
wokół siebie ludzi bez wzglę-
du na ich przynależność par-
tyjną, dla nas ważny jest
każdy poszczególny człowiek
i to co może wnieść do orga-
nizacji, a nie jaką ma w kie-
szeni legitymację. Takie po-
dejście daje doskonały efekt,
jest już nas kilkadziesiąt osób,
a dopiero zaczynamy.

W powiecie ZiP powalczy w wy-
borach pod własnym szyldem,
jak będzie w Gliwicach? Sa-
modzielne listy, wejście na listy
partyjne czy Koalicja Zygmunta
Frankiewicza?

Nasz szyld jest dla nas naj-
ważniejszy, zamierzamy go
wzmacniać, ale nie wyklu-
czamy Koalicyjnego Komi-
tetu Wyborczego Wyborców
„Zgoda i Przyszłość“

Ale współpraca środowiska

politycznego ZiP z prezyden-

tem Frankiewiczem układa się

chyba dobrze? Byliście scep-

tyczni wobec idei referendów

odwoławczych.

Współpraca z prezydentem
Frankiewiczem układa się
dobrze, gorzej już z jego pod-
władnymi. Referenda w Gli-
wicach to hucpa polityczna.
Żeby chcieć przejąć władzę
trzeba mieć konkretny plan
dla mieszkańców.

Jak w takim razie wyglądają
prace nad programem stowa-
rzyszenia w kontekście kam-
panii samorządowej?

W grudniu ubiegłego roku
przedstawiliśmy swój pro-
gram, w postaci dziesięciu
punktów, o nazwie „Dekalog
dla Gliwic“, dostępny na na-
szej stronie www.zip.net.pl.
Są w nim przedstawione bar-
dzo konkretne pomysły na
budownictwo, transport,
miejsca parkingowe, pomoc
emerytom i działkowcom
czyli sprawy, którymi inte-

resuje się każdy gliwiczanin.
Jest też „Karta Gliwiczanina”.
W ZiP-ie utworzyliśmy Radę
Programową, która ma za
zadanie wyszukiwać i po-
magać w rozwiązywaniu
problemów mieszkańców.
Pracujemy nad programem
aktywizacji emerytów i ren-
cistów, np. Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, centrum spot-
kań itp. W centrum naszych
rozważań leży również nowe
usytuowanie budynku Urzę-
du Miasta, na chwilę obecną
budynek ten, oprócz tego, że
szpeci, nie spełnia swojego
zadania. Powinien zostać
wybudowany nowy budynek
(np. na placu po Focusie)
i tam można by przenieść
wszystkie spółki miejskie, co
daje same plusy – dobra ko-
munikacja, duży parking, za-
łatwienie wszystkich spraw
w jednym miejscu, a budynki
po UM i innych spółkach
można sprzedać lub wynaj-
mować.

Sport, kultura?
Bardzo mocno angażuje-

my się w sprawy sportu w Gli-
wicach, to miasto zasługuje
na drużynę ekstraklasy i nie
jest nią Piast Gliwice. Budu-
jemy „Podium“, na Śląsku
nie ma drużyny na poziomie

ekstraklasy w koszykówce
mężczyzn, nie wymagałaby
ona 20 mln złotych rocznie
tak jak Piast Gliwice, wy-
starczyłyby 3 mln. Mała hala
„Podium” na 3 tys. osób by-
łaby zapełniona. Czy władze
miasta mają inny pomysł?
Nie, nie mają żadnego. Od-
dają w najem hale, baseny
na kilka lat, wracają do nich
obiekty zrujnowane, remonty
obciążają nas, podatników.

Czy ZiP planuje odegrać rolę
nie tylko w wyborach samo-
rządowych, ale też w całym
czworoboju wyborczym 2014/
2015, i wesprzeć jakiś kandy-
datów w wyborach europej-
skich, prezydenckich, parla-
mentarnych? Czy też z racji
obecności w ZiP przedstawicieli
różnych środowisk politycz-
nych nie ma mowy o czymś
takim?

„Zgoda i Przyszłość” kon-
centruje się na wyborach sa-
morządowych, dla nas to
największe wyzwanie

Czy poza planami na wybory
samorządowe jest też codzien-
na aktywność Stowarzyszenia,
także w kontekście bieżących
wydarzeń politycznych?

Tak, pomagaliśmy naszym
przyjaciołom  ze Stowarzy-

szenia „Pokolenie” organizo-
wać akcję zbiórki darów dla
Majdanu. Zaangażowaliśmy
się w konferencje i szkolenia,
dotyczące biologizacji rol-
nictwa (w Gliwicach dział-
kowcy). 

Mówi się, że ZiP to przefarbowany
PSL, czy rzeczywiście w organi-
zacji dominują ludowcy?

W gliwickim ZiP-ie jak
i powiatowym, znajdziemy
ludzi z różnych opcji poli-
tycznych i z różnych orga-
nizacji społecznych, PSL jest
tu w mniejszości.

Jak Pan zapatruje się na ogra-
niczenie sprawowania władzy
poprzez kadencyjność w wy-
borach samorządowych?

Dla mnie jest oczywiste,
że wójt, burmistrz, starosta,
marszałek i prezydent po-
winni rządzić maksymalnie
przez dwie kadencje. Wia-
domo nie od dziś, że władza
absolutna deprawuje, jak nie
głowę, to organizm politycz-
ny. Dwie kadencje zapewnią

ograniczenie powstawania
patologii, jaką są „nietykalni”
w urzędach i spółkach sa-
morządowych.

A jakie są Pana plany co do
nadchodzących wyborów sa-
morządowych? Kandydowanie
na prezydenta Gliwic i do rady
miejskiej z list ZiP, czy może
do Sejmiku jako lider gliwickiej
listy PSL?

Zamierzam kandydować
do rady miejskiej, na prezy-
denta będzie startował naj-
lepszy kandydat z naszej koa-
licji.

ZiP będzie tworzył struktury
w kolejnych miastach i powia-
tach?

Analizujemy taką możli-
wość.

I ostatnie pytanie, jak w po-
wiecie gliwickim poradzi sobie
ZiP?

Uważam, że w powiecie
jesteśmy gotowi na samo-
dzielne przejęcie władzy.

- Trzeba mieć konkretny plan 
wywiad z Markiem Bieńkiem liderem stowarzyszenia „Zgoda i Przyszłość“ w Gliwicach 

- Witam redakcjo! Mam do
Was pytanie. Czy wiecie
może dlaczego na skwerku
pomiędzy pasami ulicy Nowy
Świat nadal nie ma ławek?
Kiedyś były, jeszcze przed
jego remontem. Teraz, aby
zjeść słynne lody, czy w ocze-
kiwaniu na autobus, trzeba
udać się na Rybnicką lub
w okolice Katedry. Wspom-
niane ławki służyły miesz-
kańcom od dawna. Mogłyby

wrócić na swoje miejsce. Czy
wiecie kiedy to nastąpi? Po-
zdrawiam Marcin W.

Postanowiliśmy zainterwe-
niować w imieniu Marcina
i zapytać, gdzie podziały się
wspomniane ławki. Zadzwo-
niliśmy do rzecznik Miejskie-
go Zarządu Usług Komunal-
nych, Iwony Kokowicz. Za-
pewniono nas, że ławki wrócą
na swoje miejsce. Rzecznik

dodała również, że na skwerze
tuż przy ul. Nowy Świat po-
jawią się także nowe nasa-
dzenia. Nie można jednak
określić kiedy dokładnie doj-
dzie do realizacji przedsięw-
zięcia. Wszystko jest uzależ-
nione od wolnych środków
finansowych, a tych na razie
nie widać. Zapewniono nas
jednak, że ławeczki wrócą nie
później niż do końca tego
roku. 

Gliwice.

Czy ławki powrócą?
Placu zabaw nie będzie.
Nie ma chętnych...

W ubiegłym tygodniu na ła-
mach naszej gazety opisaliś-
my sprawę placu zabaw przy
ul. Sztygarskiej w gliwickiej
dzielnicy Sośnica. Mieszkańcy
okolicznych bloków i kamie-
nic uskarżali się na likwidację
placu zabaw znajdującego się
w sąsiedztwie Spółdzielni
Mieszkaniowej Domator. Pra-
cownicy MZUK usunęli stare
urządzenia ze względu na ich
zły stan techniczny.

Postanowiliśmy zapytać za-
równo prezesa SM Domator
jak i przedstawicieli MZUK,
czy zamierzają odbudować
ulubione miejsce zabaw ma-
luchów. Niestety, nie mamy
dobrych wieści. 

Choć Prezes Zarządu SM
Domator Grzegorz Jas-

nowski z chęcią udostępni
teren pod taką inwestycję, to
sam nie planuje budowy ko-
lejnego placu w tym miejscu. 
– Miasto zwracało się do nas
z pytaniem czy jesteśmy za-

interesowani placem zabaw,
a dokładnie jego utrzyma-
niem i dopuszczeniem go do
użytku. Jednak pomimo pro-
pozycji odmówiliśmy ze
względu na fakt, że posia-
damy kilka podobnych obiek-
tów w naszej jurysdykcji. Nie
chcemy ponosić dodatko-
wych kosztów.  

Wspomniany plac zabaw słu-
żył nie tylko lokatorom zrze-
szonym w naszej spółdzielni,
ale również członkom wspól-
not i właściwie wszystkim
mieszkańcom Sośnicy. My
nie mamy nic przeciwko, aby
w tym miejscu istniał plac
zabaw. Dodam nawet, że jes-
teśmy chętni, aby taki obiekt
powstał. Nie zamierzamy po-
bierać opłat z tytułu wie-
czystego użytkowania. Jeśli
znajdzie się ktoś, kto będzie
chciał wykorzystać ten teren
do postawienia takiego placu
z pewnością otrzyma takie
pozwolenie.

Odpowiedź prezesa przeka-
zaliśmy do Miejskiego Zakła-
du Usług Komunalnych.
Rzecznik spółki nie pozosta-
wiła wątpliwości. Spółka rów-
nież nie ma w planach budo-
wy nowego placu zabaw.
– Nie ukrywamy, że takie
prace prowadzimy wyłącznie
na terenie gminnym. Nato-
miast lokalizacja przy ul.
Sztygarskiej do takich nie
należy. Tak jak zaznaczaliś-
my wcześniej przedmiotowy
teren jest w wieczystym użyt-
kowaniu Spółdzielni Miesz-
kaniowej Domator i to właś-
nie zarządca decyduje
o utworzeniu placu zabaw
– dodaje Iwona Kokowicz.

Chętnych na utworzenie no-
wego placu dla najmłodszych
nie widać. Maluchy wraz
z rodzicami muszą znaleźć
inne miejsce do zabawy. Naj-
bliższe znajduje się przy ul.
Głogowskiej. Prawie kilometr
od starej lokalizacji.

DYŻUR  REDAKCYJNY   DYŻUR  REDAKCYJNY   DYŻUR  REDAKCYJNY
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Gdy sąsiad zakłóca ciszę noc-
ną (od godziny 22.00 do
6.00), sprawa jest dosyć pro-
sta, a jej rozwiązanie zależy
od inicjatywy innych lokato-
rów. Do nich bowiem należy
zgłoszenie faktu policji. Kwes-
tię hałasowania w nocy re-
guluje art. 51 kodeksu wy-
kroczeń. Mówi on, że karze
podlega osoba, która „krzy-
kiem, hałasem, alarmem lub
innym wybrykiem zakłóca
spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny lub wywo-
łuje zgorszenie w miejscu
publicznym”.

Sprawa się komplikuje, gdy
któryś z sąsiadów w ciągu
dnia, notorycznie zachowuje

się w sposób, jaki wywołuje
dyskomfort u współlokato-
rów. Chodzi na przykład
o codzienne głośne słuchanie
muzyki. Może to być także
zaśmiecanie klatki, nieprzy-
jemne zapachy itp. Tę kwestię
reguluje art. 144 kodeksu cy-
wilnego. Napisano w nim, że
zabronione jest użytkowanie
swojego lokalu w sposób, któ-
ry „zakłóca korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę”.

Inicjatywa rozwiązania pro-
blemu należy do sąsiadów,
wspólnoty mieszkańców i ad-
ministratora. Najemcy lokali
czynszowych mogą utracić
prawo najmu, gdy nie stosują
się do obowiązującego regu-
laminu. W przypadku zaś,
gdy uciążliwy sąsiad posiada
prawo własności, pomóc
może „Ustawa prawo o włas-
ności lokali”. Artykuł 16. tejże
ustawy mówi:

1. Jeżeli właściciel lokalu za-

lega długotrwale z zapłatą na-

leżnych od niego opłat lub

wykracza w sposób rażący lub

uporczywy przeciwko obowią-

zującemu porządkowi domo-

wemu albo przez swoje nie-

właściwe zachowanie czyni

korzystanie z innych lokali lub

nieruchomości wspólnej uciąż-

liwym, wspólnota mieszkanio-

wa może w trybie procesu żą-

dać sprzedaży lokalu w drodze

licytacji na podstawie przepi-

sów Kodeksu postępowania

cywilnego o egzekucji z nie-

ruchomości.

2. Właścicielowi, którego lokal

został sprzedany, nie przysłu-

guje prawo do lokalu zamien-

nego.

Dodajmy: warto o uciążliwych
sąsiadach i ich wybrykach
powiadamiać dzielnicowego.
Jego obiektywna opinia może
być pomocna w przypadku
sądowej sprawy cywilnej. 

Przy okazji rada dla or-

ganizatorów tzw. domó-

wek – kultura nakazuje,

by uprzedzić o planowa-

nej imprezie sąsiadów!

Prostytucja i narkotyki
podciągną gospodarkę
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Uciążliwe sąsiedztwo to częsty problem mieszkańców budynków
wielorodzinnych. Chodzi nie tylko o zakłócanie ciszy nocnej, ale i za-

chowanie, które może utrudniać życie innym w ciągu całego dnia.

Co w takim przypadku robić i co na to polskie prawo?

Uciążliwy sąsiad...

kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Kolejny unijny absurd wejdzie w życie już we wrześniu.

R E K L A M A

Według wytycznych Unii Eu-
ropejskiej, polski Produkt
Krajowy Brutto wzbogaci się
o szacunki dotyczące m.in.
handlu narkotykami, prze-
mytu czy prostytucji. Tak wy-
nika z informacji Głównego
Urzędu Statystycznego opub-
likowanych w „Wiadomo-
ściach Statystycznych”. 
Dotąd wartość PKB była li-
czona od oficjalnej działal-
ności powiększonej o tzw. sza-
rą strefę czyli o takie czyn-

ności, których prawo nie za-
braniało a które jedynie omi-
jały opodatkowanie jak np.
praca na czarno. 
Co ciekawe, nielegalna dzia-
łalność korzystnie wpłynie na
dotychczasowe wskaźniki, po-
wodując między innymi ob-
niżenie długu publicznego.
Udział ich zostanie jedynie
oszacowany, a nie dokładnie
wyliczony. 
Wartość czarnego rynku usta-
la się na stałym poziomie,

jednak GUS zaplanował już
przeprowadzenie korekty da-
nych z ostatnich lat, by za-
pobiec skokowemu wzrostowi
PKB.  

Ostatecznym terminem na
dostosowanie się do wymo-
gów UE jest 22 września 2014
roku. Dodanie do Produktu
Krajowego Brutto szacunków
dotyczących nielegalnej strefy
może powiększyć polskie PKB
o ok. 1%.
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ  KUPNO WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

❚ Kupię Akcje BUMAR
Łabędy tel. 517-799-190

❚ 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

❚ Poszukuję i przyuczę
panią do opieki nad star-
szą i chorą osobą z za-
mieszkaniem 531574503

Pyrtek
5-letni samiec, pomimo swo-
jego niskiego wzrostu i drob-
nej postury potrafi się od-
naleźć w grupie z innymi
pieskami a przy misce jest
najważniejszy, na początku
był wobec opiekunów trochę
nieufny ale teraz łasi się
i przytula do każdego.
Kontakt w sprawie adopcji:
501-762-009

Sushi
Bardzo spokojny, miły i przy-
jazny kocur, kiedy został
przyjęty do schroniska był
mocno zakatarzony i dosta-
wał zastrzyki, wszystko to
zniósł dzielnie i teraz jest już
zdrowy. 
Kontakt w sprawie adopcji:
501-762-009

Ewra
Ewra to drobna kotka, jest
półdzika, jednak jeśli ktoś po-
święciłby jej trochę czasu to
na pewno zyskałby w niej
przyjaciela, już w schronisku
zrobiła duże postępy w kon-
taktach z ludźmi. W jej przy-
szłym domu mogłyby być też
inne koty, ponieważ ma do-
bre relacje ze swoimi współ-
towarzyszami.
Kontakt w sprawie adopcji:
504-505-572

Hera
Suczka w typie amstaffa.
Jest mocno nieufna w sto-
sunku do obcych osób,
trudno ją do siebie przeko-
nać, jednak jeśli kogoś
pozna lubi się przytulać
i wychodzić z nim na długie
spacery. Potrzebny jej wła-
ściciel doświadczony i od-
powiedzialny.
Kontakt w sprawie adopcji:
504-505-572

Szatan
Jego pan był bezdomny, gdy
przyszły mrozy musiał iść do
noclegowni. Szatana tam nie
chcieli. Tak więc pan ze
łzami w oczach prosił o przy-
jęcie psa do schroniska. Po-
daruj Szatanowi dom, na
który zasługuje, bo to ko-
chany, przyjacielski i ciepły
pies, który pokocha bezwa-
runkowo
Kontakt w sprawie adopcji:
(32) 395-21-75

Platon
Trafił do nas rok temu w bar-
dzo złym stanie, wychu-
dzony, wyłysiały, przestra-
szony. Nie miał w życiu lekko
– bał się nawet spojrzenia,
leżał w kącie ze smutnym
wzrokiem. Dla osób, które
zna jest bardzo sympa-
tyczny, ale na wylewność
z jego strony trzeba się bar-
dzo postarać i poczekać.
Kontakt w sprawie adopcji:
(32) 395-21-75
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www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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Horoskop W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Irena (poniedziałek)
— to kobieta pogodna, gospodarna, ko-
chająca rodzinę i ceniąca dom. Sponta-
niczna i uwielbiająca towarzystwo. Przez
domowników jest osobą bardzo szano-
waną za swoją otwartość umysłu i do-
radzanie innym w potrzebie. Jest osobą
religijną, mającą szczytne idee. Stara
się być odpowiedzialna za swoją rodzinę
oraz dom. Czasami marzy o podróżach,
wysokich zaszczytach i władzy. 

 Judyta (wtorek)
— jest osobą o dużych zdolnościach
artystycznych, szczególnie muzycznych
i literackich. Stale zajęta, wrażliwa na
piękno, bywa rozrzutna. Judyta to ko-
bieta zdecydowana, która lubi sama
decydować o swoim życiu. Wierzy
w siebie i w swoje możliwości, dlatego
często podejmuje się niełatwych zadań.
Pociąga ją niebezpieczeństwo i odrobina
ryzyka.

 Florian (środa)
— jest osobą twórczą, sprawiedliwą oraz
nerwową. Kiedy coś idzie nie po jego
myśli potrafi być wybuchowy, przykry
i dokuczliwy dla swojego otoczenia. Flo-
rian to osoba, która lubi doradzać innym,
pomimo tego, że sam często źle postę-
puje. Jest mało oszczędny. Niewiele
czasu i pieniędzy poświęca swojej żonie
oraz dzieciom.

 Stanisław (czwartek)
— to człowiek bardzo pracowity, lubiący
pomagać i doradzać innym. Jest osobą,
która ujmuje innych swoją osobowością.
Ceni podróże, z których często ma zyski
finansowe. Niezbyt szybko zakłada ro-
dzinę, jest przeciętnym mężem, z kolei
dzieci wychowuje według starej zasady
– uczy pracy i miłości. Stanisław może
mieć zdolności literackie. 

 Karolina (piątek)
— kobieta o imieniu Karolina jest
wszechstronnie uzdolniona, wykształ-
cona i bardzo pracowita. Ma różnorodne
zainteresowania, chętnie pogłębia swoją
wiedzę. Jest osobą miłą, towarzyską,
zmysłową i kobiecą, która lubi być oto-
czona adoratorami. Niestała w miłości,
w małżeństwie konkretna. Kocha ro-
dzinę, jednak nie przywiązuje się zbyt
mocno do domowego ogniska.

 Izydor (sobota)
— mężczyzna posiadający imię Izydor
jest pełen temperamentu, zazwyczaj
dobrze zbudowany, ma predyspozycje
do uprawiania sportu. Izydor jest pun-
ktualny, słowny, drobnostkowy, bywa
melancholijny. Nie przykłada wagi do
znajomości czy przyjaźni, dlatego też
często jest uważany za egoistę. Nie
składa wizyt, ani nie chodzi na przyjęcia,
jednak sam jest osobą gościnną.

 Albert (niedziela)
—jest mężczyzną bardzo ambitnym,
panującym nad emocjami, powściąg-
liwym. Nigdy nie mówi niczego po-
chopnie, nie rzuca też słów na wiatr.
Dąży do wyznaczonego celu, zawsze
bardzo wytrwale; ogromną wagę przy-
wiązuje także do wykształcenia. Nie
przepada za pracami domowymi. Jed-
nak w imię słusznej sprawy jest gotowy
do naprawdę ogromnych poświęceń.

Baran 21.03-20.04
Nadchodzi czas zbierania plonów.
Choć po drodze pojawi się parę nie-
przewidzianych zdarzeń, wszystko 
pójdzie zgodnie z planem.

Byk 21.04-20.05
To ostatni moment na dokończenie
zaległych spraw. Teraz wszystko po-
winno przyśpieszyć. Zrób sobie listę
rzeczy do zrobienia. Inaczej możesz
coś pominąć.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie przejmuj się opiniami innych. Aby
dość do źródła trzeba iść pod prąd.
Takie podejście pozwoli Ci uniknąć
nieprzyjemnych konsekwencji.

Rak 22.06-22.07
To co dla innych jest nieosiągalne, dla
Ciebie nie będzie stanowić problemu.
Szczególnie w tym tygodniu poradzisz
sobie ze wszystkim.

Lew 23.07-23.08
Jeśli dasz z siebie wszystko, zostanie
to zauważone. Nie unikaj odpowie-
dzialności za swoje czyny, jeżeli coś
zrobiłeś źle, po prostu to napraw.

Panna 24.08-22.09
Jesteś na dość silnej pozycji, ale nieco
zaczyna ci się nudzić. Możesz poczuć,
że aktualna praca po prostu cię ogra-
nicza. Nie przejmuj się, to minie. 

Waga 23.09-23.10
Bądź konsekwentny w swoich po-
czynaniach. W najbliższym tygod-
niu czeka się mnóstwo pracy. Wybierz
te zadania, które są obecnie naj-
pilniejsze.

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu powinieneś zadbać
o zdrowie. Chwila relaksu w miłym
towarzystwie bardzo dobrze Ci zrobi.
Zaplanuj swój czas tak, by skorzystać
z uroków natury. 

Strzelec 23.11-21.12
Musisz nieco się postarać, żeby zostać
docenionym. Nikt nie będzie chwalił
osoby, która stoi z założonymi rękoma
w czasie, gdy wszystko wali się na
głowę.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu powinieneś dostać
nowy projekt, który będzie wymagał
Twojego zaangażowania. Poradzisz
sobie ze wszystkim doskonale.

Wodnik     21.01-19.02
Po krótkim okresie spowolnienia mo-
żesz wreszcie zacząć odnosić sukcesy.
Na wyciągnięcie ręki jest awans albo
podwyżka. To wyłącznie Twoja zasługa. 

Ryby 20.02-20.03
Musisz skupić się na swoich zasobach
wiedzy. W najbliższym czasie zostaną
one przetestowane. Pomimo wielu
wątpliwości z Twojej strony wszystko
pójdzie dobrze    .

widzisz�coś�interesującego
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masz�coś�do�powiedzenia
uczestniczysz w życiu społecznym

masz�ciekawe�zdjęcia
wiesz o czymś ważnym
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