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kard. Dziwisz ukoronował w Gliwicach
ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Będę kandydował
na Prezydenta 
Gliwic.
Możemy to już potwierdzić, zde-
cydował się Pan kandydować
na prezydenta Gliwic.
Tak. Podjąłem taką decyzję.
Po spotkaniu Gliwickiej Ini-
cjatywy Obywatelskiej, po
dyskusji i jednoznacznym po-
parciu tego środowiska de-
cyduję się kandydować na ko-
lejną kadencję.

Można powiedzieć, że Gliwice
to dziecko Frankiewicza, teraz
już pełnoletnie bo rządzi Pan
od 20 lat, boi się Pan je wypuścić
w świat?
To dziecko ma niemal 800 lat
więc zapewne nie jest moje, ja
tylko dokładam swoją cześć
do historii tego miasta i chce
żeby ta część była jak najlepsza,
żeby się później za te lata Gliwic
nie trzeba było wstydzić.

Opel, Strefa, bardzo wysoki bu-
dżet, skrzyżowanie autostrad,
Podium się buduje, DTŚ się bu-
duje, to jakie jeszcze pomysły
ma Zygmunt Frankiewicz na
kolejne lata?
Rzeczywiście dwie duże in-

westycje są w trakcie reali-
zacji, przy czym są z nimi
ogromne problemy. Przede
wszystkim z DTŚ. To są pro-
blemy głównie natury finan-
sowej. Nie przez nas zawi-
nione. Widzę w tym ogromne
zagrożenie dla miasta. Jes-
teśmy w sytuacji mocno wy-
muszonej, na Gliwice wywie-
rana jest presja. To może się
źle skończyć. Myślę, że trzeba
tego przypilnować i nie można
teraz zdecydować się na jakieś
duże perturbacje, bo sytuacja
z tą inwestycją jest po prostu
groźna. Na ogłoszenie kon-
kretnego programu przyjdzie
jeszcze czas.

O jakie zagrożenia konkretnie
chodzi?
Większość źródeł finansowa-
nia DTŚ przestaje w tej chwili
funkcjonować. RPO zostało
z tego zadania intencjonalnie
wycofane, programu Infras-
truktura i Środowisko jeszcze
nie ma, a nam się proponuje
takie warunki, które są deli-
katnie mówiąc mocno niebez-

pieczne. Subwencja rządowa
jest okrojona, a pieniądze
z EBI zostały wstrzymane.
Teraz inwestycja traci płyn-
ność finansową i trzeba sko-
ordynowanych ruchów - naj-
lepiej wszystkich uczestników
tego procesu. Niestety, współ-
praca z ministerstwami nie
wygląda najlepiej. Potrzeba
najwyższej mobilizacji i og-
romnej pracy, żeby droga zos-
tała dokończona w przewi-
dzianym czasie. I co ważne,
żeby to wszystko nie skutko-
wało zapaścią finansów mias-
ta za parę lat.

To ile w sumie kosztuje DTŚ
w Gliwicach?
Koszt całej DTŚ to w sumie
1 miliard 300 milionów zło-
tych. Miasto do tej pory za-
deklarowało udział na pozio-
mie 45 milionów i to jest ogrom-
na kwota jak na zaangażowa-
nie miast. Wręcz w krotno-
ściach większa niż partycy-
pacja wszystkich innych
miast. A zapewne skończy się
to na jeszcze większym na-

szym obciążeniu. Ważne jest
jednak to, aby ono było okre-
ślone i przewidywalne, żebyś-
my nie podejmowali „w ciem-
no” ryzyka, które może rodzić
zobowiązania w kwotach
wręcz abstrakcyjnych dla na-
szego budżetu.

Pożyczyliśmy pieniądze innym
miastom czy jest możliwość
żeby teraz one wsparły nas?
Pożyczaliśmy Zabrzu i te pie-
niądze zostały nam oddane,
ale te kwoty były kompletnie
nieporównywalne z tym, co
teraz brakuje do ukończenia
DTŚ na całej jej długości. Co
do pożyczki, to nikt nawet nie
wyszedł z taką propozycją.

Ostatecznie za ewentualne
opóźnienia i tak odpowiedzial-
nością zostanie obarczony ak-
tualny prezydent miasta.
To najmniej groźny scena-
riusz. Przyzwyczaiłem się, że
za wiele rzeczy, które ode mnie
nie zależały byłem i krytyko-
wany, i obciążany. To nie jest
najważniejsze. Najważniejsze

jest, żeby cel został osiągnięty,
czyli wybudowana droga bez
ruiny finansowej miasta.

Mówi się, że gdyby Frankiewicz
nie był skłócony z Platformą to
było by mu łatwiej.
Mówi się różne głupstwa. Ja
nie wiem, czy to jest problem
z Platformą czy z brakiem
pieniędzy. Chyba raczej pie-
niędzy. To marszałek woje-
wództwa śląskiego wymyślał
sposoby finansowania i od-
blokowywał różne zatory mi-
nisterialne. Nie sądzę, żeby
ktoś marszałkowi M. Sekule
cokolwiek w Platformie blo-
kował.

Zostańmy na chwile przy Plat-
formie. Odniesie się Pan do
sytuacji w Polsce? Wulgarne
rozmowy w drogich restaura-
cjach – tak robi się w Polsce
politykę?
W ogóle nie zamierzam ko-
mentować wypowiedzi poli-
tyków szczebla centralnego.
Na całe szczęście  - moim zda-
niem - polityka samorządowa

jest zdrowa. My się nie mamy
czego wstydzić. W swoim śro-
dowisku nie chodzimy po
knajpach, a jeżeli już - to bar-
dzo rzadko i raczej tylko wte-
dy, kiedy zapraszamy na
obiad ważnych gości spoza
miasta. Gdyby ktoś nas wtedy
nagrał to nie mielibyśmy się
czego wstydzić.

Powstanie bezpartyjna lista do
Sejmiku?
Zgodnie z zapowiedziami bu-
dujemy listę niepartyjną do
sejmiku województwa śląskie-
go. Zainteresowanie projek-
tem wciąż jest. Zobaczymy,
co będzie dalej. Jak trzeba bę-
dzie podejmować ostateczne
decyzje, kiedy będzie trzeba
złożyć swoje podpisy, zgłosić
się do sztabu czy do kandy-
dowania. Na razie trwają
przygotowania, a inicjatywa
zostanie ogłoszona wtedy,  kie-
dy wszystko będzie dopięte
na ostatni guzik.

Rozmawiał
Marek Morawiak

Starania o koronację obrazu
czczonego w Gliwicach od 91
lat rozpoczęto dwa lata temu.
W tym czasie około 250 osób
z Gliwic i okolic ufundowało
dwie złote korony, które w
ubiegłym roku pobłogosławił
papież Franciszek.

—Nakładając korony pobło-
gosławione przez papieża
Franciszka w duchowej łącz-
ności z nim i z kościołem po-

wszechnym, chcemy przez ten
gest wyrazić naszej Matce
i Królowej wdzięczność za
opiekę nad nami, za jej pa-
nowanie w naszych sercach,
naszych rodzinach, środowis-
kach, za jej znaczącą obecność
we wspólnocie Kościoła gli-
wickiego i w naszej ojczyźnie
- powiedział między innymi
kardynał Stanisław Dziwisz.

—W dzisiejszej Europie, nie-

chętnie przyznającej się do
korzeni chrześcijańskich wy-
zwaniem dla Kościoła i nas
wszystkich staje się sekula-
ryzm, czyli próba urządzenia
sobie życia bez Boga, na włas-
ną rękę, jak gdyby Bóg nie
istniał. Wiemy, że taka kon-
cepcja życia jest tragicznym
nieporozumieniem, bo prze-
cież nie możemy oddzielić się
od korzeni i źrodeł.

Metropolita krakowski pod-
kreślił, że wielkim wyzwaniem
jest też w obecnych czasach
sytuacja rodzin polskich.-
zwrócił nam na to uwagę pa-
pież Franciszek podczas naszej
wizyty ad limina Apostolo-
rum, pielgrzymki polskich bis-

kupów do Rzymu. Kościół z
niepokojem patrzy na wysoką
liczbę rozwodów. Coraz trud-
niej przychodzi małżonkom
pozostać wiernym miłości,
którą ślubowali przy ołtarzu.

Wyzwaniem staje się obec-
nie rzetelne przygotowanie
młodych Polaków do małżeń-
stwa. To zadanie jak powie-
dział metropolita krakowski
w pierwszym rzędzie spoczywa
na rodzinach, ale też na dusz-
pasterzach.

Po mszy, obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy prze-
niesiono, w procesji, do ko-
ścioła podwyższenia Krzyża
Świętego.

W niedzielę 22 czerwca podczas uroczystości w gliwickiej
katedrze pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz ukoronował
dwiema złotymi koronami kopię słynnej rzymskiej ikony,
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajdującej się
w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Rozmowa z Zygmuntem Frankiewiczem

Dzisiaj w Gliwicachfacebook
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W tym roku Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gli-
wicach obchodzi jubileusz 10-
lecia działalności. Z tej okazji,
16 czerwca zorganizowano
konferencję. Wzięli w niej
udział przedstawiciele władz
miasta i zarządcy zasobu ko-
munalnego oraz wspólnot
mieszkaniowych, w których
miasto ma udziały.

— Osiągnięcia ZGM w ciągu
tych dziesięciu lat, w zakresie
gospodarowania budynkami
komunalnymi są imponujące,
to między innymi ponad 116
milionów złotych wyda-
nych na remonty budyn-
ków, 942 wyremontowa-
ne mieszkania, postawio-
ne aż 7 budynków, w któ-
rych znajduje się 217 lo-
kali mieszkalnych, sprze-
dano 4000 lokali miesz-
kalnych i użytkowych za
kwotę przekraczającą
190 mln. – wymienia dy-
rektor ZGM, Bożena Kus. 

— Dzięki pracy ZGM w cią-
gu dekady prawie 2100
rodzin zyskało dach nad
głową. - podkreśla

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej został utworzony na
podstawie uchwały Rady Miej-
skiej z grudnia 2003 roku.
Obecnie, w siedzibie przy Pla-

cu Inwalidów Wojennych pra-
cuje ponad pięćdziesiąt osób.
Ich głównym zadaniem jest
skuteczne i efektywne gospo-
darowanie mieniem komu-
nalnym Miasta Gliwice oraz
zaspokajanie bieżących i przy-
szłych potrzeb mieszkanio-
wych. To właśnie tutaj między
innymi zapadają decyzje o
przyznaniu lokalu osobom
ubiegającym się o mieszkanie
komunalne. Kto może liczyć
na takie mieszkanie? Aby je
otrzymać należy spełnić pod-
stawowy wymóg – złożyć
wniosek. Osoby, które odpo-
wiednio wypełniły formularz
zostały wpisane na listę wed-
ług daty złożenia. 

— Kryteria jakimi kieruje się
ZGM określa uchwała. Zespół
do spraw mieszkaniowych
ocenia wnioski według przy-
znawanych punktów. Spraw-
dza się między innymi okres
zamieszkiwania, powierzch-
nie zamieszkiwanego obecnie
lokalu, wysokość dochodów,
poziom niepełnosprawności
i wielodzietność. Na prefe-
rencyjnych warunkach przyj-
muje się również osoby bez-
domne i podopiecznych do-
mów dziecka. – wymienia za-
stępca dyrektora, Iwona No-
woczek.

Średni czas oczekiwania

na mieszkanie z zasobów
miasta to dwa lata. Czy to
dużo? Lokale są wyremonto-
wane, gotowe do zamieszkania,
przeznaczone dla osób, których
sytuacja życiowa jest bardzo
zła. Pomimo to w ubiegłym
roku były takie, na które nie
znalazł się nawet jeden chętny.
To łącznie 24 mieszkania. Nie-
które z nich były prezento-
wane na liście nawet pięcio-
krotnie. Jak widać potrzebu-
jący potrafią być wybredni.
Warto zaznaczyć, że w uchwa-
le istnieje także zapis pozwa-
lający na zamianę lokalu ze
względu na stan zdrowia. Oso-
by, które mają orzeczenie
o niepełnosprawności mogą
dokonać wymiany z gminą.
W sumie w ubiegłym ro-
ku rozdysponowano 248
lokali dla około 400 osób
na liście.

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej, w zależności od po-
trzeb potrafi elastycznie do-
pasować się do danej sytuacji.
Przykładem może być prowa-
dzona właśnie w Gliwicach
inwestycja związana z budową
Drogowej Trasy Średnicowej,
która przebiegać będzie w
miejscu, gdzie wcześniej stały
kamienice. Osoby, które tam
mieszkały dostały mieszkania
o wysokim standardzie. Nowe
domy ZGM wybudował mię-

dzy innymi przy ulicy Jana
Pawła II. W tym atrakcyjnym
punkcie Gliwic zamieszkało
aż 48 rodzin.

Pracownicy ZGM w każdym
roku opiniują 13 tysięcy
uchwał i biorą udział w ze-
braniach ponad 1600 wspól-
not z udziałami zakładu. Pracę
Działu Wspólnot Mieszkanio-
wych można zobaczyć „gołym
okiem”. Wiele budynków zos-
tało wyremontowanych, ma
nowe dachy i pomalowane

klatki, można podziwiać nowe,
kolorowe elewacje, nowego
wyglądu nabierają też po-
dwórka, chodniki i miejsca
parkingowe. ZGM systema-
tycznie wpłaca należne środki
na konta wspólnot mieszka-
niowych na koszty eksploa-
tacyjne, fundusz remontowy,
wynagrodzenie zarządców
oraz opłaty za media. Poza
tym z inicjatywy pracowników
ZGM w wielu wspólnotach
założono fundusze remontowe
lub je zwiększono. 

— Tak sprawna realizacja
to zasługa między innymi
polityki Prezydenta Miasta.
Skuteczne zarządzanie po-
zwala zagospodarować od-
powiednie środki. Dzięki
temu Gliwice stać na taką
politykę mieszkaniową. War-
to dodać, że samorząd musi
sporo dopłacać do utrzyma-
nia takich zasobów. Wpływy
z czynszów nie pokrywają
wydatków. - podsumowuje
dyrektor Bożena Kus.

str. 4...081

Górnicy u Prezydenta szukają wsparcia

...dwa lata.
Czy to dużo?
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ZABRZE

z 22 milionów od IKEA
tylko 2 dla Zabrza?
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Jak donosi Dziennik Zachodni
„Notarialne podpisanie umo-
wy sprzedaży ma nastąpić na
początku lipca. Wówczas spo-
dziewana jest też szersza in-
formacja na temat zapowia-
danej inwestycji. Do tej pory
przedstawiciele inwestora
przekazali zabrzańskim samo-
rządowcom m.in., że na ku-
pionym gruncie planują wy-
budować swój sklep oraz cen-
trum handlowe.
Obok centrum powstać mają
również tereny rekreacyjne
o powierzchni 5 ha. Przebudo-
wany ma zostać również układ
komunikacyjny w tym miejscu.”

O planowanym terenie rek-
reacyjnym na łamach DZ przy-
taczana była wypowiedź Krzysz-
tofa Lewandowskiego, wice-
prezydenta Zabrza...–Wspom-
niany teren rekreacyjny miał-
by być parkiem, miejscem
wypoczynku. W planie zagos-
podarowania terenu uwzględ-
niony jest właśnie taki udział
terenów zielonych.

W ogłoszeniu przetargowym
zastrzeżono m.in., że sprze-
dawany teren jest mocno nie-
równy. Miasto zobowiązało
się przeprowadzić na własny
koszt jego tzw. makroniwe-
lację, czyli wyrównanie.
W SIWZ cz. IV czytamy:

„Na terenie tym w ubiegłych
latach prowadzone były prace
polegające na eksploatacji
węglowego łupka przepalo-
nego, co doprowadziło do po-
wstania nieregularnych wy-
kopów, stromych skarp i na-
sypów, które uniemożliwiają
bezpośrednie zagospodaro-
wanie i wykorzystanie terenu
na cele budowlane. Dla zwięk-
szenia atrakcyjności terenu
pod cele inwestycyjne koniecz-
ne jest przygotowanie terenu,
polegające na makroniwelacji,
oskarpowaniu i odpowiednim
utwardzeniu podłoża grunto-
wego...
...Przedmiotowa inwestycja
obejmuje teren o powierzchni
około 9,00 hektarów... Teren
wykorzystywany był w prze-
szłości jako zwałowisko ka-
mienia górniczego i osadniki
mułowe pobliskiej Kopalni
Węgla Kamiennego Zabrze –
Bielszowice, i został zrekul-
tywowany w 2000 roku po-
przez zasypanie osadników
kamieniem dołowym. Po
2000 roku teren był eksploa-
towany przez firmy budow-
lane, które wywoziły kamień
górniczy. W 2005 roku stwier-
dzono podwyższony stan ak-
tywności termicznej tego te-
renu. W czerwcu 2007 roku
Straż Pożarna kopalni Bielszo-
wice przystąpiła do prac ogra-

niczających zapożarowanie.
Na podstawie wyników ar-
chiwalnych badań geodezyj-
nych i geotechnicznych wy-
nika iż powierzchnia działki
jest bardzo zróżnicowana (hał-
dy, skarpy i wąwozy), różnice
wysokości terenu dochodzą
do 21 m... 
Dla przeprowadzenia projek-
towanego przygotowania te-
renu konieczne będzie wbu-
dowanie około 500 000 m3

materiału budowlanego i mas
ziemnych. Zakończenie robót
przewidziane jest na 31 grud-
nia 2014 roku.

Ogłoszony przetarg na zadanie
„Makroniwelacja terenu i na-
sypów budowlanych pomię-
dzy trasą DTŚ a potokiem
Czarniawka w Zabrzu” wy-
grało Przedsiębiorstwo Trans-
portowo-Handlowo-Usłu-
gowe „EKO-TRANS” Grażyna
Orłowska, Henryk Orłowski
spółka jawna z Wieszowej.

Szeroko rozpowszechniana w mediach wiadomość
o sprzedaży przez Zabrze działki dla IKEA za 22
miliony niesie za sobą również drugą informację.
Sprzedany teren w ponad 90% należy do Skarbu
Państwa. Licząc z proporcji, wielkość działki do
ceny, wychodzi, że tylko niewiele ponad 2 miliony
trafi do kasy miasta Zabrza.

W oficjalnym, prawdopo-
dobnie, 3 stronicowym do-
kumencie (dokument nie
posiada numeracji stron)
BZP.271.38.2014.AWF B.
628   z dnia 12.06.2014r.
podpisanym przez Prezy-
dent Zabrza Mańkę-Szulik
zawiadamiającym o wyni-
kach przetargu nie podano
kwoty za jaką zostanie wy-
konana makroniwelacja.

Sąd ukarał samorządową
spółkę „Stadion w Zabrzu”
Zarząd firmy Polimex-Mos-
tostal S.A poinformował, że
w dniu 9 czerwca 2014 roku
otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego w Zabrzu.

Zgodnie z Postanowieniem,
Sąd nakazał spółce Stadion
w Zabrzu zapłatę na rzecz Po-
limexu-Mostostalu kwoty 10
tys. zł z zagrożeniem nakaza-
nia zapłaty kwoty 10 tys. zł
za każde dalsze naruszenie
zakazu skorzystania w jaki-
kolwiek sposób z gwarancji
ubezpieczeniowej.

Postanowienie sądu nie jest
prawomocne i obowiązany
może wnieść zażalenie.

Bardziej dotkliwą od kary
pieniężnej konsekwencją
postanowienia sądu wy-
daje się być zakaz korzys-
tania przez spółkę Stadion
w Zabrzu z gwarancji wy-
noszącej ponad 19 milio-
nów (10% wartości kon-
traktu).

Przypomnijmy.
Pod koniec listopada 2013 r.
samorządowa spółka Stadion
w Zabrzu odstąpiła od umowy
z Polimexem na modernizację
zabrzańskiego stadionu.  Jako
powód podano między inny-
mi opóźnienia w realizacji
kontraktu.
W ocenie Polimexu, zama-
wiający nie miał podstaw do
takiej decyzji uznając, że opóź-
nienia były konsekwencją do-
strczenia „złej” dokumentacji
wymagającej ciągłych zmian.
Na tej podstawie wykonawca
zwrócił się do sądu o zablo-
kowanie roszczeń zamawia-
jącego do czasu prawomoc-
nego rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd Okręgowy zgodził się, że
jednostronne zerwanie umo-
wy oraz roszczenia i wierzy-
telności nie zostaną uznane
za wiążące, dopóki o winie
nie rozstrzygnie sąd. 

W połowie grudnia 2013 r.
Sąd Okręgowy w Gliwicach

udzielił zabezpieczenia rosz-
czenia Polimexu-Mostostalu
przeciwko spółce Stadion
w Zabrzu. 
Roszczenie Polimexu obej-
muje między innymi ustalenie
bezskuteczności oświadczenia
inwestora o odstąpieniu od
umowy na modernizację sta-
dionu, a także ustalenie nie-
istnienia wierzytelności za-
mawiającego wobec Polimexu
z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy. 

Zabezpieczenie zostało
ustanowione poprzez za-
kazanie spółce Stadion
w Zabrzu skorzystania
z gwarancji do czasu pra-
womocnego zakończenia
postępowania. 

W świetle powyższego posta-
nowienia sądu niezrozumiałe
jest wystąpienie pod koniec
stycznia br. spółki Stadion
w Zabrzu z żądaniem wypłaty
ustanowionej gwarancji. 

O G Ł O S Z E N I E  W Ł A S N E

Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami

Gazeta Tydzień
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

Dzisiaj w Zabrzufacebook

tel. 32- 323 50 96
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Zapachy wydobywające
się z terenu Miejskiego
Składowiska Odpadów
Komunalnych, zlokalizo-
wanego przy ulicy Cmen-
tarnej stały się tematem
ożywionej dyskusji na Fa-
cebooku. W odpowiedzi
na pytania mieszkańców
w sprawie pojawiających
się odorów w określonych
obszarach, znajdujących
się w pobliżu terenu, na
którym zlokalizowane są
instalacje do unieszkod-
liwiania odpadów komu-
nalnych MOSiR poinfor-
mował nas, że w sprawie
skarg mieszkańców zos-
tały już podjęte działania
zmierzające do wskazania
przyczyn uciążliwych za-
pachów. 

W sprawie interweniowała
nawet Rada Dzielnicy
„Zandka”, która zorgani-
zowała  zebranie z miesz-
kańcami. Zaprosiła także
zastępcę prezydenta, firmę
„ASA”, która odbiera od-
pady od mieszkańców,
MOSiR  posiadający skła-
dowisko odpadów komu-
nalnych oraz prezesa
ZBM-TBS. 
W związku z występują-
cym problemem zastępca
prezydent miasta, pani
Katarzyna Dzióba po-
wołała zespół, który będzie
pracował w terenie w celu

ustalenia źródła nieprzy-
jemnych zapachów. O wy-
nikach pracy zespołu
mieszkańcy zostaną po-
wiadomieni w lipcu.
Możliwe, że komisja się
niepotrzebnie przepraco-
wuje. Mieszkańcy dosko-
nale wiedzą skąd pochodzi
smród, który nie daje im
normalnie żyć. 

— Smród pochodzi z wy-
sypiska. Co bardziej wraż-
liwych zapraszam na wie-
czorne inhalacje w oko-
lice ulic Majnusza i Paw-
liczka. Codziennie wie-
czorową porą, od kilku-
nastu dni smród zata-
cza coraz większy krąg
i wzmaga się jego inten-
sywność – odechciewa
się jeść kolacji. – pisze na
facebooku pan Leszek. 
- Swoją drogą smród stał
się nieodłącznym elemen-
tem każdego wieczoru
mniej więcej od marca
tego roku. We wcześniej-
szych latach nie było ta-
kich problemów a wysy-
pisko istnieje na swoim
miejscu od kilkudziesięciu
lat. O co więc może cho-
dzić?

MSOK już wie. Smród z wy-
sypiska to wina mieszkań-
ców. — Odpady żywno-
ściowe obecnie trafiają
do odpadów zmiesza-

nych, które są przyczyną
zanieczyszczenia oraz po-
wstawania nieprzyjem-
nych zapachów, zwłasz-
cza  w okresie letnim. Po
wprowadzeniu systemu
selektywnej zbiórki od
mieszkańców odpady te
zostaną wykorzystane do
produkcji biogazu, a na-
stępnie energii elektrycz-
nej. – informuje Ryszard
Bęben, zastępca dyrek-
tora d/s techniczno-ad-
ministracyjnych. Obecnie
MOSiR prowadzi edukację
w zabrzańskich placów-
kach szkolnych w tym za-
kresie. W lipcu rozpocznie
kampanię reklamową
z mieszkańcami przy
udziale rad dzielnic oraz
stowarzyszeń. 

— To jest nie do zniesie-
nia, w parne wieczory
nie da się okien otworzyć,
miasto już w zeszłym
roku obiecywało że coś
z tym zrobi, oczywiście
wyszło jak zawsze. – pod-
sumowuje dyskusję pani
Agnieszka.

Może warto, zanim za-
cznie wydawać się pub-
liczne pieniądze na re-
klamę, skontaktować
się z firmami z innych
miast i dowiedzieć się
jak sobie radzą z tym
problemem?

ZABRZEGLIWICE
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— Mężczyzna chodził i wypy-
tywał sąsiadów mojego taty
czy tutaj mieszkam. Bardzo
zależało mu na zdobyciu mo-
jego obecnego adresu lub cho-
ciażby numeru telefonu. Są-
siadom mówił, że miałam wy-
padek, a on jest z firmy ubez-
pieczeniowej. Potrafił przycho-
dzić nawet kilka razy w ciągu
dnia – opowiada pani Beata.
— W końcu zastał mojego ojca.
Gdy tata zapytał pana skąd
wziął adres, pod którym jestem
zameldowana odpowiedział,
że podczas wypadku o zdarze-
niu jest informowana policja,
straż pożarna, pogotowie i ich
kancelaria.

To zdaniem policji absolutnie
niemożliwe. – Policja nie po-
wiadamia tego typu kance-
larii. Wszelkie dane osób bio-
rących udział w wypadkach
czy kolizjach są utajnione –
zapewnia komisarz Marek
Słomski, rzecznik gliwickiej
komendy.

Kiedyś, gdy dochodziło do wy-
padku obie strony mogły się
zgłosić do policji i otrzymywały
notatkę wraz z danymi drugiej
osoby biorącej udział w zda-
rzeniu. Teraz prawo jest zupeł-
nie inne. Jeśli już ktoś bardzo
chce, to notatkę otrzyma, ale
dane będą zamazane. Pozostaje
więc pytanie: skąd ten męż-
czyzna posiadał dane osobowe
poszkodowanej w wypadku pani
Beaty? 

Oprócz policjantów podejrzenia
padają na pracowników szpitala.
Posiadają oni dostęp do pełnych
danych pacjenta. Media w całym
kraju informowały już o podob-
nych przypadkach. Czy jednak
ktoś odważyłby się sprzedawać
dane poszkodowanych kance-
lariom odszkodowawczym? Pro-
wizja zapewne kusi. Wystarczy,
że pracownik kancelarii przekona
osobę pracującą, np. w izbie
przyjęć, ta sprzedając informa-
cje może dorobić do pensji ko-
lejne 1500-2000 złotych.

Działalność kancelarii odszko-
dowawczych jest często nie-
etyczna. Proponują one ofiarom
wypadków „wywalczenie” wy-
ższego odszkodowania, niż to
zaproponowane przez ubezpie-
czyciela. Za tę usługę pobierają
później sporą prowizję. — Jes-
tem oburzona. Jakim prawem
ktoś mnie nachodzi w domu
i w ogóle w jaki sposób zdobył
mój adres zameldowania? –
denerwuje się pani Beata. Policja
radzi, że w takich przypadkach
najlepiej jest złożyć zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa ujawnienia da-
nych osobowych. Za udostęp-
nienie danych osobom nieupo-
ważnionym grozi grzywna, kara
ograniczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do 2 lat.

Łukasz Fedorczyk, 
infoGliwice.pl

Ktoś sprzedaje dane
ofiar wypadków? 

Smród
nie do wytrzymania

Pani Beata miała miesiąc temu wypadek samochodowy. W jej auto

wjechał inny kierowca. Trafiła na kilka dni do szpitala. Gdy jeszcze

leżała na szpitalnym łóżku zaczęły do niej docierać pierwsze infor-

macje, że ktoś jej szuka w mieszkaniu ojca.

REKRUTACJA

Zakres obowiązków

Lubisz wyzwania?? Szukasz dynamicznej pracy w sportowej atmosferze?? Chcesz się

rozwijać w międzynarodowej firmie??

Odpowiadasz za działalność handlową sektora sklepu. Zajmujesz się rekrutacją, szkoleniem i or-

ganizacją pracy swojego zespołu. Mając na celu zadowolenie klienta, opracowujesz i wdrażasz

projekt handlowy w oparciu o właściwe zarządzanie zapasem, ekspozycją i gamą produktów.

Dbasz o stronę finansową prowadzonej działalności. Jako prawdziwy szef mini-przedsiębiorstwa

samodzielnie zarządzasz swoimi zasobami.

Wymagania:

wyksztalcenie wyższe

komunikatywność

komunikatywna znajomość języka angielskiego

mobilność na terenie Polski

Szczegóły profilu

Regularnie uprawiasz sport, posiadasz wyższe wykształcenie/lub doświadczenie w za-

rządzaniu ludźmi, znasz język angielski w stopniu komunikatywnym, jesteś gotowy do

zmiany miejsca zamieszkania, chcesz pracować, jako manager. Jesteś energiczny, od-

powiedzialny, potrafisz organizować sobie oraz innym pracę. Jesteś nastawiony na

klienta oraz pracę zespołową. Jesteś człowiekiem czynu, potrafisz podjąć decyzję.

Kierownik Sektora

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na:
sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl   Temat: DECATHLON - Kierownik

O G Ł O S Z E N I E

Miejsce pracy: GLIWICE

R E K L A M A
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❚ Kupię każdy samo-
chód osobowy i dos-
tawczy, Tel.: 660 476 276

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

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509 118 891 www.cdrn.pl

Dietetyk radzi

Cukier potrafi zabić!
Wszyscy wiemy, że cukier
jest szkodliwy, że zwiększa
ryzyko otyłości. Okazuje się,
że to nie jedyny efekt jego
niszczycielskiego wpływu
na zdrowie. Nasi dziadko-
wie zjadali ok. 11 kg cukru
rocznie, my pochłaniamy
prawie 40 kg białego pro-
szku. Spożywanie takich
ilości cukru diametralnie
podnosi ryzyko śmierci
w wyniku niewydolności
układu krążenia. Mimo, że
znamy jego szkodliwość,
spożywamy go coraz więcej.
Dlaczego? Naszymi wybo-
rami żywieniowymi w dużej

mierze kieruje rynek pro-
duktów, a promocja pokar-
mów słodkich, barwnych
i wysoko przetworzonych
generuje ogromne zyski
firm spożywczych, rujnując
jednocześnie nasze zdrowie. 

Badacze z Nowej Zelandii
analizując tysiące przepro-
wadzonych badań zauwa-
żyli, że wysokie spożycie
cukru, bezpośrednio wpły-
wa na rozwój różnych ro-
dzajów nowotworów zło-
śliwych, zwiększenie ryzyka
wystąpienia udaru mózgu
i choroby Alzheimera. Do-

tychczas sądzono, że to nad-
mierny przyrost tkanki
tłuszczowej, wywołany
m.in. wysokim spożyciem
cukru, przyczynia się do
rozwoju tych schorzeń.
Okazuje się, że zwiększone
ryzyko wystąpienia chorób
układu krążenia, dotyczy
także osób szczupłych, ale
nadużywających cukru.

Bycie zdrowym nie ogra-
nicza się do bycia szczu-
płym. Każdy z nas powinien
świadomie i zdrowo się od-
żywiać, bez względu na syl-
wetkę czy masę ciała.
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Naucz się cieszyć drobiaz-
gami. Także dziel się z innymi
tym, co posiadasz. Przestań
się cały czas denerwować
sytuacją finansową. Nie jest
tak źle.

 Byk 21.04-20.05
Ten tydzień nie będzie należał
do najłatwiejszych. Jednak
dzięki wytrwałości i samo-
zaparciu, dasz radę wszystko
pozałatwiać po swojej myśli.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ostatnio nie byłeś w dobrej
formie psychicznej, jednak
nadchodzący tydzień wszyst-
ko zmieni. Los się do Ciebie
uśmiechnie. Poprawa również
w życiu uczuciowym.

 Rak 22.06-22.07
Wszystko zależy od Ciebie.
Twoje niepowodzenia wyni-
kają ze złego nastawienia,
pomyśl jak można inaczej
rozwiązać wszystkie proble-
my. Z każdej sytuacji jest
wyjście!

 Lew 23.07-23.08
Twoje nastawienie do obo-
wiązków i pomocy bliskim
ostatnio drastycznie spadło.
Wszystko przez lenistwo. Po-
myśl czasem o innych, wtedy
wszystko się uspokoi.

 Panna 24.08-22.09
Przyjaciele zawsze mogą na
Ciebie liczyć a może czas
w końcu pomyśleć o sobie?.
Zrób coś dla siebie, odwiedź
miejsca w których dawno nie
byłeś. Udany tydzień.

Waga 23.09-23.10
Masz wrażenie, że wszyscy
się od Ciebie odwracają?.
Może po prostu robisz coś
źle. Pamiętaj raniąc innych
ranisz również siebie. Zasta-
nów się nad sobą.

 Skorpion 24.10-22.11
Nie odkładaj niczego na póź-
niej. Taka postawa nie pozwala
Ci na rozwój. Podejmuj od-
ważne i dynamiczne decyzje.
Ryzyko jest lepsze niż sie-
dzenie z założonymi rękoma. 

 Strzelec 23.11-21.12
Myślisz że gorzej być nie
może?. Masz rację bo ten ty-
dzień będzie dla Ciebie wy-
jątkowo udany. Wszystkie
niesnaski oraz problemy, uda
się rozwiązać.

 Koziorożec 22.12-20.01

Jesteś urodzony pod szczę-
śliwą gwiazdą, każde podjęte
działanie w tym tygodniu za-
procentuje i pociągnie za sobą
kolejne miłe zdarzenia. Więcej
się uśmiechaj.

Wodnik     21.01-19.02
Twoje pełne optymizmu uspo-
sobienie, jest Twoją najwięk-
szą bronią. Gdzie nie pójdziesz
tam wszystko załatwisz i zdo-
będziesz nowe przychylne Ci
osoby. Oby tak dalej! 

 Ryby 20.02-20.03
Z Twoim temperamentem cięż-
ko usiedzieć Ci na miejscu.
W tym tygodniu, odnotujesz
jednak spadek formy i będziesz
marzyła tylko o kołdrze i cie-
płym łóżku. Nie przejmuj się
to chwilowe.

Sudoku. 
W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3 powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

REKLAMA

Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń:
504 032 999
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