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GLIWICE

Choć technicznie gotowy do
użytku był już trzy miesiące
temu, to przekazanie go kie-
rowcom bez ukończonego
mostu nad Kłodnicą i specjal-
nego łącznika mijało się z ce-
lem. Prace remontowe rozpo-
częły się pod koniec 2012 roku,

niewiele później wiadomo było
już, że wiadukt nie zostanie
oddany w terminie. Po prze-
prowadzeniu specjalistycznych
badań okazało się, że kon-
strukcja jest na tyle słaba, iż
konieczny będzie remont ge-
neralny.

– Ponad siedemdziesięciolet-
nia eksploatacja doprowadzi-
ła do zużycia wszystkich ele-
mentów obiektu. Zniszczona
nawierzchnia jezdni, pod któ-
rą znajdowała się jeszcze bar-
dziej zdegradowana płyta po-
mostu, przez długi okres były

nie lada udręką dla kierow-
ców. Nośność wybudowanego
w czasach II wojny światowej
wiaduktu również była nie-
wystarczająca. Ze względu
na rozmiar uszkodzeń ko-
nieczny był generalny remont.
Z robotami można było ruszyć

po wybudowaniu estakady
J. Heweliusza, pomiędzy ul.
Portową a osiedlem Koper-
nika, która umożliwiła po-
prowadzenie objazdu – przy-
pomina Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

W ramach inwestycji wybu-
rzono istniejącą płytę pomos-
tową i wzmocniono stalową
konstrukcję istniejącego obiek-
tu. Wykorzystano do tego po-
nad 200 ton stali. Naprawione
zostały fundamenty filarów,
a teren pod obiektem – upo-
rządkowany. Wybudowano od-
wodnienie wiaduktu i przebu-
dowano przyczółki. Pod koniec
marca 2014 r. zabetonowano
ostatni segment płyty pomos-
towej, co umożliwiło przystą-
pienie do finalnego etapu re-
montu. Następnie ruszyły ro-
boty wykończeniowe. Objęły
one m.in. Ułożenie izolacji
i nawierzchni jezdni, montaż
barier energochłonnych i bu-
dowę oświetlenia. Przebudo-
wano dojazdy do obiektu.
Efekt? Odnowiony wiadukt
o zwiększonej nośności i pełnej
przydatności użytkowej.

- Przepraszam wszystkich
wykonawców za problemy
wynikające ze strony inwes-
torów, czyli województwa ślą-
skiego w przypadku Drogowej

Trasy Średnicowej i tak zwa-
nego międzymościa, którego
inwestorem jest miasto Gli-
wice. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, że
kolejny problem komunika-
cyjny został rozwiązany - po-
wiedział marszałek Mirosław
Sekuła przed przecięciem
symbolicznej wstęgi.

Choć oddanie tego ważnego
fragmentu DK88 jest bardzo
dobrą informacją zarówno dla
osób mieszkających w Gliwi-
cach, jak i tych, którzy tą trasą
jedynie przejeżdżają, to są też
wiadomości gorsze. Już 3 lis-
topada zamknięta zostanie ulica
Jana Śliwki, a w kolejnych
dniach ulice Zwycięstwa i Częs-
tochowska. Wszystko to zwią-
zane jest z budową odcinka G2
Drogowej Trasy Średnicowej
od ul. Kujawskiej do Portowej.

- Trzeba powiedzieć, że gli-
wiccy kierowcy wykazują się
dużą wyrozumiałością i cier-
pliwością i akceptują tę
ogromne utrudnienia, z jakimi
wiąże się budowa Drogowej
Trasy Średnicowej. Licząc na
to, że ruch w Gliwicach po
tych wszystkich inwestycjach
będzie bardzo dobrze zorga-
nizowany, dają nam ogromny
kredyt zaufania na budowę
kolejnych dróg, wiaduktów
i mostów” - zaznaczył prezy-
dent Zygmunt Frankiewicz. 
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Nowoczesny, komfortowy i funk-

cjonalny – taki po zakończeniu

inwestycji będzie kompleks

dworca w Gliwicach. Polskie Ko-

leje Państwowe S.A. rozstrzyg-

nęły przetarg na wybór wyko-

nawcy prac budowlanych.

W postępowaniu na wybór
wykonawcy prac budowlanych
wpłynęło pięć ofert. Najko-
rzystniejszą złożyło konsor-
cjum firm Aldesa Construc-
ciones Polska Sp. z o.o. oraz
Aldesa Construcciones S.A.,
które zmodernizuje gliwicki
dworzec za 136,8 miliona zło-
tych.  Obecnie PKP S.A. ocze-
kuje na uprawomocnienie się
decyzji wyboru najkorzystniej-
szej oferty. Podpisanie umowy

z wykonawcą zostanie poprze-
dzone standardową kontrolą
postępowania przez Urząd Za-
mówień Publicznych, co jest
normalną praktyką przy in-
westycjach unijnych o takiej
wartości. — W związku z tym
planujemy, że umowa z wy-
konawcą zostanie podpisana
do końca IV kwartału tego
roku. Następnie rozpoczniemy
prace budowlane na dworcu.
Kompleks dworcowy w Gli-
wicach, to trzeci po Bydgosz-
czy i Szczecinie duży projekt
dofinansowany ze środków
unijnych, którego realizację
rozpoczynamy w tym roku
— mówi Wojciech Rokicki,
Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Inwestycji w PKP S.A. 

Głównym celem przebudowy
kompleksu dworca w Gliwi-
cach jest poprawa komfortu
podróżnych oraz dostosowanie
obiektu do współczesnych
standardów obsługi. Nowością
będzie korytarz łączący obyd-
wie hale, co ułatwi podróżnym
przemieszczanie się po dworcu
i dostęp do zlokalizowanych
w nim funkcji.

Cały kompleks będzie przy-
jazny dla osób niepełnospraw-
nych. W posadzce zamonto-
wane zostaną linie prowadzące
z polami uwagi. Pomogą one
osobom niewidomym i niedo-
widzącym w dotarciu do naj-
ważniejszych miejsc na dworcu.
Zlikwidowane zostaną bariery

architektoniczne. Obniżona
będzie część okienek kasowych.
Nowością będą windy prowa-
dzące na wyższe kondygnacje.
W budynku zostaną wybudo-
wane także toalety przystoso-
wane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Stare tablice odjazdów i przy-
jazdów wykonawca zastąpi no-
woczesnymi tablicami elek-
tronicznymi. Wymieniony bę-
dzie system informacji głoso-
wej dla podróżnych. Poprawi
się bezpieczeństwo. Wykonaw-
ca rozbuduje system monito-
ringu, który swoim zasięgiem
obejmie cały kompleks. Dwo-
rzec zyska nowoczesny system
powiadamiania o pożarze oraz

BMS, czyli system inteligen-
tnego zarządzania budynkiem.

Renowacja obejmie elementy
historyczne, między innymi
mozaikę znajdująca się w holu
głównym i drewniane sufity.
Wyremontowana zostanie ele-
wacja wraz z detalami archi-
tektonicznymi. Zyska ona
nową iluminację. Nad wej-
ściem głównym wykonawca
prac zamontuje nowy zegar
i napis z nazwą dworca.

Gruntowna przebudowa czeka
perony i tunele. Z tunelu na
poziom peronu będą prowa-
dziły schody ruchome (tunel
główny) i windy (z tunelu od
holu autobusowego). W tune-

lach i na peronach pojawią się
nowe elektroniczne tablice
przyjazdów i odjazdów. To nie
koniec zmian. Perony zyskają
całkowicie nową nawierzchnię
oraz zadaszenie z przeszkle-
niami. Wymienione zostaną
również tory w obrębie stacji.

Inwestycja będzie współfinan-
sowana ze środków unijnych
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.
Przebudowa dworca oraz
trzech peronów i związanej
z nimi infrastruktury zakończy
się do końca 2015 roku. Jedynie
prace przy peronie 4 zostaną
sfinalizowane w 2016 roku. 

BĘDZIE REMONT DWORCA!
Wykonawca wybrany

nr 94

Po nieco ponad półtorarocznej przebudowie, wielu problemach technicznych i sporym
opóźnieniu, w czwartek 30 października marszałek województwa śląskiego Mirosław
Sekuła wraz z  prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem oficjalnie oddali do
użytku wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 88.

Wiadukt na DK88 przejezdny



Skończyłem 32 lata, od urodzenia
mieszkam w Gliwicach. Ukończyłem
zarządzanie na Akademii Ekono-
micznej w Katowicach oraz psycho-
logię na Uniwersytecie Śląskim. Od
ponad 10 lat pracuję, a obecnie rów-
nież zarządzam HH Poland S.A., gli-
wickim przedsiębiorstwem zakorze-
nionym w branży dziecięcej. Orga-
nizuję Palmjazz Festiwal - jedną
z największych imprez kulturalnych
w Gliwicach. Jestem bezpartyjny.
Kandyduję do Rady Miasta Gliwice
z okręgu nr 1 z listy Koalicji dla
Gliwic Zygmunta Frankiewicza,
z ostatniego miejsca.

Jako radny chciałbym
się zająć:

Opieką nad dziećmi i młodzieżą po-
przez wspieranie inicjatyw i imprez
sportowych. Organizację czasu wol-
nego dla dzieci i młodzieży, półko-
lonie, wspieranie organizacji, które
pomagają dzieciom i młodzieży
z uboższych rodzin. Moją aktywno-
ścią zostaną również objęte działania
związane z dożywianiem dzieci rodzin
ubogich.

Tworzeniem w naszym mieście ini-
cjatyw kulturalnych, takich jak fes-
tiwale muzyczne, wystawy, wymianę
artystów między miastami, organi-
zowanie większej liczby imprez ma-
sowych. Jako radny chciałbym kłaść
nacisk na rozwój współpracy miasta
z organizacjami zajmującymi się two-
rzeniem wydarzeń kulturalnych.

Wspieraniem organizacji pomaga-
jących osobom starszym, schorowa-
nym, samotnym. Szerzeniem profi-
laktyki zdrowotnej. wspieraniem
działań prezydenta zmierzającym do
dalszej poprawy oferty usług ochrony
zdrowia.

Jeśli zostanę radnym to dekla-
ruję, że połowę swojej diety
będę przekazywał na cele spo-
łeczne.

Program dla osiedli
Kopernika, Wojska Pol-
skiego i Łabęd:

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
utworzenie posterunków Straży Miej-
skiej oraz rozbudowania systemu
monitoringu miejskiego. Budowa
miejsc parkingowych, szczególnie
na Koperniku gdzie w czasie sezonu
wakacyjnego na Kąpielisko Leśne
przyjeżdżają tysiące gliwiczan. Wpro-

wadzenie dodatkowych połączeń au-
tobusowych w kierunku tzw. Strefy.
Postaram się by w nowo otwartym
centrum "Łabędź' odbywało się więcej
imprez kulturalnych i sportowych.
Chciałbym także postawić na rozwój
turystyki, trochę niedocenianej
w Gliwicach. Mamy teraz doskonały
dojazd do Gliwic autostradami A1
i A4, niedaleko jest lotnisko w Py-
rzowicach. Z pewnością wielu od-
wiedzających nasze miasto chciałoby
zobaczyć coś więcej niż tylko Radio-
stację. Warto też pomyśleć o rozbu-
dowie gliwickiej mariny. Jako radny
otworzę w wieżowcu Kopernik  biuro

radnego otwarte dla wszystkich gli-
wiczan.

Dlaczego startuję z listy
Koalicji dla Gliwic?

Jestem bezpartyjny, nie chce firmo-
wać partyjnych wojen, a lista prezy-
denta Frankiewicza to jedyna realna
siła, która może wdrożyć moje po-
mysły. Samorząd musi być przeciw-
wagą dla Sejmu, musi być bezpar-
tyjny. Jesteśmy w Gliwicach i po-
winniśmy działać na korzyść miesz-
kańców a nie partyjnych interesów.

Remigiusz
Urbańczyk

Paweł Kobyliński i jego rodzina
od wielu lat są moimi sąsiadami.
Pawła cenię za jego zapał i liczne
działania społeczne. Właśnie tacy
ludzie, społecznicy, powinni zasiadać
w radzie miasta. Dlatego zagłosuję
na niego.

Remigiusz Urbańczyk, lekarz

- Będę radnym wszystkich mieszkańców
Paweł Kobyliński organizator�PalmJazzu�o�sobie�i�planach�na�przyszłość

Sławomir
Tokarz

Paweł od lat wspiera nasz klub,
wielokrotnie dał się poznać jako
osoba, do której można zwrócić się
o pomóc w każdej sprawie i zawsze
ma czas i chęć, by pomóc. To człowiek,
który w praktyce stosuje zasady
zdrowego stylu życia, a uświada-
mianie tego choćby najmłodszym
mieszkańcom naszego miasta jest
ważne. Bez Pawła nie byłoby naszego
Klubu.

Sławomir Tokarz —twórca Klubu

Sportowego Spartan

Krzysztof
Kobyliński

Paweł to mój syn. Często rozmawiamy
o mieście. Mimo różnicy pokolenia
mamy bardzo podobne spostrzeżenia.
Obaj kochamy Gliwice, a przyszłość
naszego miasta jest dla nas ważna. 
W naszej rodzinie nigdy nie było
polityki, a teraz cieszę się, że Paweł
kandyduje do rady miasta z listy
Koalicji dla Gliwic. Bycie radnym to
wyróżnienie i zobowiązanie do służby.
Wspieram Go w tym i z przyjemnością
będę wspierał jego działania dla
mieszkańców, naszych sąsiadów
z okręgu nr.1 

Zagłosuję na Pawła, nie dlatego, że
to mój syn, ale dlatego, że znam go
najlepiej i wiem jak poważnie traktuje
tę funkcję i ile chce zrobić dla swojej
dzielnicy i Miasta.

GLIWICE3 nr 94
Materiał wyborczy KWW koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza

Stanisław
Soyka
Jako urodzony Gliwiczanin popieram
Pawła Kobylińskiego jako dobrego
kandydata na Radnego. Znam jego
rodzinę od lat i wiem, że Paweł to
uczciwy, porządny człowiek. Warto
na Niego zagłosować.

Z poważaniem

Staszek Soyka 

Okręg nr 1
pozycja nr 12

lista nr 26



Dwie miejskie spółki (ZBM I TBS i ZBM II
TBS) zbudowały dotąd w Gliwicach prawie
1500 mieszkań na wynajem – tzw. TBS-ów –
dostępnych dla osób średnio zarabiających.
Choć państwo wycofało się ze wspierania bu-
downictwa społecznego, miejska spółka nadal
buduje mieszkania na wynajem. – W naszym
mieście tzw. TBS-y cieszyły się bardzo dużą
popularnością, szczególnie wśród młodych ro-
dzin, ale także wśród osób z innych miast,
które w Gliwicach znajdują stałą pracę. Takie
mieszkania są wciąż potrzebne, dlatego chcemy
w miarę możliwości budować kolejne lokale
na wynajem i udostępniać na podobnych za-
sadach, jak wcześniej. Jednak bez pomocy fi-
nansowej z poziomu krajowego, musimy sa-
modzielnie domykać finansowy montaż.

W nowych budynkach większość mieszkań
jest więc sprzedawana, a około 30% możemy
wtedy wykończyć i przeznaczyć na wynajem
– wyjaśnia Bożena Orłowska, prezes ZBM
II TBS.

Przy ul. Granicznej dobiega końca budowa
dwóch budynków. Znajduje się w nich w sumie
57 mieszkań, z tego 20 na wynajem. W pierw-
szym na parterze znajdą się zielone ogródki,
do których można wejść bezpośrednio z tarasu.
Z kolei pod drugim jest wielostanowiskowy po-
dziemny parking, w którym można wykupić
lub wynająć miejsce postojowe. Szczegółowe
informacje o warunkach, jakie należy spełnić,
by pojawić się na liście oczekujących, można
uzyskać pod numerem telefonu 32 300 00 26.

Nowe TBSy 
na�Granicznej

Spiker Piasta Gliwice i kolega
z redakcji Nowin Gliwickich
został wyróżniony przez pre-
zesa PZPN Zbigniewa Bońka
za wzorowe podejście do obo-
wiązków spikera piłkarskiego.
Wyróżnienie to zostało przy-
znane w ramach opubliko-
wanego przez PZPN raportu
oceniającego bezpieczeństwo
na stadionach Ekstraklasy.

„W dużej mierze to również
zasługa mojego stadionowe-
go partnera Piotra Nagela.
Kibice słyszą wprawdzie czę-
ściej mój głos, ale wsparcie
Piotra podczas meczu jest

nieocenione. Tworzymy ro-
zumiejący się duet. Piotr cza-
sami nawet tonuje moje emo-
cje, bo już nie raz, gdy ryk-
nąłem przez mikrofon, mie-
liśmy problem z nagłośnie-
niem” - opowiada Andrzej
Sługocki w wywiadzie opub-
likowanym na stronie Piasta
Gliwice

Andrzej Sługocki od 20-tu lat
zajmuje się dziennikarstwem
sportowym, z Piastem Gliwice
związany jest właściwie od
zawsze. Był świadkiem za-
równo upadków drużyny, jak
i jej sukcesów. W międzycza-

sie ukończył dwa kursy spi-
kerskie, zdobył odpowiednie
licencje i dołączył do  ekipy
spikerskiej w momencie, kie-
dy Piast awansował do A kla-
sy, od tego momentu to właś-
nie Andrzeja Sługockiego na
zmianę z Piotrem Naglem sły-
szymy na stadionie przy
Okrzei. Rozgrzewa kibiców
również na meczach męskich
i żeńskich drużyn siatkarskich
w Gliwicach oraz w pojedyn-
kach futsalu na poziomie eks-
traklasy i pierwszej ligi.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Szukasz mieszkania, a nie jesteś zdecydowany na zakup własnego „M” lub
brakuje Ci pieniędzy? Miejska spółka ZBM II TBS oferuje właśnie 20
nowych mieszkań na wynajem. Mieszkania powstają w kompleksie nowych
budynków przy ul. Granicznej, w pobliżu osiedla Obrońców Pokoju i Żernik.
To spokojne miejsce pod lasem, ale równocześnie blisko stąd do sklepów,
szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia i przystanków komunikacji miejskiej.

PIAST
ma najlepszego spikera

GLIWICE4 nr 94
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– Postępy na budowie średnicówki
w Gliwicach są bardzo duże i mamy
nadzieję, że teraz wszystko pójdzie
już z górki. To bardzo ważna inwe-
stycja, która będzie mieć wpływ na
dalszy rozwój miasta. Czekaliśmy na
nią bardzo długo i cieszymy się, że
wkrótce otworzymy pierwszą część
trasy – mówi Andrzej Karasiński,
sekretarz miasta Gliwice. Zakończyły
się też negocjacje związane z finanso-
waniem śródmiejskiej części drogi. –
Budowa okazała się droższa niż za-
kładano, skumulowały się też pro-
blemy finansowe z innych odcinków.
Zaciął się skomplikowany mechanizm
finansowania inwestycji. Prezydent
Gliwic podpisał porozumienie z mar-
szałkiem województwa, a w ślad za
nim umowę o dalszym wykorzystaniu
pieniędzy unijnych. Ta ostatnia część
w Gliwicach ma w efekcie inne zasady
finansowania niż wszystkie odcinki
zbudowane do tej pory. Więcej doło-
żymy, będziemy ponosić większe ry-
zyko finansowe, ale wyraźnie okre-
śliliśmy granice tej odpowiedzialności
– wyjaśnia sekretarz miasta. 

Do końca przyszłego roku przejezdna

powinna być także druga część trasy
wraz z kolejnymi węzłami. Powstaje
ich więcej niż w innych miastach
i dzięki temu sprawnie będzie można
dotrzeć do DTŚ z różnych części miasta.
Druga część o długość około 5,6 prze-
biega przez centrum naszego miasta
– od ul. Kujawskiej do węzła Drogi
Krajowej nr 88 z ul. Portową. Ła-
twiejszy będzie dojazd do ważnych
instytucji – takich jak np. Politechnika
Śląska, Centrum Onkologii, sądy,
obiekty sportowe czy kulturalne,
w tym w przyszłości Hala Gliwice.
O zwiększenie liczby zjazdów i wjazdów
w Gliwicach władze naszego miasta
skutecznie zabiegały jeszcze na etapie
projektowania. Udało się im się też
przekonać twórców trasy do zmiany
parametrów DTŚ w śródmieściu, gdzie
droga będzie węższa (po dwa pasy
w każdą stronę) i bliższa tym samym
ulicy miejskiej. Na dłuższym fragmen-
cie niż wcześniej zakładano będzie
znajdował się tunel w ścisłym centrum
- pod ulicami Dworcową i Zwycięstwa.
Dzięki temu powstanie nad trasą do-
datkowa przestrzeń, którą będzie moż-
na na nowo zagospodarować. 

– Ciągnąca się latami przebu-
dowa Stadionu Śląskiego, bała-
gan na kolei, zapaść górnictwa
– to prawdziwe „osiągnięcia”
przedstawicieli rządzących w wo-
jewództwie śląskim partii poli-
tycznych – podkreślał na konfe-
rencji prasowej zorganizowanej
przez KWW Niezależny Samorząd
Województwa Śląskiego Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent
Gliwic. – Im mniej w samorządzie
wojewódzkim będzie przedsta-
wicieli partii politycznych, tym
lepiej dla województwa śląskiego.
Widać to na przykładzie miast
rządzonych przez bezpartyjnych
samorządowców, które się świet-
nie rozwijają – dodał.

Konferencję prasową KWW Nie-
zależny Samorząd Województwa
Śląskiego nieprzypadkowo zorga-
nizowano w Rudzie Śląskiej. - Od
czterech lat w tym mieście rządzi
bezpartyjna prezydent miasta,
która przez całą kadencję musiała
naprawiać to, co zepsuła rządząca
Rudą Śląską Platforma Obywa-
telska – mówił Zygmunt Fran-
kiewicz. W ciągu zaledwie jednej
kadencji prezydent Grażynie Dzie-
dzic udało się ograniczyć koszty
funkcjonowania samorządu i wy-
prowadzić finanse miasta na prostą.
Ruda Śląska jest dziś miastem nie
dość, że wiarygodnym dla instytucji
finansowych, to jeszcze przygoto-
wanym do realizowania unijnych
inwestycji. – Tymczasem przed-
stawiciele partii politycznych bez
skrupułów mówią o czterech
zmarnowanych latach. To wy-
jątkowa niegodziwość. Tu w Ru-
dzie Śląskiej widać wyraźnie, że
interes partyjny jest dla partii
politycznych ważniejszy od inte-
resu miasta i mieszkańców. Po-

dobnie było do tej pory w sejmiku
samorządowym województwa
śląskiego – uważa Zygmunt
Frankiewicz.

Program wyborczy komitetu za-
kłada działanie na rzecz ochrony
i tworzenia miejsc pracy, poprawy
bezpieczeństwa zdrowotnego i
publicznego, rozwoju oferty edu-
kacyjnej i  kulturalnej, poprawy
funkcjonowania transportu pub-
licznego i komunikacji, kształto-
wania gospodarki przestrzennej
oraz promowania szacunku dla
różnorodności. – Rzeczy do zro-
bienia i naprawienia po partyj-
nych fachowcach jest w woje-
wództwie sporo. Ale wiemy co i
jak mamy robić – zapewnia Gra-
żyna Dziedzic prezydent Rudy
Śląskiej. - Dobrze zarządzany re-
gion to olbrzymie przedsiębiorstwo,
organizm nastawiony na pozyski-
wanie efektów przynoszących ko-
rzyść jego akcjonariuszom, jakimi
są mieszańcy województwa - za-
uważa. Jednym z ważniejszych
postulatów KWW Niezależny Sa-

morząd Województwa Śląskiego
jest rozwój regionu poprzez wy-
korzystanie jego potencjału nau-
kowego i badawczego. Zdaniem
kandydatów na Śląsku powinno
się inicjować programy badawcze,
które pozwolą na dostosowanie
systemu edukacji do potrzeb rynku
pracy. Kandydaci zamierzają też
aktywnie wspierać rozwój firm, w
szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw.

– Prezydenci niezależni są przy-
kładem na sprawne i efektywne
zarządzanie miastami. Nie muszą
słuchać partyjnych poleceń często
wydawanych z Warszawy.
Mamy obecnie szansę na poko-
nanie monopolu partyjnego na
poziomie Sejmiku Wojewódzkiego.
Warto by to mieszkańcy naszego
województwa mieli swoją repre-
zentację, która jest niezależna od
kaprysów bossów partyjnych. –
powiedział Paweł Strumiński,
lider listy w okręgu obejmującym
m.in. Gliwice.

KWW Niezależny Samorząd Wo-
jewództwa Śląskiego  wystawia
89 kandydatów w 7 okręgach wy-
borczych. Komitet popierany jest
przez bezpartyjnych prezydentów
Rudy Śląskiej, Gliwic, Zabrza, By-
tomia oraz wielu bezpartyjnych
burmistrzów i wójtów z terenu
całego województwa śląskiego.

walczą o województwo
Prezydenci

od�środy
Średnicówką

KWW Niezależny Samo-
rząd Województwa Ślą-
skiego  wystawia 89 kan-
dydatów w 7 okręgach wy-
borczych. Komitet popie-
rany jest przez bezpartyj-
nych prezydentów Rudy
Śląskiej, Gliwic, Zabrza, By-
tomia oraz wielu bezpar-
tyjnych burmistrzów i wój-
tów z terenu całego wo-
jewództwa śląskiego.
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Pierwsza gliwicka część średnicówki o dłu-
gości 2,8 km jest już gotowa. Od 6 listopada
możliwy będzie wjazd na trasę od ul. Ku-
jawskiej oraz z autostrady A1.
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- Zawsze powtarzaliśmy i po-
wtórzymy to także i w tym
roku, jeśli dzięki tej kampanii
uratujemy chociaż jedno życie
ludzkie, to na pewno było
warto. - mówi mł.bryg. Da-
riusz Mrówka, rzecznik gli-
wickiej komendy straży po-
żarnej na temat tegorocznej
kampanii „Nie dla czadu”
Kampania społeczna, którą
kolejny już rok prowadzi Pań-
stwowa Straż Pożarna, ma za
zadanie uświadomić istnienie
zagrożenia jakim jest czad.
Celem kampanii jest przede
wszystkim uświadomienie
społeczeństwu istnienia nie-
bezpieczeństw związanych
z tlenkiem węgla oraz poka-
zanie, jak można zapobiegać
zatruciom czadem.
- Mamy nadzieję, że liczba
osób, które poniosą śmierć
na skutek zaczadzenia z roku
na rok będzie malała, że ludzie
zrozumieją jak niewiele tak
naprawdę potrzeba, by każdy
z nas mógł poczuć się bez-
piecznej w swoim mieszkaniu,
w swoim domu. - dodaje Da-
riusz Mrówka. 

Nie ma jednego typu odbiorcy
kampanii. Informacje, które
dzięki niej zostaną przekazane,
powinny trafić bowiem do każ-
dego – zarówno do tych naj-

młodszych (powinniśmy uczyć
ich bezpiecznych zachowań,
właściwego postępowania),
jak i osób starszych, zarów-
no użytkowników urządzeń
grzewczych, jaki i tych, którzy
takich urządzeń nie posiadają,
bowiem świadomi zagrożenia
mogą zadbać o zdrowie i życie
swoich bliskich. Problem cza-
du wzrasta szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym, chociaż
do akcji ratowniczo-gaśniczych
związanych z tlenkiem węgla
strażacy wyjeżdżają w ciągu
całego roku. Zdrowie, a nawet
życie Twoje i Twoich bliskich
może w dużej mierze zależeć
również od tego, jak poważnie
potraktujesz treść naszych po-
rad. Tragedie ludzkie są często
konsekwencją niewiedzy. Do
zatruć dochodzi, gdy nie prze-
strzegamy podstawowych za-
sad bezpieczeństwa. Często
nie mamy świadomości, że
tak naprawdę niewiele potrze-
ba, aby nasze mieszkania
i domy stały się bardziej bez-
pieczne. Sposoby na uniknięcie
zatrucia tlenkiem węgla są
bardzo proste.
Potencjalne źródła czadu w po-
mieszczeniach mieszkalnych
to kominki, gazowe podgrze-
wacze wody, piece węglowe,
gazowe lub olejowe i kuchnie
gazowe. Powstaje w wyniku

niepełnego spalania wielu pa-
liw, m.in.: drewna, oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, węg-
la, ropy, spowodowanego bra-
kiem odpowiedniej ilości tlenu,
niezbędnej do zupełnego spa-
lania. Może to wynikać z braku
dopływu świeżego (zewnętrz-
nego) powietrza do urządze-
nia, w którym następuje spa-
lanie albo z powodu zanie-
czyszczenia, zużycia lub złej
regulacji palnika gazowego,
a także przedwczesnego za-
mknięcia paleniska pieca lub
kuchni, czy też zapchanego

i nieszczelnego przewodu ko-
minowego lub uszkodzonego
połączenia między kominami
i piecami. 

Szczelnie pozamykane okna -
czasami jeszcze dodatkowo
uszczelnione, pozaklejane
kratki, brak otworów wenty-
lacyjnych w drzwiach łazien-
kowych, jak również brak re-
gularnych kontroli drożności
przewodów wentylacyjnych
i kominowych sprawiają, że
w naszych mieszkaniach lub
domach możemy nie być bez-
pieczni. W niewietrzonych po-
mieszczeniach bardzo łatwo
może dojść do tragedii. Do
zatruć często dochodzi też w
nowo wyremontowanych
mieszkaniach, z nowymi pie-
cami, nie mającymi indywi-
dualnych przewodów napo-
wietrzających i gdzie z przyczyn
oszczędnościowych zlikwido-
wano (zasłonięto) przewody
wentylacyjne, a okna i drzwi
są zbyt szczelne. Mieszkanie
doskonale szczelne „nie oddy-
cha”; brak dostępu tlenu może
doprowadzić do tragedii.

Czad może powstać także pod-
czas pożaru. Brak sygnałów,
które alarmowałyby ludzi o
obecności tlenku węgla stanowi
istotny czynnik, który przy-

czynia się do zatrucia czadem. 

Tradycyjnie, jak co roku o za-
grożeniu jakim jest tlenek węg-
la przypomina także miejska
spółka TBS I ZBM. - Organi-
zujemy takie akcje wspólnie
z policją i strażą pożarną.
Priorytetem przy remontach
zasobów komunalnych i we
wspólnotach mieszkaniowych
są dla nas przewody komi-
nowe. O problemie czadu
przypominamy zarządom
wspólnot. W tym roku akcja
informacyjna była tak popu-
larna, że włączyła się w nią
firma ubezpieczeniowa Com-
pensa. - mówi prezes spółki
Andrzej Tomal. Compensa
włączyła się właśnie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa i sfinan-
sowała zakup czujników tlenku
węgla i gazu. ZBM podjął de-
cyzję o zamontowaniu ich bez-
płatnie w części wspólnot, któ-
rymi zarządza. - W tym roku
wybrana została dzielnica Li-
gota Zabrska, przejęliśmy
tam mieszkania pokopalniane
a ponieważ są one w nie naj-
lepszym stanie stąd sugestia
żeby właśnie tam je zamon-
tować. Możemy takie czujniki
zamontować także w miejs-
cach, które nie są w naszym
zarządzie, odpłatnie. Koszt
czujnika czadu to 70 złotych,

a gazu i czadu – 120 złotych.
Jeśli ktoś by chciał to może
się do nas zgłosić, najlepiej
dzwonić na ROM 2 do pani
Mirosławy Raczyńskiej, ona
jest odpowiedzialna za całość
tego przedsięwzięcia. - infor-
muje prezes.
Ponieważ przyczyną powsta-
wania czadu jest niepełne spa-
lanie, dlatego przede wszyst-
kim należy zapewnić możli-
wość stałego dopływu świe-
żego powietrza do paleniska
oraz swobodny odpływ spalin.
Ponadto należy regularnie
sprawdzać prawidłowość dzia-
łania urządzeń mogących być
źródłem tlenku węgla,szczel-
ność wewnętrznych instalacji
gazowych, przewodów komi-
nowych i wentylacyjnych oraz
kanałów nawiewnych. Pamię-
taj aby dokonywać okresowych
przeglądów instalacji wenty-
lacyjnej i przewodów komi-
nowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna,
należy to robić nie rzadziej,
niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy
oleju opałowego – nie rzadziej,
niż raz na pół roku. Zarządca
budynku lub właściciel ma
obowiązek m.in. przeglądu in-
stalacji wentylacyjnej nie rza-
dziej niż raz w roku.

TBS 
walczy z czadem
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Tlenek węgla,
potocznie zwany
czadem, jest
gazem silnie
trującym,
bezbarwnym 
i bezwonnym,
nieco lżejszym 
od powietrza, 
co powoduje, 
że łatwo się
z nim miesza 
i w nim
rozprzestrzenia.

ZBM I TBS montuje
czujniki�gazu�i�czadu



Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami

Rower miejski
W każdym z miast Górnoślą-
skiego Związku Metropolital-
nego indywidualnie realizo-
wane są różnego typu działania
w zakresie upowszechniania
ruchu rowerowego, różna jest
także ich dynamika i zakres.
Wszędzie powstają nowe ścież-
ki rowerowe – pod tym wzglę-
dem jest ich najwięcej w Gli-
wicach, Zabrzu, Tychach, Cho-
rzowie  i Katowicach. Co jed-
nak się dzieje, kiedy mamy
zamiar przemieścić się rowe-
rem pomiędzy dwoma i więcej
miastami? Nie zawsze jest to
możliwe. Podstawowe powody
są trzy: brak ciągłości trasy,
kończącej się przy granicy
miasta, brak możliwości za-
parkowania własnego roweru
lub też brak możliwości sko-
rzystania z tzw. roweru pub-
licznego.

Dlatego też zamierzeniem
GZM jest możliwie komple-
ksowe ujęcie tych kwestii w
postaci trzech wzajemnie do-

pełniających się opracowań,
będących podstawą do dalsze-
go inwestycyjnego działania.
Jedno jest w przygotowaniu,
a dwa dokumenty już zostały
wykonane. Spośród nich klu-
czowym dla powszechnej pro-
mocji roweru jako środka
transportu miejskiego jest
Koncepcja Metropolitalnego
Systemu Wypożyczalni Rowe-
rów Publicznych. To pierwsze
na tak dużą skalę opracowanie
obejmujące swym zasięgiem
wszystkie 14 miast Metropolii
„Silesia”. Wskazuje m.in. pod-
stawowe ramy organizacyjno-
finansowe dla stworzenia ta-
kiego systemu oraz zawiera
techniczne wskazania w za-
kresie rodzajów stacji wypo-
życzalni, ich liczby oraz roz-
mieszczenia w miastach. 

Proponuje się m.in. powołanie
operatora systemu, zwanego
roboczo GZM Bike. Miałby on
zarządzać systemem, który
został opracowany w dwóch

wariantach ze względu na wiel-
kość zadania. W wariancie do-
celowym, przewiduje się lo-
kalizację 1525 stacji i ponad
10,5 tys. rowerów, a w pośred-
nim zakłada się niemal 1300
stacji i ponad 7 tys. rowerów.
Odpowiednio też różny jest
jednorazowy koszt inwesty-
cyjny inicjujący system: to ok.
37 mln lub 22,5 mln zł. Bez
wątpienia na pierwszy rzut
oka dane te mogą szokować.
To jednak efekt skali, który
staje się zupełnie realny, kiedy
spojrzymy na udział pojedyn-
czego miasta, którego udział
w systemie jest zróżnicowany,
m.in. w zależności od ilości
i rodzaju stacji. Aby system
mógł powstać i zadziałać ko-
nieczna jest jednak wspólna
zgoda na działanie i możliwe
jednoczesne rozpoczęcie prac.
W przeciwnym razie powstaną
pojedyncze „wyspy” ograni-
czone granicami poszczegól-
nych miast.

Rower to dziś coraz popularniejszy środek transportu. To także pewien styl życia. Z roku na rok rośnie liczba użytkowników
rowerów, którzy korzystają z niego zarówno w codziennym przemieszczaniu się, jak i w czasie wolnym, spędzając aktywnie czas.
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„Dwa plus jeden” to nowa
akcja promocyjna skiero-
wana do wszystkich kibi-
ców Piasta Gliwice. Jeśli
pojawisz się na spotka-
niach z Górnikiem Łęczna
i Lechem Poznań, bilet na
starcie z Wisłą Kraków
otrzymasz za darmo. Naj-
pierw, 7 listopada Piast

podejmować będzie zespół
z Łęcznej. Następnie, nieco
ponad dwa tygodnie póź-
niej na Okrzei przyjedzie
Lech Poznań. Jeśli kibic
nieposiadający karnetu
zdecyduje się wpierać „nie-
biesko-czerwonych” w tych
dwóch meczach, bilet na
Wisłę Kraków otrzyma za

darmo! Akcja jest również
skierowana do karnetowi-
czów - jeśli ci także pojawią
się na dwóch pierwszych
meczach, otrzymają wej-
ściówkę na starcie z „Białą
Gwiazdą”, którą będzie
można przekazać dowolnie
wybranej osobie.

Za dwa mecze
trzeci gratis!

Powiatowy Inspektorat Sa-
nitarny w Gliwicach opub-
likował komunikat w związ-
ku z pogorszeniem się ja-
kości wody przeznaczonej
do spożycia. W sieci wodo-
ciągowej, w punktach kon-
trolnych w Sierakowicach
i Tworogu Małym (Sośni-
cowice) stwierdzono obec-

ność ponadnormatywnej
zawartości bakterii grupy
Coli. W związku z tym woda
nie nadawała się do spoży-
cia przez ludzi nawet po
zagotowaniu. Inspektorat
zobowiązał Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Sośnicowicach
do podjęcia działań zmie-

rzających do poprawy ja-
kości wody czerpanej z tych
ujęć.
Mieszkańcy mogą być już
spokojni - z najnowszych
badań PISP w Gliwicach
wynika, że nie stwierdzono
już obecności bakterii Coli
a tym samym woda nadaje
się do spożycia przez ludzi 

Woda w Sośnicowicach
już bez bakterii Coli
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nie umie
t oczone domek

myszy

znana
marka
piwa

krótki
motyw w
muz.

rockowej

-azcerd
ce

obawy

stop
zelaza z

melgew
Lozano,
trener
siatkar-
ski

przypra-
wa do

iseim
napojów

s ynie z
samo-
warów

krawiec-
ki z

podzia -
ak

miesz-
kaniec
Bangko-

ku

Franz,
pisarz

kropelki
na czole

pot.
sosna,
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7 2

Sudoku 32 (Hard)
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Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl
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Biuro reklamy

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Musisz zacząć przyzwyczajać się do
nowego porządku. Choć zmiany nie
są wielkie, to jednak bezpośrednio
wpływają na Twoją pozycję zawodo-
wą.

Byk 21.04-20.05
Na razie idziesz jak burza. Czy tak
będzie dalej? Jeśli nie przyłożysz się
do przyszłych zadań może być nie-
ciekawie. Czeka Cię jeszcze wiele
pracy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj skupić się na ustalonym celu.
Rozkojarzenie i zdenerwowanie do-
prowadzą do wielu konfliktów. Musisz
trzymać emocje na wodzy.

Rak 22.06-22.07
Zastanów się czy faktycznie zapro-
ponowane rozwiązania, mogą pomóc
Ci w osiągnięciu celu. Daj sobie od-
robinę czasu, to pozwoli odpocząć.

Lew 23.07-23.08
Nadchodzący tydzień zapowiada się
dość leniwie. Nie masz na głowie
zbyt wielu zaległych spraw, do tego
zamiast kolejnych zadań, wybierzesz
po prostu łóżko.

Panna 24.08-22.09
W tym roku jesień jest dla Ciebie wy-
jątkowo męcząca. W dodatku tęsknisz
za minionymi wakacjami. Doskonałym
lekarstwem na Twój stan jest odrobina
relaksu.

Waga 23.09-23.10
Jest dobrze. Twoja solidna praca przy-
nosi pierwsze owoce. Bez problemu
poradzisz sobie nawet z najtrudniej-
szymi zadaniami. Oby tak dalej.

Skorpion 24.10-22.11
Ideał, do którego będziesz zmierzał
jest w zasięgu twojej ręki. To doskonały
czas na wdrażanie nowych rozwiązań
i ciekawych pomysłów. 

Strzelec 23.11-21.12
Pamiętaj, że nawet błahe rzeczy po-
winieneś nadzorować i sprawdzać. W
tym tygodniu bowiem nikt nie rozwiąże
niczego za Ciebie. Na szczęście pora-
dzisz sobie bez problemów.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu pozbędziesz się wszel-
kich kłopotów. Okaże się, że Twoje
dotychczasowe problemy wynikały
ze zwykłego przemęczenia.

Wodnik     21.01-19.02
Nie działaj emocjonalnie, gdyż możesz
urazić bliską Ci osobę. Powinieneś
raz jeszcze przemyśleć dręczące Cię
sprawy.  Może uda się odnaleźć długo
oczekiwane rozwiązanie. 

Ryby 20.02-20.03
Nadchodzący tydzień będzie dla Ciebie
istnym trzęsieniem ziemi. Znajdziesz
się w nowych dla siebie sytuacjach.
Nie martw się! Poradzisz sobie bez
problemu .

e-mail:
reklama@gazeta-tydzien.pl

tel. 884 998 991
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