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Gliwicka firma i3D, wyspecjalizowana
w technologiach wirtualnej rzeczywistości
i trójwymiarowych wizualizacji, stworzyła
wirtualną wersję cennego malowidła ze
zbiorów muzeum morskiego w Hong
Kongu.

Szczegóły przedsięwzięcia przedsta-
wiono podczas czwartkowej konferencji
prasowej. W ramach zlecenia wykonana
została wielkoformatowa instalacja oparta
o fotorealistyczną wizualizację cennego
malowidła, którego oryginału - ze względu
na ochronę dzieła - Hong Kong Maritime
Museum nie może udostępniać zwiedza-
jącym.

Instalacja działa w oparciu o wymyślone
przez informatyków z Gliwic autorskie
środowisko programistyczne, służące peł-
nemu odwzorowaniu świata realnego
w wirtualnej rzeczywistości. Powstałe

w ten sposób trójwymiarowe wizualizacje
mogą być wykorzystywane w wielu dzie-
dzinach, np. w edukacji, inżynierii prze-
mysłowej, architekturze, medycynie czy
wojskowości. Chodzi o tworzące wirtualną
rzeczywistość aplikacje z rozbudowaną
grafiką 3D oraz systemy projekcji trój-
wymiarowego obrazu.

Teraz widzowie mogą nie tylko obejrzeć
obraz w ogromnych rozmiarach i świetniej
jakości, ale mogą też samodzielnie „oży-
wiać” jego poszczególne części.

W konferencji brali udział również
przedstawiciele CH FORUM. Wizyta
w Maritime Museum będzie jedną
z atrakcji podróży do Hong Kongu,
w jaką wybiorą się zwycięzcy loterii
organizowanej przez centrum
handlowe.

Jego produkcje na youtubie
wyświetlono już 46 milionów
razy. Niedawno nagrał wspól-
ną piosenkę z Czesławem Mo-
zilem, muzykiem i jurorem
X Factor. Gdzie chce uciec
gliwiczanin, CeZik dowie-
cie się z rozmowy, której
zapis przeczytacie w kolej-
nym numerze Tygodnia.

W lutym 2010 roku została
nagrodzona przez Polską Aka-
demię Muzyczną w kategorii

„Debiut Roku”. Otrzymała także
nagrodą specjalną za muzycz-
ne dokonania na europejskich
scenach. Amerykański mie-
sięcznik Singer Universe, ty-
pującym najlepszych wokalis-
tów, uznanał ją za jedną z 5
najlepiej rokujących wokalis-
tek na świecie, będąc jedno-
cześnie pierwszą Polką, której
ten laur został przyznany.

Karo Glazer jest jedną
z najoryginalniejszych artystek
jazzowych ostatnich lat. Kon-
sekwentnie tworzy swój własny,
unikalny, muzyczny język, cha-
rakterystyczny tylko dla niej.
Jest wokalistką, kompozyto-
rem, aranżerem i producentem
w jednej osobie. 

Właśnie ukazała się jej
nowa płyta—CROSSINGS PRO-
JECT. W kolejnym numerze
gazety będziecie mogli
przeczytać wywiad z tą nie-
zwykle utalentowaną…
gliwiczanką.
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W następnym
numerze:

UMOWA PODPISANA
—Od dzisiaj możemy odliczać dni do chwili, w której wszyscy zobaczymy, jak bardzo hala

zmieni nie tylko nasze miasto, ale również cały region. PODIUM wzmocni wizerunek Gliwic

jako miasta nowoczesnego, realizującego ambitne projekty i zapewniającego ofertę kul-

turalną i sportową na światowym poziomie.
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

Z Gliwic do Chin



Utworzono dodatkowy 
punkt przyjmowania

zeznań rocznych

Akcja PIT 2012

Szanowni Państwo,
Wzorem lat ubiegłych, w czasie trwania tegorocznej akcji rozliczeniowej,

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach informuje, iż w dniach

od 15 kwietnia 2013r. do 30 kwietnia 2013r.,
podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne za rok 2012 
w dodatkowym punkcie przyjmowania zeznań rocznych 

w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21.

Zeznania przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tj.:

poniedziałek – środa 8:00 – 16:00 

czwartek 8:00 – 17:00 

piątek 8:00 – 15:00 

Jednocześnie informuje się, iż istnieje możliwość składania zeznań rocznych za
rok 2012 w formie elektronicznej bez konieczności posiadania bezpiecznego

podpisu elektronicznego, korzystając ze strony internetowej pod adresem 
www.e-deklaracje.gov.pl

Mundurowy ma prawo legi-
tymowania osób, gdy ustale-
nie ich tożsamości jest nie-
zbędne do wykonania czyn-
ności służbowych, a w szcze-
gólności w celu:
▪ identyfikacji osoby podej-

rzanejo popełnienie prze-
stępstwa lub wykroczenia

▪ ustalenia świadków zdarzenia
powodującego naruszenie
bezpieczeństwa lub porządku
publicznego

▪ wykonania polecenia wyda-
nego przez sąd, prokuratora,
organy administracji rządo-
wej i samorządu terytorial-
nego

▪ identyfikacji osób wskaza-
nych przez pokrzywdzonych
jako sprawców przestępstw
lub wykroczeń

▪ poszukiwania osób zaginio-
nych lub ukrywających się
przed organami ścigania
albo wymiarem sprawiedli-
wości.

Zgodnie z zapisem zawartym
w ustawie o ewidencji ludno-
ści dowodach osobistych, je-
dynym dokumentem stwier-
dzającym tożsamość osoby
jest dowód osobisty. Warto
dodać, że wbrew ogólnemu
przekonaniu dokumentem ta-
kim nie jest paszport co wy-
nika z orzecznictwa sądu, któ-
ry tak jak inne dokumenty

nie budzące wątpliwości (ksią-
żeczka wojskowa, prawo jaz-
dy, legitymacja studencka,
itp.) może służyć do ustalenia
tożsamości.

Tożsamość osoby legitymo-
wanej można ustalić również
na podstawie oświadczeń
osób o ustalonej tożsamości,
a także telefonicznego lub oso-
bistego porozumienia się z
osobami wskazanymi przez
legitymowanego.

W sytuacji legitymowania
osób znajdujących się w po-
jeździe, gdy uzasadniają to
względy bezpieczeństwa, po-
licjant ma prawo żądać opusz-
czenia pojazdu przez te osoby.
W trakcie legitymowania ma
on również uprawnienia do
wydawania uczestnikowi ru-
chu wiążących poleceń co do
sposobu korzystania z drogi
lub używania pojazdu o ile
dotyczy to realizacji czynności
związanych z czuwaniem nad
bezpieczeństwem i porząd-
kiem ruchu na drogach.

Co ważne, Policjanci przystę-
pujący do czynności służbo-
wych w tym również do legi-
tymowania obowiązani są:
1.podać stopień, imię i nazwi-

sko; policjanci nie umun-
durowani okazują ponadto
legitymację służbową w taki
sposób, aby zainteresowany
miał możliwość odczytać i
zanotować nazwisko poli-
cjanta i nazwę organu, który

wydał legitymację, 
2.podać podstawę prawną

oraz przyczynę podjęcia
czynności służbowej!

Legitymowany musi oczeki-
wać na wykonanie tych czyn-
ności, które mają służyć usta-
leniu jego tożsamości. Wpraw-
dzie takie oczekiwanie stano-
wi w istocie "krótkotrwałe
ograniczenie swobody dyspo-
nowania swoją wolnością", to
jednak nie jest zatrzymaniem
w rozumieniu przepisów. De-
cyduje o tym celowego ocze-
kiwania, którym jest należyte
przeprowadzenie czynności
wylegitymowania osoby. Jest
to więc czynność wymieniona
w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy
o Policji. 

Nie jest zatrzymaniem krót-
kotrwałe pozbawienie swobo-
dy osoby nie łączące się z rze-
czywistym pozbawieniem wol-
ności, polegające nawet na
doprowadzeniu osoby do jed-
nostki Policji w celu dokona-
nia czynności wyjaśniającej,
np. ustalenia jej tożsamości
albo określonej czynności do-
wodowej.

Można odstąpić od legitymo-
wania osoby, która jest znana
policjantowi. Policjant doku-
mentuje w notatniku służbo-
wym dane osoby legitymowa-
nej oraz czas miejsce i przy-
czynę legitymowania.

w Gliwicach
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Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, pragnę przedstawić czytelnikom pod-

stawy prawne oraz zasady przeprowadzania legitymowania przez policjantów.

Najogólniejszą podstawę prawną legitymowania znaleźć można w ustawie

o Policji, według której funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-

rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe mają

prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Policjanci przystępujący do
czynności służbowych w tym
również do legitymowania
obowiązani są:
podać stopień, imię i nazwisko;
policjanci nie umundurowani
okazują ponadto legitymację
służbową w taki sposób, aby
zainteresowany miał
możliwość odczytać i
zanotować nazwisko policjanta
i nazwę organu, który wydał
legitymację, 
podać podstawę prawną oraz
przyczynę podjęcia czynności
służbowej!

Kiedy mogą Cię
wylegitymować?

kom. Marek Słomski





Od wielu lat Polska plasuje się na ostatnich
pozycjach w rankingach dostępności usług
opiekuńczych zarówno dla dzieci w wieku
przedszkolnym, jak i dla dzieci poniżej trze-
ciego roku życia. Według różnych danych
w Polsce do żłobka uczęszcza jedynie 2–4
proc. maluchów. Sytuacja ze żłobkami w Pol-
sce jest więc katastrofalna i nie przystaje do ja-
kichkolwiek norm i standardów europejskich.
Stan publicznego wsparcia dla rozwoju tych
instytucji jest symboliczny. 

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat
trzech, która wprowadziła nowe formy opieki,
przynajmniej częściowo miała przyczynić się
do zwiększenia ilości miejsc w żłobkach. Jed-
nak za nowymi rozwiązaniami nie poszły pie-
niądze z budżetu centralnego. Bez takiego
wsparcia zapisy ustawowe są jedynie mart-
wym zapisem. Jeśli chcemy, aby dostępność
miejsc w żłobkach szybko wzrosła, konieczne

jest systematyczne angażowanie publicznych
środków z budżetu centralnego w postaci do-
tacji celowych lub innych form finansowania
dla samorządów lokalnych.

Dla rodziców zainteresowanych znalezie-
niem miejsca w żłobku drugorzędne znaczenie
ma, czy jest to żłobek publiczny, czy też nie-
publiczny. Dużo ważniejsza jest dostępność
cenowa takiej placówki. Dlatego jedynym sku-
tecznym sposobem zwiększenia ilości miejsc
w żłobkach są nakłady finansowe z budżetu
państwa w formie dotacji celowych w znacznie
szerszym niż dotychczas wymiarze. W całej
Europie główny ciężar finansowania publicz-
nych usług opiekuńczych spoczywa na wła-
dzach publicznych, a rodzice pokrywają
jedynie część ponoszonych kosztów. Bez tego
trudne do osiągnięcia będzie zapewnienie do
2020 r. opieki w żłobkach dla jednej trzeciej
wszystkich dzieci do lat trzech.

— za nowymi rozwiązaniami
nie poszły pieniądze...

gliwicki radny SLD,
przewodniczący Komisji
ds. Rodziny i Polityki Społecznej

Marek Widuch
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PODIUM
Rusza kolejna, po budowie gliwickiego odcinka
DTŚ, ogromna inwestycja miejska. W piątek, 5
kwietnia o godz. 14.00 podpisana została umo-
wa pomiędzy miastem Gliwice a spółką Mirbud
na budowę hali widowiskowo-sportowej POD-
IUM. 

Nowe miejsca pracy, szansa na międzynaro-
dową promocję oraz korzystny wpływ na lo-
kalną koniunkturę – takie mają być efekty
powstania hali. Miasto, którego wizytówka
są prężnie działająca strefa ekonomiczna, Po-
litechnika Śląska oraz skrzyżowanie autostrad
A1 i A4 zyska nowy atut w postaci nowoczes-
nego, wielofunkcyjnego obiektu.

– Często powtarzam, że przygotowanie
inwestycji bywa trudniejsze niż jej późniejsza
realizacja. Przykład hali PODIUM doskonale
to obrazuje. Podpisanie umowy to finał wie-
loletniej pracy dużej grupy osób, którym
chciałbym serdecznie podziękować. Mam
nadzieję, że budowa przebiegnie łatwiej niż
przygotowania do niej. PODIUM jest bardzo
potrzebne Gliwicom i Śląskowi – podkreślał
na konferencji prasowej prezydent Gliwic.

Ogromnym atutem PODIUM będzie poło-
żenie. Hala stanie w miejscu dawnego stadionu
XX-lecia. Dogodny dostęp zapewnią plano-
wane i zrealizowane nowoczesne inwestycje
komunikacyjne – autostrady A4 i A1 z węzłem
Gliwice – Sośnica, a także Drogowa Trasa
Średnicowa, która stanie się głównym ele-
mentem połączenia komunikacyjnego i inte-
gracji miast aglomeracji. Bezpośredni dojazd
z DTŚ do projektowanej hali zapewni plano-
wana obwodnica miejska i sieć lokalnych
dróg.

W skład hali widowiskowo-sportowej wcho-
dzą: główna hala widowiskowo-sportowa,
hala treningowa, centrum SPA, zewnętrzny
garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje rów-
nież estakadę drogi pożarowej, obiekty małej
architektury oraz zagospodarowanie terenu.
Projekt hali Podium, zarówno pod względem
funkcjonalnym, jak i przestrzennym, nawiązuje
do współczesnych tendencji w kształtowaniu
obiektu sportowo-widowiskowego. Nad ca-
łością dominuje założony na planie okręgu
budynek hali głównej. Ogólny plan budynku
i jego forma są efektem optymalizacji układu
widowni i systemu komunikacji wokół niej.
Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzys-

kania jak największej liczby miejsc w strefach
o najlepszych warunkach widoczności. Wpro-
wadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzy-
woliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje
uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do hali głównej przylega zespół hali tre-
ningowej i centrum SPA. Główne wejścia do
budynku znajdują się na poziomie +5,85 m
w stosunku do istniejącego poziomu placu
przed obiektem. Przed wejściem zaprojekto-
wano plac rozłożony na czterech tarasach,
połączonych schodami i rampami. Od strony
ul. Akademickiej przewidziano ozdobny zie-
leniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi

na koronę placu. Od strony ul. Kujawskiej
znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy,
którego górna płyta stanowi plac przeznaczony
do organizowania imprez, wystaw zewnętrz-
nych towarzyszących imprezom głównym od-
bywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali moż-
na będzie przeprowadzać zawody sportowe
m.in. w hokeju, lekkoatletyce, tenisie, siat-
kówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej
piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich międzynarodowych związków
i federacji sportowych, dla imprez o randze
międzynarodowej. Hala jest również przy-

stosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez
wystawienniczych i targowych, wszelkiego
rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak:
koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca,
masowe imprezy taneczne, imprezy społecz-
no-polityczne oraz ogólnodostępna – komer-
cyjna rekreacja sportowa.
Charakterystyczne parametry techniczne
obiektu:
- powierzchnia całkowita 69.272,04 m2
- powierzchnia użytkowa 56.269,75 m2
- kubatura 509.881,93 m3
- łączna liczba stałych miejsc siedzących
14.932 miejsc.
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umowa podpisana

Zygmunt Frankiewicz

prezydent Gliwic

Sławomir Nowak

v-ce prezes  Mirbud

2:1
Podopieczni Marcina Brosza pokazali w niedzielnym spotkaniu
prawdziwie niebiesko–czerwonego ducha walki. Początek
meczu nie ułożył się najlepiej dla gliwiczan, którzy za sprawą
Ivicy Ilieva stracili gola już w ósmej minucie. Przez następne
kilkadziesiąt minut zespół „Białej Gwiazdy” prowadził zma-
sowane ataki na bramkę Piasta, próbując podwyższyć rezultat.
Godnym następcą Dariusza Treli okazał się Jakub Szumski,
który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

„Piastunki” nie zamierzały jednak odpuszczać i w 70. minucie
kibice doczekali się pierwszego trafienia dla Piasta, a jego
autorem był Damian Zbozień. Jedenastka z Okrzei poszła za
ciosem i już trzy minuty później krakowskiego golkipera po-
konał Rudolf Urban. Niebiesko–czerwoni nie oddali już pro-
wadzenia i mogą się cieszyć z jakże cennego kompletu punktów
wywiezionego ze stadionu przy Reymonta.

Kraków przegrał na własnym boisku

PIAST-WISŁA
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Miejsca brakuje zarówno
w centrum jak i na osiedlach.
Teraz, gdy śniegowe zaspy
uniemożliwiły dojazd do wielu
parkingów kierowcy problem
stał się szczególnie dokuczliwy.
Co zatem zrobić z porzuconym
samochodem, który od wielu
miesięcy zajmuje tak potrzebną
przestrzeń? 

Trzeba ten fakt zgłosić Straży
Miejskiej. Tylko od początku
roku funkcjonariusze interwe-
niowali 32 razy w podobnych
sprawach. Warto reagować,
gdyż beztroski właściciel woli
oglądać niszczejący wrak, niż
go zezłomować. 

Zgodnie z ustawą: Prawo o ru-
chu drogowym, art. 50a. 1. Po-

jazd pozostawiony bez tablic
rejestracyjnych lub pojazd, któ-
rego stan wskazuje na to, że
nie jest używany, może zostać
usunięty z drogi przez straż
gminną lub Policję na koszt
właściciela lub posiadacza.

Rzecznik straży Marcin
Kuczkowski apeluje. – Jeśli
w Waszej okolicy stoją sa-
mochody, które mogą zagra-
żać dzieciom, przechodniom,
lub sprawiają wrażenie
opuszczonych –dzwońcie lub
zgłaszajcie interwencję dy-
żurnemu Straży Miejskiej.
My zajmiemy się wrakami
zajmującymi Wasze miejsca
parkingowe.

Sośniczanie są zdruzgotani,
gdyż wspomniane dopłaty się-
gają 1300 złotych. Okres roz-
liczeniowy, w którym pojawiły
się domniemane zaległości
i nadpłaty, trwał prawie 4 lata,
od 2009 do 2011 roku.

Najemcy mieszkań, poprosili
o interwencję radnego Jana
Pająka (KdG ZF). Ten przesłał
pisma z prośbą o wyjaśnienie
wszystkich wątpliwości. W ko-
respondencji radny zwrócił
uwagę na brak logicznego uza-
sadnienia nadpłat ze strony
konsorcjum. Po wymianie ko-
respondencji, zorganizowano
spotkanie z mieszkańcami, na
którym przedstawiciel tłuma-
czył mieszkańcom powody ta-
kich decyzji. Kompania Węg-
lowa zapłaciła operatorowi sieci
pełną kwotę za dostarczanie
ciepła. Niestety obowiązków
nie dopełnił zarządca, który
nie dopilnował rozliczeń od-
powiadających faktycznemu
zużyciu.

Aby pozbyć się długu, od-
powiedzialność za błędy i nie-
dopatrzenia zrzucono na lo-
katorów. 

–Większość mieszkańców ul.
Pustej poprosiła o korektę fak-
tur. Oczywiście KOK ustosun-
kował się do naszych próśb,
jednak ostatecznie odesłano
nam rachunki opiewające na
tę samą kwotę. Niestety, po-
mimo upływu lat, nikt nie in-
formował nas wcześniej o za-
istniałych problemach. Według

pism z Oddziału Gospodarki
Mieszkaniowej jestem winna
Konsorcjum Ochrony Kopalń
900 złotych. Dodatkowo część
świadczeń okresowych dawno
się przedawniła. –komentuje
Malwina, mieszkanka ul. Pus-
tej. 

– Co cztery lata mam dopłatę
w wysokości 893 zł, jednak
nie mam zamiaru tego płacić.
Przecież Ci ludzie prowadzą
księgowość i nie jesteśmy od-
powiedzialni za ich błędy!
Dużo gorzej mają się lokatorzy
z mieszkań czteropokojowych.
Ich „należności” wyliczono na
ponad 1300 złotych! Widocznie
komuś brakuje kasy po czte-
rech latach, dlatego szukają
naiwnych. Płaciliśmy regu-
larnie, a od 2009 nie widzie-
liśmy na oczy żadnego pisma.
- dodaje mieszkanka sąsiedniej
klatki. 

W podobnej sytuacji znalazły
się również osoby, które ledwo
wiążą koniec z końcem. Na
nieszczęście mieszkańców, pro-
blem pojawił się tuż przed Wiel-

kanocą. Sprawa jest rozwojowa,
a ostateczna decyzja jeszcze
nie zapadła. Całe zamieszanie
spowodowało, że Konsorcjum
Ochrony Kopalń odstąpiło od
egzekucji należności. Niestety
to tylko tymczasowe rozwią-
zanie, gdyż nadpłaty nie zostały
do tej pory anulowane, bo co
istotne, kasa musi się zgadzać. 

Wiele osób zastanawiało się co powstanie w miejscu dawnej
pętli. Prace przygotowawcze w Wójtowej Wsi trwały już od
dłuższego czasu. Pomimo tego, dopiero teraz Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane Budecon SA, poinformowało o planach
inwestycyjnych. W 2011 roku spółka wykupiła od Tramwajów
Śląskich około 6,3 tys. m kw. gruntu, co umożliwi powstanie
jednego z najpopularniejszych... dyskontów spożywczych
w kraju. Chodzi o Biedronkę.

To będzie już 17 sklep na terenie Gliwic. Nie wiadomo jednak
kiedy nastąpi oficjalne otwarcie. Ciekawszy pomysł na zagos-
podarowanie miały ponoć władze miasta. Z nieoficjalnych
źródeł wynika, że w miejscu pętli miał powstać parking w sys-
temie Park&Ride. To rozwiązanie spotykane w wielu polskich
miastach, przeznaczone dla osób, które dojeżdżają z przedmieść
dużych miast i korzystają z komunikacji miejskiej. Mieszkańcy
z wielką chęcią skorzystaliby z nowych miejsc do parkowania,
jednak miasto przegrało przetarg na teren u zbiegu ulic Sło-
wackiego i Daszyńskiego. 

Nieużywany wrak
blokuje parking?
Jest na to sposób

KONSORCJUM
SIĘ POMYLIŁO.

Śmierć na
przystanku

Prace budowlane
przy pętli tramwajowej 

W środę, na ul. Kozielskiej tuż
obok Cmentarza Centralnego,
przechodnie zauważyli na przy-
stanku autobusowych nieru-
chomą postać. Świadkowie po-
stanowili sprawdzić czy bez-
władnie siedząca osoba nie jest
przypadkiem pod wpływem al-
koholu. Szczególnie, że w czasie
zimy to właśnie promile są naj-
częstszą przyczyną zamarznięć.

Okazało się jednak, że
wspomniany człowiek nie żyje.

O sprawie powiadomili nas
m.in. nasi czytelnicy. Na miej-
scu pojawiły się służby ratun-
kowe, które przystąpiły do rea-
nimacji. 

Niestety, bezskutecznej.
Przed przystankiem funkcjo-
nariusze rozłożyli charaktery-
styczny czarny worek, do któ-
rego włożono zwłoki.

Z wstępnych ustaleń policji
wynika, że śmierć nastąpiła
z przyczyn naturalnych.

Konsorcjum Ochrony Kopalń zgotowało niemiłą nie-
spodziankę mieszkańcom ul. Pustej w Sośnicy. Oddział
Gospodarki Mieszkaniowej KOK-u postanowił pokryć
straty... pieniędzmi z kieszeni lokatorów. Co ciekawe,
sprawa dotyczy zaniedbań sprzed kilku lat. 

Zapłacą mieszkańcy?

R E K L A M A
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„Lejemy” się śnieżkami

W poniedziałkowy poranek, 1 kwietnia, na
naszym facebookowym koncie pojawił się
pomysł zorganizowania nietypowego wy-
darzenia. Kolejna taka okazja mogła się już
nigdy nie powtórzyć. Choć wielu podejrze-
wało, że to żart z okazji Prima Aprilis to
w zaledwie kilka godzin udało się przepro-
wadzić Wielką Bitwę na Śnieżki. Było nie-

mal 100 osób, były rodziny z dziećmi, była
gorąca herbata, było lepienie wielkiego
śnieżnego zająca, były upominki, a przede
wszystkim dużo dobrej zabawy i śmiechu. 

I choć bawiliśmy się doskonale to mamy
nadzieję, że Rzucany Lany Poniedziałek
nie stanie się tradycją. :)



Jaki cel działania ma Stowarzyszenie
„Zgoda i Przyszłość”
Marek Bieniek –Zasadniczym celem działania
ZiP jest konsekwentne realizowanie zadań okre-
ślonych w statucie, w szczególności dążenie do
integracji środowisk społecznych, gospodarczych
oraz grup mających na celu rozwój kultury
w szerokim znaczeniu tego słowa.
Startowaliście w wyborach samorządowych...
Tak, to prawda, stowarzyszenie przed wyborami
tworzy komitet wyborczy wyborców, o tej samej
nazwie. W obecnej rzeczywistości, bez wsparcia
politycznego trudno jest cokolwiek osiągnąć.
Jest Pan członkiem Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i wiem, że był Pan kandydatem PSL
na stanowisko prezydenta miasta, dlaczego
Pan nie wystartował?
Poparliśmy Pana prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza
Nie można wygrać z Zygmuntem
Frankiewiczem?
Nie jest to łatwe zadanie, na początek musiałaby
powstać szeroka koalicja, na czele której stanąłby
dobry kandydat, a nie ktoś z „łapanki”, jak to
miało miejsce ostatnio w jednym z komitetów
Którym?
Poproszę o następne pytanie
Co Pan sądzi na temat ostatniego
referendum?
Pełna amatorszczyzna
ZiP jest bardziej popularne w powiecie
gliwickim, w Gliwicach niewiele osób
o nim słyszało
Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość” jest znanym
„graczem” w polityce samorządowej powiatu
gliwickiego. W ostatnich wyborach zdobyło
ponad 11 tysięcy głosów, co dało zwycięstwo
i pozwoliło uzyskać 8 z 23 mandatów wyborczych,

przed Platformą Obywatelską, która otrzymała
7 mandatów. Wystarczyło to na utworzenie
koalicji ZiP i PO. Starostą został Michał Nieszporek
z PO, a Wicestarostą Waldemar Dombek z ZiP.
Jaki plan w przyszłorocznych wyborach ma
ZiP w Gliwicach?
Stowarzyszenie buduje w Gliwicach swe struktury
od podstaw, nie wiem na dzisiaj, czy wystartujemy
sami czy zbudujemy koalicję, ale na pewno część
naszych członków wystartuje w wyborach
Jakiś program dla Gliwic już jest?
Budownictwo mieszkaniowe, jest to najważniejsza
sprawa w Gliwicach, o której nic się nie mówi.
Miasto się wyludnia, a przecież z naszych po-
datków żyje. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracuje
w Gliwicach, a w nich nie mieszka. Czy komuś
chciałoby się dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów
do pracy, gdyby mógł zamieszkać w naszym
mieście? Ceny działek budowlanych są kosmiczne,
ale dlatego, że jest ich mało. Budownictwo wie-
lorodzinne praktycznie nie istnieje.
Będzie Pan kandydował na prezydenta
Gliwic?
Jak powiedziałem wcześniej, ZiP na dziś nie ma
konkretnych ustaleń co do wyborów, ale kandy-
datem na prezydenta zawsze jest lider komitetu
wyborczego.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Marek Bieniek jest politologiem, ukończył
studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Studiował również na Politech-
nice Śląskiej w Gliwicach i Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Obecnie pracuje jako
pośrednik i doradca na rynku nieruchomości.

www.tydzienwgliwicach.pl 7

Jak zapewniają wykonawcy w
tym przypadku nie było ko-
nieczne wyznaczanie objazdu.
Mieszkańcy będą mieli zapew-
niony dojazd do posesji. Pla-
nowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu
planuje się na listopad 2013 r. 

W ubiegłym tygodniu ruszyły
prace na ul. Portowej. Od skrzy-
żowania z ul. Jana Śliwki do
węzła z DK88 odcinek został
zamknięty dla ruchu. Wpro-
wadziło to spore zamieszanie
komunikacyjne, szczególnie,

że równolegle trwa przebudowa
wiaduktu na DK88. Kierowcy
muszą przygotować się na
zmianę obowiązujących do-
tychczasowych objazdów. 

Tak jak teraz jadący „dekawką”
z Bytomia w kierunku Wroc-
ławia będą musieli zjechać z
trasy na ul. Pionierów. Następ-
nie ulicą Perseusza, estakadą
Heweliusza, ulicami Portową,
Edisona, Łabędzką i Opla do-
jadą do najbliższego węzła, któ-
ry umożliwi powrót na DK 88.
Z kolei kierowcy przemiesz-

czający się z Wrocławia w stro-
nę Bytomia będą musieli zje-
chać z Drogi Krajowej nr 88
na ul. Okulickiego. Dalej objazd
poprowadzony zostanie ulica-
mi: Kozielską, Łabędzką, Edi-
sona, Portową, estakadą He-
weliusza, Perseusza i Pionierów
do DK 88. 

Ulica Portowa będzie nie-
przejezdna do lipca 2014
r. Natomiast na Drodze
Krajowej nr 88 prace po-
trwają dłużej – do grudnia
2014 r.

Drogi gminne:

ul. Powroźnicza
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników,

budowa kanalizacji
ul. Ślusarska
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników,

budowa kanalizacji
ul. Ossowskiego
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Jondy
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Ficka
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Goplany
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Batalionu Kosynierów
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników,

budowa miejsc postojowych
ul. Karpacka
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników,

budowa kanalizacji
ul. Sudecka
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników,

budowa kanalizacji

Drogi powiatowe:

ul. Zawadzkiego
▪ remont nawierzchni jezdni (kontynuacja

prac rozpoczętych w 2012 r.)
ul. Kozielska od nr 177 do nr 205
▪ budowa chodnika w terenie zabudowa-

nym
ul. Toszecka na odcinku od ul. Zbożowej do
Bernardyńskiej
▪ remont nawierzchni jezdni
ul. Kozielska na odcinku od drogi do Rze-
czyc do autostrady A4
▪ remont nawierzchni jezdni
ul. Knurowska
▪ budowa ciągu pieszo-rowerowego na od-

cinku od ul. Chmielnej w kierunku Knu-
rowa

ul. Nowy Świat w rejonie Gliwickiego Teat-
ru Muzycznego i do ul. Rybnickiej
▪ remont chodników
ul. Skowrońskiego
▪ remont nawierzchni jezdni i chodników

(kontynuacja prac rozpoczętych w 2012 r.).

Ulica Fredry zamknięta
na całej długości

WYgRA W gLIWICACH?

ReMONTY gLIWICKICH ULIC
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„ZgOdA I PRZYSZŁOŚć”

doktor politologii
Prezes Stowarzyszenia

„Zgoda i Przyszłość” w Gliwicach

Marek Bieniek

Wraz z nadejściem cieplejszych dni ruszą kolejne prace drogowe. Oprócz
dużych inwestycji Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zaplanował na ten
rok także szereg mniejszych remontów ulic i chodników w różnych
częściach miasta.

69zł

Moduł reklamowy
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„BEZPIECZNY
WEEKEND”

3 zabitych, 41
rannych

W poniedziałek 1 kwiet-
nia zakończyła się świą-
teczna akcja „Bezpieczny
weekend”.

Odnotowano m.in. 486 kolizji,
do których z pewnością przy-
czyniła się fatalna, zimowa po-
goda. Działania śląskiej policji
trwały 4 dni - od ubiegłego
piątku. Drogówkę tradycyjnie
wspierali policjanci prewencji,
którzy wspólnie prowadzili
wzmożone kontrole stanu
trzeźwości kierujących, pręd-
kości i stanu technicznego po-
jazdów. 
Mundurowi zwracali też szcze-
gólną uwagę na to, czy kie-
rowcy i pasażerowie mają za-
pięte pasy bezpieczeństwa,
a dzieci przewożone są w fo-
telikach. W tym czasie doszło
do 25 wypadków, w których 3
osoby zginęły i 41 zostało ran-
nych. Tragicznej statystyki nie
poprawia liczba kierujących
na „podwójnym gazie”. Poli-
cjanci uniemożliwili dalszą jaz-
dę 96 kierowcom pod wpły-
wem alkoholu.

Ukradli bilety za 27
tys. złotych!

Gliwiccy policjanci pro-
wadzą dochodzenie w
sprawie kradzieży bile-
tów KZK GOP. 

Doszło do niej pod koniec
marca w jednym z punktów
sprzedaży w rejonie pl. Pias-
tów. Złodziej zabrał z lady
pudełko z biletami miesięcz-
nymi oraz kwartalnymi, po
czym zbiegł. Mężczyzna
ukradł około 200 biletów
o wartości ponad 27 tys. zł.
Można domniemywać, że bę-
dzie próbował je teraz sprze-
dać po atrakcyjnej cenie.
I właśnie niska cena, inna niż
wydrukowana na blankiecie,
powinna być dla nabywcy
przesłanką pozwalającą na-
brać podejrzeń. Bilety mogą
być wprowadzane do obiegu
na całym Śląsku. Kontrolerzy
zostali już zobligowani do
bacznego zwracania uwagi na
ich numery. Prowadzony jest
też monitoring ofert w inter-
necie.

Policja przypomina, że bilety
nigdy nie są sprzedawane ta-
niej niż wskazuje ich nominał.
Poza tym zawsze są do naby-
cia jedynie w określonych

punktach. Policja przestrzega
przed kupowaniem podejrza-
nych biletów! Ten, kto świa-
domie nabywa przedmiot nie-
legalnego pochodzenia, może
zostać pociągnięty do odpo-
wiedzialności karnej za pa-
serstwo. Jeżeli jednak nabyw-
ca nie ma świadomości, że
kupuje towar kradziony, nie
musi obawiać się konsekwen-
cji. Osoby oszukane przez zło-
dzieja nie są traktowane jak
paserzy, a jako świadkowie.

Okradał klatki scho-
dowe. Grozi mu na-

wet 5 lat
Dzięki anonimowej infor-
macji policjantom udało się
zatrzymać 39-latka, który
grasował w klatkach scho-
dowych. Kradł wyposażenie
rozdzielni elektrycznych.

39-letni mieszkaniec Zabrza nie
przyjechał do Gliwic w celach tu-
rystycznych. Zdołał już ukraść
dwa transformatory z dwóch kla-
tek schodowych przy ul. Sportowej.
Straty, jakie poniosła przez niego
wspólnota mieszkaniowa, to około
2500 zł. Na szczęście udało się
zapobiec jeszcze większym szko-
dom, bo mężczyzna został w porę

złapany. Na gorącym uczynku
zatrzymali go policjanci z III ko-
misariatu. 29-latek zamierzał
właśnie okraść trzecią klatkę. Grozi
mu kara od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności

Zgłoszenie uratowa-
ło rodzinny dobytek

Policjanci z IV komisa-
riatu zatrzymali mężczyz-
nę, który włamywał się
do domu jednorodzinne-
go. Włamywacz był w tym
czasie na przepustce z za-
kładu karnego.

W dniu 31 marca, pół godziny po
północy policjanci otrzymali te-
lefoniczną informację, że do jed-
nego z domów w rejonie Łabęd
ktoś próbuje się włamać. Na
miejsce natychmiast pojechał pat-
rol. Funkcjonariusze zatrzymali
45-letniego mężczyznę. Miał
wspólnika, któremu jednak udało
się zbiec. Przy okazji wyszło na
jaw, że 45-latek jest w trakcie od-
bywania kary pozbawienia wol-
ności za przestępstwa przeciwko
mieniu... Mężczyzna przebywał
akurat na przepustce. Włamaniu
udało się zapobiec dzięki anoni-
mowej informacji.

w Gliwicach
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Baran 21.03-20.04
Ten tydzień będziesz mógł
zaliczyć do udanych. W
nowej pracy dostaniesz
możliwość swobodnego
działania. 

Byk 21.04-20.05
Wprawdzie na początku ty-
godnia pojawi się chaos, ale
szybko sobie z nim pora-
dzisz. Na szczęście w domu
rozkoszować się będziesz
spokojem.

Bliźnięta 21.05-21.06

Kolejne inwestycje przy-
niosą już wkrótce spore
zyski. Nie warto jednak
przedwcześnie świętować.
Jeden mały błąd i możesz
ponieść porażkę. 

Rak 22.06-22.07

Czeka Cię czas wymarzo-
nego odpoczynku. Przestań
zadręczać się licznymi obo-
wiązkami. Należy Ci się
odrobina urlopu.

Lew 23.07-23.08
Niestety szarpaniny i kom-
plikacji z początkiem ty-
godnia ci nie zabraknie. Na
szczęście te trudności będą
tylko chwilowe. W kolej-
nych dniach nadejdzie spo-
kój.

Panna 24.08-22.09
Naucz się cieszyć drobiaz-
gami. Także dziel się z in-
nymi tym, co posiadasz.
Przestań się cały czas de-
nerwować sytuacją finan-
sową. Nie jest tak źle. 

Waga 23.09-23.10
Rozglądnij się za zajęciem,
które pozwoli ci rozwinąć
skrzydła. Dzięki temu od-
zyskasz chęć do życia. Bę-
dziesz cieszyć się
nadejściem wiosny i no-
wymi wyzwaniami. 

Skorpion 24.10-22.11
Zobacz jak szybko płynie
czas. W tym tygodniu mo-
żesz zrealizować marzenia
z przeszłości. Stwórz mapę
hierarchii ważności, przyda
Ci się w tym pracowitym
tygodniu.

Strzelec 23.11-21.12
Nie odkładaj niczego na
później. Taka postawa nie
pozwala Ci się rozwijać.
Podejmuj odważne i dyna-
miczne decyzje. 

Koziorożec 22.12-20.01
Powoli wpadasz w rutynę,
działasz jak automat. Może
to rozsądek, a może strach-
liwość, jednak taka sytuacja
może doprowadzić do szyb-
kiego wypalenia.

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

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

 Julia (poniedziałek)

— to kobieta miła, dobra i bardzo
kulturalna. Najczęściej wyróżnia się
w swoim zawodzie. Ze względu na
swój talent ma szansę stać się dobrą
i sławną aktorką. Bywa, że jest od-
bierana jako osoba żądna władzy.
Potrafi samodzielnie prowadzić duże
interesy i osiągać niemałe wyniki.
Julia zawsze wszystko dokładnie
analizuje. Lubi dobrze wyglądać

 Marcelina(wtorek)

— to osoba przebiegła, sprytna,
uparta i nieco zadziorna. Łatwo przy-
stosowuje się do różnych okolicz-
ności. Lubi rozkazywać innym, pod-
porządkowywać ich sobie i wysłu-
giwać się nimi. Nie okazuje uczuć,
ani nie mówi tego co myśli, jest
osobą skrytą. Ufa swojej intuicji,
która często pomaga jej w życiu.
W miłości zachowuje dystans.

 Michał(środa)

—  człowiek o tym imieniu jest
dobry, pogodny, stateczny i wy-
kształcony. Z ochotą radzi innym i
pomaga w trudnych sytuacjach, cho-
ciaż sam przez to często ma kom-
plikacje. Jest kulturalny oraz inteli-
gentny. Bywa, że rodzina go lekce-
waży, a żona nie szanuje. Często
sam dba o dom i wykształcenie
dzieci, jednak mimo to nie znajduje
należnego mu uznania.

 Filip (czwartek)

— jest człowiekiem o wrażliwej na-
turze, ma dużo energii, jest pomy-
słowy i przebiegły. Ma znakomity
wpływ na swoje otoczenie, jednoczy
ludzi i potrafi pogodzić tych, którzy
są skłóceni. Filip to osoba szczera,
sumienna, sprawiedliwa i szczodra.
Ze względu na swoją hojność musi
uważać, aby nie trwonić całego ma-
jątku na pomoc dla innych. Niestety
łatwo go oszukać, dlatego powinien
być ostrożny w prowadzeniu inte-
resów z innymi ludźmi. Jest dobrym
gospodarzem w domu i wzorowym
mężem. Dla swoich dzieci jest wy-
magający, ale troskliwy, dba o ich
przyszłość.

 Damian (piątek)

— to osoba inteligentna, zrówno-
ważona i obdarzona wspaniałym
poczuciem humoru. Potrafi zabawnie
opowiadać. Interesuje się sztuką,
często samemu oddając się pracy
artystycznej. W domu potrzebuje
ciepła i spokoju. 

 Justyna (sobota)

—  to kobieta szlachetna, dobra, nie-
zależna, która lubi kierować innymi.
Praktyczna, zorganizowana w dzia-
łaniu, utrzymuje szerokie kontakty
społeczne. W miłości stała, jednak
ostrożna. Troszczy się o dom, dość
późno zakłada rodzinę, nie lubi dzieci.
Nie cierpi, kiedy ktoś jej rozkazuje.
Ma bardzo wysokie poczucie własnej
wartości. Justyna lubi ład i porządek.

 Marta (niedziela)

— jest kobietą niezależną, lubi wol-
ność myśli i słowa. Ma wybitną
osobowość, konsekwentnie dąży do
wyznaczonego przez siebie celu,
potrafi zwalczyć wszelkie przeszkody,
które stoją na jej drodze i osiągnąć
sukces. W domu jest dobrą gospo-
dynią, spełniającą wszystkie swoje
obowiązki. Jest dyplomatką. Marta
ma dość zmienny charakter. Jest
osobą tolerancyjną i lubiącą spokój.
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