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Czwartek, 28 bm.
temp. 4°C |1°C

Piątek, 29 bm.
temp. 5°C |-1°C

Wtorek, 26 bm.
temp. 1°C |-4°C

Środa, 27 bm.
temp. 1°C |-1°C

Sobota, 30 bm.
temp. 3°C |-2°C
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Bezpłatna
gazeta informacyjna

Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

Osoby nadzorujące prawid-
łowy przebieg prac przy zi-
mowym utrzymaniu dróg z
ramienia Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach...

Piłkarze gliwickiego Piasta za-
prezentowali bardzo ciekawy
futbol, pokonując bez więk-
szego problemu Zagłębie Lu-
bin. Pierwszego gola zdobył
Łukasz Hanzel, a wynik ustalił
Ruben Jurado...

❂ ❂

➽ str.❸

➽ str.➍

Sprawdź 
kto odśnieży ulice

Osoby nadzorujące prawid-
łowy przebieg prac przy zi-
mowym utrzymaniu dróg z
ramienia Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach...➽ str.➏

W powietrzu czuć 
było gaz

Derby
Piast - Górnik

Fakty i mity 
Miejski monitoring.
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Przebudowany skatepark na
Placu Krakowskim jest już
otwarty. Jednak po raz ko-
lejny wzbudza spore kontro-
wersje. Użytkownicy, którzy
protestowali przeciwko zle-
ceniu inwestycji firmie Dom-
bud, teraz,... ➽ str.➐

Skatepark wzbudza
kontrowersje

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek



Podstrefa gliwicka będąca największą z czterech podstref Katowickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej pozyskała w tym roku 6 nowych inwestycji. 

w Gliwicach str. 2

Przywitaj Nowy Rok
w Spichlerzu!

Jeśli chcesz spędzić
Sylwestra w wyjąt-
kowej atmosferze

to nie ma lepszego wy-
boru. Impreza organizo-
wana w restauracji Spi-
chlerz to połączenie
stylu, doskonałej mu-
zyki oraz wspaniałego
jedzenia. Impreza pro-
wadzona do białego
rana z pewnością upły-
nie Wam pod znakiem
kapitalnej zabawy. 

To wydarzenie, które za-
pamiętacie do końca
życia. Warto dodać, że
jaki Sylwester taki cały
rok, dlatego warto już
teraz zapewnić sobie po-
myślność i dobry na-
strój. Szczegółowych
informacji szukajcie na
stronie internetowej
spichlerzgliwice.wor-
dpress.com, pod nume-

rem tel.: 32-333 10 11 
lub 503 052 771.

Miejsce do tej pory uwa-
żane za drogie i nie-
szczególne, zyskało cał-
kiem nową jakość. Za
sprawą ciężkiej pracy
całego zespołu, na ul.
Wiejskiej 16B powstał
obowiązkowy punkt od-
wiedzin dla każdego,
kto chce sprawić sobie
kulinarną ucztę. To nie
tylko lokal na wyjąt-
kowe okazje czy wee-
kendowe wypady. To
restauracja, w której od-
poczniemy, do której
możemy wybrać się po
pracy z całą rodziną.
Warto odwiedzić restau-
rację Spichlerz, by
potem bez przerwy wra-
cać po nowe kulinarne
doznania. 

R E K L A M A

W istniejącej od 1996 roku
gliwickiej podstrefie KSSE
pracuje dziś ponad 15 tys.
osób. Do największych pra-
codawców należą firmy
z branży motoryzacyjnej. Te-
ren podstrefy obejmuje ponad
tysiąc hektarów w 14 miastach
i gminach na terenie woje-
wództw śląskiego i opolskiego.
Jest prawdopodobne, że jesz-
cze w tym roku dojdzie do jej
kolejnego rozszerzenia – 

w sumie o blisko 30 hektarów
w Bytomiu, a także w Gliwi-
cach, gdzie swój projekt roz-
wojowy zamierza realizować
Huta Łabędy.
Będą także trzy reinwestycje
o łącznej wartości prawie 220
mln zł. Obecna w Gliwicach
od ubiegłej dekady strefowa
spółka Oasis East - liczący się
w świecie producent dystry-
butorów wody - planuje za-
inwestować w podstrefie  co

najmniej 2,4 mln zł. Przypo-
mnijmy, że spółka Meiko
Trans Polska świadcząca wy-
specjalizowane usługi logis-
tyczne dla firm japońskich
przewidziała w tym roku roz-
budowę kompleksu magazy-
nowego. Podobne zamiary
mają inne strefowe podmioty
gospodarcze, niemniej wciąż
rozstrzygnięcia rokowań z ich
udziałem objęte są tajemnicą
negocjacji.

Ogłoszono przetarg. Przed-
miotem zamówienia jest wy-
budowanie budynku biuro-
wego wraz z drogą zjazdu, za-
plecza parkingowego oraz
przyłączy. Roboty będą obej-
mowały: dojścia i dojazdy,
sieci i przyłącza, rekultywację
terenów zielonych, roboty ele-
wacyjne wraz ze stolarką, ro-
boty wykończeniowe, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, in-
stalacje ogrzewania, instalacje
wentylacji, instalacje elek-
tryczne i instalacje klimaty-
zacji. Do obowiązku wyko-
nawcy należeć będzie również
koszt i uzyskanie prawomoc-
nego pozwolenia na użytko-
wanie.
Przedmiot zamówienia obej-
muje również wycinkę drzew
oraz wykonanie nowych na-
sadzeń.
Prace wykonane zostaną
w ramach projektu: „Rozbu-
dowa i doposażenie Parku
Naukowo-Technologicznego
TECHNOPARK GLIWICE
Sp. z o. o. w Gliwicach celem
wzmocnienia potencjału dla

zwiększenia transferu tech-
nologii innowacyjności w re-
gionie dofinansowanego ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata
2007-2013”.

Strefa się rozbudowuje... ...Technopark
się rozbudowuje

infogliwice.pl

CENA 220ZŁ ZA OSOBĘ*

RESTAURACJA

SPICHLERZ
— FUZJA SMAKÓW —

ZAPRASZA

NA ZABAWĘ SYLWESTROWĄ

WYJĄTKOWE MENU
NAJWIĘKSZE PRZEBOJE /DJ
ZABAWA DO SAMEGO RANA

*W CENIE 
BUTELKA WÓDKI/PARĘ, CIEPŁA KOLACJA,

SZWEDZKI BUFET, BUFET KAWOWY

REZERWACJA

GLIWICE, UL. WIEJSKA 16B
TEL.32 333 10 11
KOM. 503 052 771

RESTAURACJA@SPICHLERZ.PL
WWW.SPICHLERZ.PL
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Te i inne pytania zadaliśmy w imieniu
mieszkańców zarówno służbom mun-
durowym jak i jednostkom miejskim
i prawnikom. Udaliśmy się do sie-
dziby Śląskiej Sieci Metropolitalnej
- tam właśnie magazynuje się mate-
riał z kamer rozsianych na terenie
całego miasta. To również w tym
miejscu potrzebne dane są przeka-
zywane odpowiednim służbom. 

O szczegółowych zadaniach ŚSM
opowiedział nam Mariusz Kopeć,
przedstawiciel spółki.

- W Gliwicach działa już 200 no-
woczesnych kamer. Funkcjonują
w oparciu o technologię hybrydową
- połączenie radiowe i światłowo-

dowe. Obraz z monitoringu miej-
skiego jest przekazywany do Cen-
trum Ratownictwa Gliwice, Komen-
dy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej
oraz niektórych komisariatów po-
licji. Ponadto zarejestrowany obraz
przechowywany jest w jednej z naj-
nowocześniejszych serwerowni w
województwie. Została zaprojekto-
wana i wykonana w oparciu o roz-
wiązania technologiczne nowej ge-
neracji, które zapewniają jej nieza-
kłócone funkcjonowanie. Komora
została wyposażona w stałą klima-
tyzację oraz system obniżonej za-
wartości tlenu, który nie dopuszcza
do powstania pożaru. Bezpieczeń-
stwo zwiększają także systemy prze-
pięciowe, antywłamaniowe oraz
dodatkowe źródła zasilania. Archi-
wizowane przez 30 dni dane z mo-
nitoringu miejskiego udostępniane
są tylko na pisemną prośbę organów
ścigania oraz sądy.

W świadomości mieszkańców, miejski
monitoring to przede wszystkim spo-
sób na zidentyfikowanie sprawców

wykroczeń i przestępstw. Oprócz tego
ma zapewnić bezpieczeństwo i pomóc
w utrzymaniu porządku. Niestety coraz
częściej pojawiają się zarzuty ze strony
gliwiczan, że kamery monitoringu są
bezużyteczne. Dlaczego? „Przecież po-

licjanci patrzą w te kamery, a jak coś się

dzieje to i tak nie interweniują.” - piszą
nasi czytelnicy.

- Z monitoringu korzystamy wła-
ściwie codziennie ale nie patrzymy
w kamery przez całą dobę. Nie
mamy na to wystarczającej liczby
ludzi. W każdym komisariacie u dy-
żurnych i oficera dyżurnego ko-
mendy znajdują się „końcówki” mo-
nitoringu. Policjant dyżurujący może
w każdej chwili skorzystać z moni-

toringu. Patrzymy w monitory do-
raźnie lub w czasie konkretnych ak-
cji. Policja gliwicka wykorzystuje
monitoring raczej „post factum”,
celem odtworzenia i ustalenia co
naprawdę zdarzyło się w danym
miejscu i czasie. Nie raz z monito-
ringu uzyskujemy wizerunek spraw-
cy. - tłumaczy Marek Słomski
z gliwickiej komendy. - Stosujemy
go w sprawach gatunkowo poważ-
nych, mam na myśli wyjaśnianie
spraw bójek, pobić, kradzieży, roz-
bojów, ale i w sprawach zwykłych
wykroczeń drogowych. Pozbawiony
emocji i zakłóceń związanych z su-
biektywnym zapamiętywaniem sek-
wencji zdarzeń, zapis monitoringu
jest znakomitym środkiem dowo-
dowym.
Słowa komisarza Słomskiego po-
twierdza adwokat Andrzej Kuczera
z kancelarii Strumiński i Wspólnicy.

- Zapis nagrania pozyskanego
z monitoringu stanowi obecnie coraz
bardziej pożądany i cenny dowód
rzeczowy w postępowaniu karnym,

Coraz powszechniejsze stosowanie
monitoringu w miejscach publicz-
nych, a także kamer przemysłowych
w celach ochrony mienia prywat-
nego w powiązaniu ze stale podno-
szoną jakością obrazu,  a czasem
i dźwięku zwiększa użyteczność tej
formy dowodowej. Z jednej strony
monitoring ma działać prewencyj-
nie, czyli zniechęcać potencjalnych
przestępców, a gdy już dojdzie do
popełnienia wykroczenia, tudzież
przestępstwa – ma stanowić istotne
źródło dowodowe w sprawie. Nie-
zależnie od samego faktu istnienia
nagrania, znaczenie tego źródła in-
formacji dla postępowania karnego
uzależnione jest od jego jakości
i jednoznacznej rejestracji elemen-
tów zdarzenia istotnych dla przed-
miotu sprawy. Gdy jakość ta po-
zostaje odpowiednio wysoka, może
okazać się, iż nagranie będzie miało
znaczenie rozstrzygające przy roz-
poznawaniu sprawy sądowej.

Jak właściwie działa miejski monitoring
i czy faktycznie jest tak skuteczny jak za-
pewniają nas władze miasta? Gdzie prze-
chowuje się zapisy z kamer i czy w razie
potrzeby możemy liczyć na pomoc służb?

➽➽➽ ze str.➊

Fakty i mity...
Miejski monitoring.
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Marcin�Subotowicz

Jak będzie z Górnikiem?

Piłkarze gliwickiego Piasta za-
prezentowali bardzo ciekawy
futbol, pokonując bez więk-
szego problemu Zagłębie Lu-
bin. Pierwszego gola zdobył
Łukasz Hanzel, a wynik ustalił
Ruben Jurado. 

Pierwsza połowa została zde-
cydowanie zdominowana
przez podopiecznych trenera
Marcina Brosza. Gospodarze
niemalże w ogóle nie stwarzali
sobie sytuacji podbramko-
wych. Zupełnie inaczej wy-
glądało to w Piaście. Już w
dziesiątej minucie Łukasz
Hanzel wykorzystał błąd Mi-
chała Gliwy, który „wypluł”
piłkę przed siebie po niegroź-
nym strzale. „Hanzi” dobiegł
do futbolówki a następnie po-
słał ją nad bezradnym bram-
karzem wprost do siatki.

Kolejna okazja nadarzyła się
chwilę później, kiedy Radosław
Murawski uderzył piłkę z dys-
tansu. Gliwa „zahaczył” ją jesz-
cze końcówkami palców i dzię-
ki temu futbolówka zatrzymała
się na słupku bramki.

Druga połowa była w wyko-
naniu gliwiczan równie udana,
co pierwsza. Gracze z Okrzei

dobrze wiedzieli gdzie się usta-
wiać, żeby goście nie potrafili
stworzyć dogodnej sytuacji
do zdobycia gola. Co więcej -

w sześćdziesiątej pierwszej
minucie - podwyższyli ko-
rzystny wynik na 2-0. Auto-
rem drugiego trafienia był
Ruben Jurado, zdobywając
bramkę z ostrego kąta.

W końcówce spotkania sędzia
ukarał aż trzech zawodników
czerwonymi kartkami (były
one w konsekwencji drugiej
żółtej). A ukarani zostali -
Adam Banaś, Łukasz Hanzel
i Krzysztof Król. Ostatecznie
gliwiczanie wygrali w Lubinie,

inkasując komplet punktów.
To też pozwoliło awansować
niebiesko-czerwonym na ós-
me miejsce w tabeli.

Już w sobotę, 30 listopada 
o godzinie 18.00 derby Piast
Gliwice - Górnik Zabrze!

Kibice Górnika dostaną 1400
biletów. - Przedstawiciele
obydwu stron kibicowskich
zapewnili, że mając na uwa-
dze zarówno dobro obu klu-
bów, jak i całej piłkarskiej
Polski zagwarantowali bez-
pieczeństwo oraz zapewnili,
że nie będą używali żadnych
materiałów pirotechnicznych
- informuje Piast.

3 punkty na wyjeździe.
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Sprawdź
kto odśnieży ulice
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Remondis�Gliwice,�
44-100�Gliwice,�ul.�Kaszubska�2
tel.�32-231�08�58�wew.�210�

FHPU�ANKA�
44-151�Gliwice,�ul.�Daszyńskiego�449�2B�

tel.532�828�155

ZU�Konserwacja�Terenów�Zielonych
41-933�Bytom,�ul.�Łokietka�4�

Dyspozytora�Akcji�zima�322�892�450/606�409�080�

Osoby nadzorujące prawidłowy przebieg prac przy zimowym
utrzymaniu dróg z ramienia Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
1. Koordynator zespołu: Andrzej Razmus tel. 607 606 225
2. Z – ca koordynatora: Iwona Piszcz tel. 607 584 607
3. Inspektor: Ryszard Hanzel tel. 667 096 122

SOŚNICA

ZATORZE

os.�KOPERNIKA

os.�POLITECHNIKA

ŁABĘDY

ŚRÓDMIEŚCIE

SZOBISZOWICE

TRYNEK

BOJKÓW

SIKORNIK

OBROŃCÓW
POKOJU

WOJSKA
POLSKIEGO

STARE
GLIWICE

BRZEŹINKA

OSTROPA

WILCZE
GARDŁO

WÓJTOWA
WIEŚ LIGOTA

ZABRSKA

CZECHOWICE

ŻERNIKI
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Wypadek w Hucie Łabędy. Zginął 58-letni pracownikTo już dwunasta edycja
W weekend odbyła się Akademia Dobrego
Państwa – projekt organizowany przez
śląski odział Klubu Jagiellońskiego -  sto-
warzyszenia zrzeszającego głównie stu-
dentów oraz absolwentów uczelni wy-
ższych, a także młodych naukowców
z całego kraju.  Absolwentami Akademii
są studenci, absolwenci i doktoranci za-
interesowani tematyką związaną z pra-
wem, politologią, ekonomią, filozofią
i samorządem terytorialnym. Ideą dwu-
nastej już edycji ADP było wykształcenie
przyszłych liderów społecznych, których
łączą takie wartości jak patriotyzm oraz
praca na rzecz dobra wspólnego.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z wie-
loma osobami związanymi ze światem
polityki. Prezydent Gliwic Zygmunt Fran-

kiewicz przedstawił wizje dobrego miasta
i powiatu metropolitarnego. Następnym
prelegentem był Piotr Dardziński, były
szef Gabinetu Politycznego w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Wygłosił wykład
na temat deregulacji ministerstwa spra-
wiedliwości i reform w sądownictwie.
O dumie narodowej mówił gość honorowy
– prezes Klubu Jagiellońskiego, Marcin

Kędzierski. Ostatnim gościem był Jaro-

sław Flis - wykładowca akademicki Uni-

wersytetu Jagiellońskiego oraz doradca
w Kancelarii Jerzego Buzka. Przedstawił
on problem partycypacji społecznej. 

Oprócz spotkań i dyskusji z prelegentami,
na Akademii Dobrego Państwa odbywają
się także warsztaty, podczas których
uczestnicy mogą nabyć umiejętności prak-
tyczne, dzięki nowoczesnym formom
edukacji takimi jak studia przypadku czy
gry sytuacyjne. Są one prowadzone przez
doświadczonych wykładowców: prawni-
ków, ekonomistów czy politologów
w trzech równoległych ścieżkach: eko-
nomicznej, idei i samorządowej. Motywem
przewodnim pierwszej z nich jest pat-

riotyzm konsumencki. Ścieżkę tę w formie
debaty oksfordzkiej poprowadził Petros

Tovmasyan - prawnik, członek rady
Klubu Jagiellońskiego. Druga z nich -
ścieżka idei - poruszała fundamentalny
spór Polaków po 1989 roku. Warsztaty
prowadził Jan Maciejewski – wieloletni
członek Klubu Jagiellońskiego, student
prawa UJ. Podczas ostatniej ze ścieżek
przedstawiono procesy powstawania i funk-
cjonowania budżetu obywatelskiego.

Głównymi koordynatorami byli Rafał
Gawlikowski oraz Marek Steinhoff
- Traczewski.

Jak podaje komisarz Marek Słomski, zdarzenie miało miejsce
około godziny 7 rano w Hucie Łabędy. Wtedy też czterech
elektromonterów prawdopodobnie zostało porażonych łukiem
elektrycznym o napięciu 6 tys. wolt. W wyniku zdarzenia
zginął 58-letni mężczyzna, a trzech pozostałych pracowników
zostało rannych. Dwóch poszkodowanych przetransportowano
do szpitala przy ul. Kościuszki. Na szczęście ich stan jest
stabilny, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwają
procedury wyjaśniające nieszczęśliwy wypadek. Na miejscu
pojawili się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, pro-
kurator, rzeczoznawcy oraz funkcjonariusze policji.  

Pożar w kopalni Sośnica-Makoszowy
Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek późnym wieczorem.
Wtedy też w przekopie łączącym dwie ściany wydobywcze
doszło do zapalenia metanu. Zdarzenie miało miejsce
w okolicach tamy izolującej tzw. zroby – czyli przestrzeni po
wyeksploatowanym już pokładzie. Niestety w wyniku zapalenia
ucierpieli dwaj pracownicy oddziału transportowego - nie
wiadomo dlaczego przebywali w tym rejonie. Z poparzeniami
twarzy i rąk trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemiano-
wicach Śląskich. Ich stan lekarze oceniają jako stabilny. 

Rzecznik Kompanii Zbigniew Madej przekazał naszej redakcji,
że powołano zespół składający się m.in. z przedstawicieli
Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Śląskiej oraz Głównego
Instytutu Górniczego. Specjaliści monitorują sytuację i podej-
mują działania wraz z ze zmieniającymi się warunkami. Jak
dodaje Madej, z miejsca zdarzenia wycofano wszystkich pra-
cowników, w tym ratowników górniczych. - Podjęliśmy decyzję
o wycofaniu pracowników z zagrożonego rejonu. Zarówno
przedstawiciele kopalni, nadzoru górniczego jak i naukowcy
rozważają kolejne warianty działania – wyjaśnia rzecznik.
Rozważa się budowę otamowania wokół strefy pożaru. 
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Katowice: tel. 32 700 79 66 
Zabrska 14, lok.12 

Gliwice: tel. 32 231 00 71 
czynne: 9-17

KREDYTY
KONSOLIDACJE

szansa z komornikiem
już od 6,9%
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,

TEL.: 660 476 276 

❚ Profesjonalna nauka ję-
zyka angielskiego na róż-
nych poziomach zaawan-
sowania oraz przygotowa-
nie do egzaminów.
Posiadam certyfikat CPE.
Cena zajęć: 50 zł/1h.
Tel. 886-764-694.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Przygotowali wieżę do zimy

Dziury na Świętojańskiej

R E K L A M A
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W powietrzu czuć było gaz...

Aleja Przyjaźni w śmieciach

W redakcji dzwoni telefon.
To mieszkańcy wsi Wilcza za
Knurowem. Poczuli unoszący
się w powietrzu gaz. Po ostat-
nich tragicznych wydarze-
niach w Jankowie Przygrodz-
kim, wszyscy bali się ewen-
tualnego wybuchu. 

Służby zareagowały błyska-
wicznie. We wskazanym miej-
scu pojawiły się dwa zastępy
straży pożarnej oraz ekipa po-
gotowia gazowego. Na szczę-
ście rozszczelnienie pojawiło
się w szczerym polu, około
300-400 metrów od budyn-
ków mieszkalnych. Jak rela-

cjonuje Dariusz Mrówka
rzecznik gliwickiej straży po-
żarnej, pierwsze doniesienia
pojawiły się przed godziną
13.00.
- Na szczęście nie było po-
trzeby ewakuacji mieszkań-
ców. Oczywiście w miejscu
uszkodzenia gazociągu była
wyczuwalna charakterystycz-
na woń gazu oraz syk. Pogo-
towie gazowe zajęło się po-
szukiwaniami odcinka gazo-
ciągu, w którym doszło do
rozszczelnienia. Strażakom
sprzyjała wietrzna pogoda.
Podmuchy wiatru rozwiewały
„chmurę” głęboko w pole,

a nie w okolice domów. 
Akcja trwała jeszcze kilka go-
dzin. Nawet po zakręceniu
głównego zaworu, gaz dalej
ulatniał się spod ziemi. To
uniemożliwiło pracę ciężkiego
sprzętu, który mógł dopro-
wadzić do eksplozji. Dopiero
gdy spadło ciśnienie w uszko-
dzonych rurach przesyłowych,
gazownicy rozpoczęli napra-
wę. Choć mieszkańcy okolicz-
nych domów z niepokojem
spoglądali na przebieg akcji,
wszystko zakończyło się po-
myślnie. 

Dziś zauważyłam, że połowę
spalonego dachu wieży ciś-
nień przy ulicy Sobieskiego
przykryto jakimiś jaskrawy-
mi płachtami.. Być może jest
to jakiś zaczątek do ochro-
nienia góry obiektu? A może
jakaś akcja artystyczna?
Okazało się, że wykonawca

podjął decyzję o przygotowa-
niu zabytkowego obiektu do
nadchodzącej zimy. Dach
uszkodzony w czasie pożaru
został pokryty czerwoną folią,
a teren wokół wieży został
pobieżnie uporządkowany.
Robotnicy mają zająć się za-
bezpieczeniem konstrukcji

przy wejściu głównym. Ma
to zapobiec dalszemu nisz-
czeniu zabytku. Choć poczy-
nione kroki to tylko kropla
w morzu potrzeb to jednak
wszelkie działania, które po-
mogą uratować wieżę napa-
wają radością. 

Mieszkam w samym cen-
trum Gliwic, przy Al. Przy-
jaźni i widuje to co dzień.
W załączniku przesyłam
zdjęcia. Idąc do parku wszys-
cy to widzą, a straż miejska
też nic nie robi. Może Wy
coś pomożecie.

To niestety podwórko przy
ulicy Świętojańskiej 43. Nikt
nie poczuwa się do odpo-
wiedzialności żeby można
było bezpiecznie się poruszać
i nie złamać nogi. Wszelkie
prośby i petycje do Urzędu
Miejskiego i Administracji
od lat nie pomagają, może
Wy coś wskóracie.

✪ widzisz coś interesującego?

✪ coś Cię irytuje?
Skontaktuj się z nami

32 332 50 96
884 995 996

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

69zł
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promocyjne ceny,
skupujemy telefony 

 akcesoriów,
serwis,

simlocki

C.H.ARENA
Gliwice (vis à vis kas Carrefour)

+48 794 972 831

44-102 Gliwice

www.teletorium.pl

w Gliwicachstr. 7

Przebudowany skatepark na
Placu Krakowskim jest już
otwarty. Jednak po raz ko-
lejny wzbudza spore kontro-
wersje. Użytkownicy, którzy
protestowali przeciwko zle-
ceniu inwestycji firmie Dom-
bud, teraz, zaledwie kilka dni
po odbiorze technicznym
obiektu, poinformowali nas
o sporych  niedociągnięcia. 

- Gliwicki MZUK oraz Dom-
bud twierdzili, pomimo licz-
nych skarg, że poradzą sobie
z budową, a nasze obawy są
nieuzasadnione i zwyczajnie
bezpodstawne. Efekty ich
współpracy widać gołym
okiem. W wielkim skrócie:
przeszkody są niewyszlifowa-
ne co sprawia, że użytkowa-
nie ich jest niebezpieczne.
Porównać to można do wy-
budowania boiska piłkarskie-
go na żwirze lub sali gimna-
stycznej na betonie. Wykoń-

czenia oraz wykonanie prze-
szkód wołają o pomstę do
nieba. Dziury i fale na quate-
rach to główne mankamenty.
Profile oraz kąty są wzięte
„z kosmosu” przez co z kilku
przeszkód nie da się absolut-
nie korzystać. To co powstało
wygląda naprawdę ładnie ale
tylko z daleka. Gdy podej-
dziemy troszeczkę bliżej wi-
dzimy masę mankamentów,
które uniemożliwiają swo-
bodne korzystanie z tego
obiektu. 

Po drugiej stronie sporu stoi
wykonawca, który nie ma so-
bie nic do zarzucenia. Jak
sam zaznacza projekt był 40
inwestycją tego typu, dlatego
nie ma mowy o niechlujstwie
czy jakichkolwiek usterkach.
O opinię na temat spra-
wy zapytaliśmy przedsta-
wiciela firmy Dombud -
Ryszarda Zadorożnego.

- Nigdy w historii firmy nie
spotkaliśmy się podobnym
atakiem. To pierwsza taka
ocena i nigdy wcześniej nie
przeżyłem takiej nagonki.
Skatepark wybudowany tuż
przy Pl. Krakowskim to na-
sze jubileuszowy, czterdzie-
sty projekt. W czasie prac
nie doświadczyliśmy naj-
mniejszych problemów, bo
to dla nas chleb powszedni.
Mamy w tym zakresie spore
doświadczenie. Dodam, że
obecnie trwa wykonanie po-
dobnego obiektu w Swarzę-
dzu obok Poznania – choć
ta inwestycja będzie miała
dużo większą skalę. Właści-
wie w czasie prac nie może
być problemów, jeśli tylko
został przedstawiony odpo-
wiedni projekt. Przedstawi-
ciele użytkowników, którzy
uprawiają sporty ekstremal-
ne, mogli zgłaszać swoje
uwagi, co do ostatecznego

kształtu. W wielu przypad-
kach poszliśmy im na rękę.
Jeśli z ich strony pojawiały
się propozycje, które nie wy-
magały specjalnych pozwo-
leń, po prostu były przez nas
wykonane. Na przykład na
prośbę użytkowników zmie-
niliśmy krawędź trybun z li-
nii łamanej na łuk, albo wy-
konaliśmy dodatkowe po-
chylnie zjazdowe. Nie stano-
wiło to większego problemu
dlatego, że byliśmy otwarci
na wszelkie uwagi.

W poniedziałek, 18 listopada
zostały przeprowadzone pro-
cedury oddania obiektu do
użytku. Na oficjalne otwarcie
musimy jeszcze poczekać,
gdyż organizatorzy przesunęli

je w czasie. Tymczasem wy-
konawca postanowił poprawić
stary obiekt przy ulicy Leo-
polda Okulickiego. W miej-
scu starego skateparku, po-
łożonego tuż przy centrum
handlowym firma DOMBUD
rozpoczęła remont. 
- Wspomniany skatepark
jest użytkowany już od 5 lat,
bez specjalnych przeglądów
czy drobnych napraw. Po-
stawione w tym miejscu
urządzenia zostały, jako jed-
ne z ostatnich, stworzone
z betonowych prefabryka-
tów. Przytwierdzono je śru-
bami rektyfikacyjnymi, które
pozwalały nam precyzyjnie
ustawić wszystkie elementy.
Przypomina to składanie do-
mowych mebli. Za sprawą

upływu czasu oraz aktyw-
nego eksploatowania obiek-
tu, śruby mają prawo się
przekręcić czy poluzować.
To przyczynia się do powsta-
wania szczelin i nierówności.
Obecnie trwają prace na-
prawcze, polegające m.in.
na ich ponownym wyregu-
lowaniu. Postanowiliśmy
również przeprowadzić in-
wentaryzację ubytków i zde-
wastowanych elementów.
Prawdopodobnie zbieracze
złomu ukradli metalową ba-
rierkę, odłupując przy tym
fragmenty betonowych kloc-
ków. Dlatego teraz prowa-
dzimy renowację uszkodzo-
nych urządzeń w taki sposób,
aby dosłownie odzyskały
dawny blask.

Nowy skatepark

wzbudza kontrowersje
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu pozałatwiasz
większość zaległych spraw. Nie
działaj jednak pod prąd, bo niektóre
projekty mogą skończyć się już
na etapie planowania.

Byk 21.04-20.05
Traktujesz siebie i wszystko zbyt
poważnie. Spróbuj się rozluźnić
i nabrać dystansu do wielu spraw
zawodowych i prywatnych.

Bliźnięta 21.05-21.06
Potrafisz równocześnie robić kilka
rzeczy na raz. W życiu potrzebna
jest różnorodność. W ten sposób
uciekasz przed zniewalającą nudą.

Rak 22.06-22.07
Coraz częściej w twoim sercu
gości potrzeba założenia rodziny.
Może warto omówić ten ważki
temat ze swoją drugą połówką?

Lew 23.07-23.08
Potrzebna Ci będzie dobra kon-
dycja. Uprawiaj sport na świeżym
powietrzu, a zapewnisz sobie do-
skonałą odporność na długie zi-
mowe tygodnie.

Panna 24.08-22.09
Zacznij dostarczać organizmowi
więcej witamin. Ciągłe przezię-
bienia i osłabienie mogą być skut-
kiem złej diety. Kilka zmian
i znowu będziesz w świetnej formie. 

Waga 23.09-23.10
Nie lubisz być przez nikogo po-
pędzana. W tym tygodniu rób
wszystko zgodnie z własnym roz-
kładem jazdy. Dobra organizacja
pozwoli Ci nadrobić zaległości. 

Skorpion 24.10-22.11
Nikt nie powinien mieć do ciebie
pretensji o chwilę odpoczynku.
Koniec tygodnia przeznacz na
spotkanie w rodzinnym gronie. 

Strzelec 23.11-21.12
Sytuacja w firmie może wymykać
się spod Twojej kontroli. Osłabiony
przeszłą chorobą możesz mieć
kłopoty z koncentracją. To wpro-
wadzi spore zamieszanie.

Koziorożec 22.12-2001
Musisz zainteresować się sytua-
cją w swoim domu. Od dawna
pojawiają się napięcia, których
ujście może doprowadzić do
ostrej awantury.

Wodnik 21.01-19.02
W swoich ambicjach i dążeniach
zbytnio skupiasz się na sobie. Mu-
sisz w końcu zrozumieć, że praca
zespołowa daje spotęgowane efekty. 

Ryby 20.02-20.03
Nie spuszczaj z oka nowych moż-
liwości. Nie działaj jednak w po-
śpiechu. Sprawdź, na ile atrakcyjna
jest nowa propozycja i podejmij
rozsądną decyzję

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Elżbieta (poniedziałek)
— jest kobietą dystyngowaną i
pełną klasy, o dużej kulturze oso-
bistej. Potrafi rozkazywać, w razie
potrzeby wykazując dużo sprytu.
Jest bardzo opanowana i nie łatwo
ulega wpływom. Swoje całe życie
postępuje tajemniczo, nie ujaw-
niając swoich osobistych spraw.
W stosunku do obranej idei jest
lojalna. Na zewnątrz jest istotą
pełną majestatu, chodzącą z wy-
soko uniesioną głową. Lubi teatry
i muzykę poważną. Uwielbia pięk-
ne krajobrazy. 

 Sylwester (wtorek)
— to mężczyzna o twórczej natu-
rze, wrażliwej na ludzkie cierpienia
oraz radości. Posiada niemałe do-
świadczenie życiowe i sporą wie-
dzę. Jest łagodny, traktuje życie
bardzo poważnie. Szybko zakłada
rodzinę, kocha dzieci i dba o ich
wykształcenie. Na dzieci wydaje
wszystkie swoje pieniądze. Syl-
wester to człowiek dobry, skromny
i pracowity.

 Dominika (środa)
— jest osobą spokojną i z natury
nieufną. Ciężko i rzadko nawiązuje
przyjaźnie, najczęściej ma ona
małe grono bliskich osób. Nikogo
nie dopuszcza do swoich planów,
są one jej tajemnicą. Powoli i spo-
kojnie buduje swoją karierę za-
wodową. Dominika to osoba szcze-
ra, uwielbia sztukę, poezję i jest
bardzo religijna. Często jest uwa-
żana za postać, która żyje w swoim
własnym, maleńkim świecie. 

 Jakub (czwartek)
— Mężczyzna obdarzony imieniem
Jakub jest energiczny, dobrze zor-
ganizowany, potrafi wypracować
sobie sposób postępowania oraz
pracy. Dzięki tym cechom odnosi
sukcesy i szybko zdobywa przy-
jaciół. Lubi towarzystwo, ma sza-
cunek do rodziny, bardzo kocha
żonę i jest jej wierny. Jakub to do-
bry gospodarz, znakomity mąż i
ojciec. Troszczy się, aby jego
dzieci były wykształcone i dba o
dobre imię rodziny. Inteligentny,
kulturalny, zawsze dobrze ubrany. 

 Fryderyk (piątek)
— Mężczyzna obdarzony tym
imieniem zazwyczaj jest miły, in-
teligentny i kulturalny. Jest lubiany
i podoba się kobietom. Fryderyk
jest stały w uczuciach, jest wiernym
mężem, jednak gorszym ojcem,
pomimo tego, że dba o dobrą
przyszłość dzieci. Uwielbia po-
dróże, szczególnie kraje egzotycz-
ne. Ma inklinacje do hazardu. Fry-
deryk ceni sobie bardzo przyjaciół
oraz dobre sąsiedztwo. 

 Justyna (sobota)
— to kobieta szlachetna, dobra,
niezależna, która lubi kierować
innymi. Praktyczna, zorganizowana
w działaniu, 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. Nie
znosi krzyku.

 Natalia (niedziela)
— to kobieta, która wyróżnia się
wśród otoczenia urodą, ale również
kulturą, inteligencją i dyploma-
tycznym sposobem bycia. Ma ra-
czej subtelny charakter, ale kiedy
trzeba potrafi być stanowcza i po-
kazać pazury. Może sprawdzić się
w roli polityka lub aktorki. Natalia
ma skłonności do depresji i stanów
melancholii.
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Włamał się
do gliwickiej

katedry.
Błyskawiczna
reakcja policji

Nawet święci nie pomogą,
gdy złodzieje są w pobliżu.

W nocy z 18 na 19 listopada
włamywacz wszedł na stojące
przy katedrze rusztowanie
i rozbił kościelny witraż. Scho-
dząc z okiennicy złodziej uszko-
dził figurę przedstawiającą sce-
nę drogi krzyżowej. W czasie
włamania mężczyzna zainte-
resował się świątynną skarbo-
ną. Jednak pomimo prób nie
udało mu się otworzyć dobrze
zabezpieczonej skrzynki. 

Rabuś ukradł przedmioty li-
turgiczne takie jak mosiężne
lichtarze, dwa poczwórne
dzwonki, gong, mszał oraz
lekcjonarz. Włamanie odkryła
dopiero siostra zakonna, która
przed godziną 6.00 udała się
do świątyni. Kryminalni za-
działali błyskawicznie. Już po
kilku godzinach trafili na trop
podejrzanego. Został zatrzy-
many około godziny 20.00
w mieszkaniu przy ul. Ryb-
nickiej. To 40-letni gliwicza-
nin. Policjanci odzyskali też
wszystkie skradzione przed-
mioty – część odnaleziono
w domu zatrzymanego, część
we wskazanym przez niego
punkcie skupu metali. Oka-
zało się, że podejrzany złodziej
ma na koncie inne nietypowe
włamanie. Już raz został ska-

zany za kradzież w jednym
z gdańskich kościołów. 

Niebezpieczne
znalezisko.

Postawił służby na
nogi

Podczas prac remontowych na
własnej posesji mieszkaniec
Pilchowic wykopał podejrzany
przedmiot. Ten okazał się miną
przeciwpiechotną, pozostało-
ścią z czasów drugiej wojny
światowej. Na miejsce natych-
miast przyjechali policjanci
z knurowskiego komisariatu
oraz saperzy. Niewypał został
zabezpieczony.

Policjanci coraz częściej pro-
wadzą dochodzenia dotyczące
oszustw zaistniałych w wir-
tualnym świecie. Nierzadko
pokrzywdzeni tracą duże pie-
niądze. W środę policja otrzy-
mała dwa kolejne zgłoszenia. 

Pewien mieszkaniec powiatu
pszczyńskiego pragnący nabyć
suv'a audi zainteresował się
ofertą z Wrocławia. Mailując,
38-latek uzgodnił z pośredni-
kiem szczegóły sprowadzenia
auta. Panowie umówili się w
połowie drogi - w Gliwicach,
przy centrum handlowym. Na-
bywca przekazał „właścicielowi”
20 tys. zł. Po dwóch miesiącach
prób nawiązania kontaktu
i zakończenia transakcji miesz-
kaniec Pszczyny zrozumiał, że
padł ofiarą oszustwa. Sprawę
poprowadzi Komisariat V Po-
licji w Gliwicach. 

Wirtualne
oszustwa

- realne straty
Innego rodzaju oszustwem zaj-
mą się śledczy z „jedynki”. Tam
zgłoszono oszustwo podczas
transakcji internetowej kup-
na-sprzedaży 100 monet mię-
dzynarodowej wirtualnej wa-
luty. 34-latek stracił ponad
6000 zł.  Przed śledczymi
żmudny proces i dochodzenie.
Policjanci apelują o ostrożność
i rozsądek.

Wyłowiono zwłoki
z Kłodnicy

W ubiegły poniedziałek, około
9.30 służby otrzymały zgło-
szenie dotyczące pływających
w rzece zwłok. Martwego 50-
latka zauważyli robotnicy wy-
konujący prace remontowe
przy śluzie w Łabędach. Na
miejscu pojawiła się straż po-
żarna oraz funkcjonariusze
policji.

Ciało zostało zabezpieczone
i przekazane do dyspozycji
prokuratora. W ramach do-
chodzenia zostanie przepro-
wadzona sekcja zwłok. Jak
wynika z wstępnych ustaleń,
mężczyzna nie posiadał ża-
dnych widocznych obrażeń,
które mogłyby doprowadzić
do zgonu.
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