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Czwartek, 5 bm.
temp. 2°C |-4°C

Piątek, 6 bm.
temp. -1°C |-7°C

Wtorek, 3 bm.
temp. 6°C |1°C

Środa, 4 bm.
temp. 5°C |-1°C

Sobota, 7 bm.
temp. -3°C |-7°C
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R E K L A M A

Bezpłatna
gazeta informacyjna

Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

Co jakiś czas nagłówki w prasie
i Internecie wypełniają się dra-
matycznymi doniesieniami
o próbach samobójczych.
W pogodni za sensacją dzien-
nikarze prześcigają… 

Plan restrukturyzacji spółki
będzie obejmował lata 2014-
2020. Od przyszłego roku
Kompania Węglowa chce cał-
kowicie zniwelować straty
w sprzedaży węgla. Propono-
wane zmiany...

❂❂

➽ str.➋

➽ str.➍

Samobójstwa
a odpowiedzialność

Przeciętny pijaczek oddający
mocz na ogrodzenie żłobka
czy fasadę budynku cieszy się
większymi prawami niż sami
lokatorzy mieszkań. Już na
pierwszy rzut… ➽ str.➏

Problemy
w Sośnicy

Do zwolnienia
tysiąc osób?

2 .12. 2013r. Nr. 056

➽➽➽ str.➌

Nie możemy być obojętni wo-
bec osób śpiących na ławce
w parku lub przystanku auto-
busowym. Czasem wystarczy
jeden telefon, by uratować im
życie!... ➽ str.➑

Nie bądź
obojętny

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

Uwaga !

Lód

Od pierwszej
minuty...
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Marcin Subotowicz

Plan restrukturyzacji spółki
będzie obejmował lata 2014-
2020. Od przyszłego roku
Kompania Węglowa chce cał-
kowicie zniwelować straty
w sprzedaży węgla. Propono-
wane zmiany będą wiązały się
również z przekształceniem
struktury spółki. 

- 2014 rok będzie pierwszym
rokiem wdrażania planu res-
trukturyzacji spółki. Chcieli-
byśmy przeprowadzić w tym
czasie najistotniejsze prze-
kształcenia organizacyjne
i strukturalne, a także zmiany
w obszarze produkcji, idące
w kierunku skoncentrowania
wydobycia węgla na ścia-
nach o najlepszych paramet-
rach techniczno-ekonomicz-
nych – przekazał wiceprezes
Kompanii Marek Uszko.
W konsekwencji górnicy mogą

spodziewać się zmniejszenia
liczby ścian wydobywczych,
a także łączenia ze sobą ko-
palń. Niestety wiąże się to
również z redukcją zatrud-
nienia oraz obniżeniem kosz-
tów pracy. Jak zapowiadają
przedstawiciele związków za-
wodowych, planuje się likwi-
dację niektórych świadczeń
oraz zamrożenie płac. Przy-
szłoroczne wydobycie węgla
ma ustalić się na poziomie 33
mln ton. Zarząd zapewnia, że
wszystkie działania mają
zwiększyć konkurencyjność
i rentowność Kompanii. 

W ubiegłym tygodniu pro-
gram został przekazany radzie
nadzorczej, radzie pracowni-
ków oraz związkom zawodo-
wym. - Chcemy jak najszybciej
podjąć rzeczowy, konstruk-
tywny dialog ze stroną spo-

łeczną. Dopuszczamy możli-
wość korekt w projekcie, jeżeli
uda się wspólnie wypracować
alternatywne rozwiązania –
zapewniał wiceprezes Uszko.
Pomimo tego, związkowcy już
teraz nie godzą się na zwol-
nienia pracowników admi-
nistracji. Pracę ma stracić pra-
wie 1 tysiąc osób. Sami górnicy
dołowi mogą czuć się bez-
pieczni, gdyż posiadają gwa-
rancję zatrudnienia. Z dotych-
czas istniejących 15 kopalń,
po połączeniu ma działać sie-
dem podmiotów. Zatrudnienie
w 2020 r. ma zmniejszyć się
poniżej 50 tys. pracowników
a to za sprawą górników idą-
cych na emerytury, których
liczba jest wyższa od nowo
zatrudnionych.

Pierwsze doniesienia o planach
resortu pojawiły się na posie-
dzeniu komisji ochrony śro-
dowiska. Wygląda na to, że
perspektywa zakazu palenia
węglem w piecach oddala się
wraz z licznymi protestami.
Czy to oznacza, że kopalnie
będą bezpieczne? 

Ministerstwo Środowiska wy-
cofuje się z zapowiedzi wpro-
wadzenia ograniczeń stoso-
wania węgla dla użytkowników
indywidualnych. 

Zapisy ustawy antysmogowej
mają opierać się na określeniu
standardów emisji zanieczysz-
czeń dla kotłów o małej mocy.
- Nie było nigdy zamiarem
Ministerstwa Środowiska, ani
nie było takich planów w rzą-
dzie, żebyśmy zakazali spa-
lania węgla w sektorze byto-
wo-komunalnym – poinfor-
mował wicedyrektor departa-
mentu ochrony powietrza
w resorcie środowiska Ro-
man Głaz. Jak dodaje, de-

partament chciał jedynie, aby
spalanie odbywało się w cywi-
lizowany sposób.
Tak postawiona deklaracja
uspokoiła środowiska górni-
cze, dla których wprowadzone
zmiany oznaczałyby ogromne
straty. Opracowywane rozwią-
zania mają ograniczyć emisję
zanieczyszczeń poprzez do-
kładne określenie parametrów
kotłów oraz stosowanych pa-
liw. Jednak czy pomimo za-
pewnień możemy być spokojni

o dostęp do tak istotnego na
Śląsku węgla? Niestety nie.
Ostateczna decyzja należy do
władz samorządowych, które
określają ewentualne stoso-
wanie poszczególnych rodza-
jów paliw na danym terenie. 

Do tej pory ograniczenia do-
tknęły m.in. Małopolskę,
w której obecnie zakazano pa-
lenia węglem. 

Kompania przyjęła projekt 
planu restrukturyzacji

Do zwolnienia tysiąc osób?

Zakaz palenia węglem.
Ministerstwo się wycofuje

R E K L A M A

Wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia
wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara
nieustannie otacza Was ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa i pewności dnia jutrzejszego. Dobrej tabaki i tyle samo
zjazdów co wyjazdów!

życzy Redakcja

Marcin Subotowicz
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źródło: Piast-Gliwice.eu

Zakończono już akcję ga-
szenia pożaru na pozio-
mie 950 metrów w KWK
Sośnica-Makoszowy.

Kompania Węglowa poinfor-
mowała, że zakład funkcjo-
nuje już bez większych za-
kłóceń. Z relacji Zbigniewa
Madeja wynika, że w trakcie
akcji aktywnego gaszenia w
rejon zapalenia metanu wtło-
czono 2,5 tys. ton pyły dym-
nicowego. Przeprowadzono
również sześć odwiertów, któ-
re posłużyły jako kanał po-
dawania środków gaśniczych
oraz obszar monitorowania
miejsca zapłonu.
Pożar oddzielono od pozos-
tałych wyrobisk za pomocą
tam podsadzkowych, co od-
cięło dopływ powietrza w re-
jonie zagrożenia. To w połą-
czeniu ze zmniejszonym wy-
dzielaniem metanu oraz za-
stosowanymi środkami gaś-
niczymi doprowadziło do uga-

szenia ognia. Górnicy, którzy
ucierpieli w trakcie zdarzenia
nadal przebywają w siemia-
nowickim Centrum Leczenia
Oparzeń. Ich stan określa się
jako dobry. 

Przyczyny zapalenia metanu
wyjaśnia specjalny zespół oraz
nadzór górniczy. Na obecnym
etapie wykluczono samoza-
płon węgla z tlącego się wy-
robiska. Stwierdzono jedno-
znacznie, że przyczyną zapa-
lenia było zewnętrzne źródło
ognia lub iskra. - Zawsze
wśród potencjalnych przy-
czyn tragicznych zdarzeń bie-
rze się pod uwagę błąd czło-
wieka. Dotarły do nas su-
gestie mówiące, iż pracow-
nicy palili papierosy, dlatego
nie wykluczamy takiego sce-
nariusza. Cały czas prowa-
dzimy wyjaśnienia w tej
sprawie - komentowała Jo-
lanta Talarczyk, rzeczniczka
Wyższego Urzędu Górniczego. 

W piątek o godzinie 13.29 do
dyżurnego straży pożarnej
wpłynęło zgłoszenie o wypad-
ku na budowie DTŚ. W po-
bliżu wiaduktu przy ul. Częs-
tochowskiej w czasie prac rury
przygniotły nogę jednego
z pracowników. Na miejscu
natychmiast pojawiły się wozy
straży pożarnej oraz służby
ratunkowe. W czasie prowa-
dzonej akcji robotnicy dostali
polecenie opuszczenia placu
budowy. 
Dzięki sprawnym działaniom
szybko udało się uwolnić po-
szkodowanego. Ranny męż-

czyzna został od razu prze-
kazany sanitariuszom pogo-
towia ratunkowego. Choć całe
zdarzenie wyglądało niezwykle
poważnie, na szczęście obyło
się bez ofiar. Akcja przebiegła
błyskawicznie ze względu na
bliskie położenie gliwickiej
jednostki państwowej straży
pożarnej. Na pobliskiej płycie
niedoszłego centrum hand-
lowego wylądował helikopter
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Mężczyzna został
sprawnie przetransportowany
do szpitala wielospecjalistycz-
nego w Sosnowcu. 

Tegoroczna Noc Sylwestrowa w Gliwicach

będzie bardzo taneczna. Na Pl. Krakow-

skim zagrają C-BooL, a na żywo wystąpi

zespół KAMP! grający muzykę electro-

pop. O północy odbędzie się pokaz

sztucznych ogni.

Grupa KAMP! uznawana jest
za prawdziwe objawienie pol-
skiej sceny muzyki elektro-
nicznej, debiutancka płyta
została objęta patronatem ra-
diowej Trójki, zespół wystę-
pował na najważniejszych pol-
skich festiwalach muzycznych
(m.in. Selector i Open'er).
Koncert poprzedzony zostanie

występem DJ-a C-Bool'a, któ-
rego nagrania gościły na wy-
sokich pozycjach tanecznych
list przebojów w Polsce, Nie-
mczech, Austrii, Włoszech
i wielu innych krajach. W cza-
sie swej muzycznej kariery
wystąpił w ponad 400 klubach
– w Polsce i za granicą. 

Wypadek na budowie 
Drogowej Trasy Średnicowej

Akcja zakończona!
KWK Sośnica-Makoszowy

Na lodowisku Tafla przy Po-
litechnice Śląskiej wciąż trwa
usuwanie awarii chłodnicy.
Obecnie wykonawca czeka na
dostawę urządzenia. Jak prze-
kazano nam na miejscu, lo-
dowisko powinno być otwarte
jeszcze przed Świętami.
Natomiast sezonowe lodowi-

sko przed pływalnią Olimpij-
czyk otwarte zostanie już 6
grudnia. 
Będzie można z niego korzys-
tać od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00 oraz
w weekendy od godziny 10.00
do 20.00. Za 45 minut zabawy
zapłacimy 5 złotych. 

Gliwickie lodowiska 
Zobacz kiedy będą otwarte

Sylwester
Kto zagra na Krakowskim?

Już w pierwszej minucie Kamil
Wilczek dobrze podał do Ru-
bena Jurado, a ten huknął pił-
ką w kierunku bramki Pavelsa
Steinborsa „nie do obrony”,
co otworzyło wynik derbowego
starcia przy Okrzei.
- Jestem bardzo zadowolony.
Wygraliśmy DERBY -  mecz
tak ważny dla nas, dla Gliwic
i dla wszystkich naszych ki-
biców. Dopisujemy sobie dziś
trzy punkty i nadal jesteśmy
w walce o pierwszą ósemkę
- nie ukrywał emocji hiszpań-
ski snajper.

Bramka strzelona Steinborsovi
spowodowała, że mecz ułożył
się po myśli „Piastunek”. -
Nasz gol zmienił trochę plany
gości, powodując nerwowość
w ich szeregach. Nikt nie może
przecież spodziewać się, że
będzie przegrywać już w pier-
wszej minucie. - dodał Ruben. 

Kolejne fragmenty pierwszej
połowy były bardzo szybkie,
ale bez specjalnych okazji
bramkowych. W drużynie
z Zabrza brakowało pomysłu,
a wśród gliwiczan - wykoń-
czenia. W trzydziestej minucie
Kamil Wilczek mocno uderzył

na bramkę Steinborsa, ale pił-
ka zatrzymała się na spojeniu
słupka z poprzeczką.

W drugiej połowie wyśmienitą
okazję - zaraz na jej początku
- miał Matej Izvolt, ale skrzyd-
łowy po akcji Rubena nie trafił
piłką do siatki. W pięćdzie-
siątej piątej minucie Damian
Zbozień wrzucił piłkę w pole
karne Górnika, a sporymi
umiejętnościami wykazał się
Kamil Wilczek, kierując fut-

bolówkę do siatki zabrzan. To
trafienie ostatecznie ustawiło
wynik meczu!

Zaraz po golu gliwiczan odwet
chcieli wziąć goście. Paweł
Olkowski uderzył w kierunku
bramki Piasta, ale Dariusz
Trela świetnie obronił bramkę
nogami! To była kluczowa in-
terwencja. Podobnie było
w samej końcówce, kiedy Pre-
juce Nakoulma staną w sy-
tuacji sam na sam z bramka-

rzem Piasta i... przegrał.
Tomasz Podgórski w rozmo-
wie z klubową telewizją pod-
kreślał znaczenie dopingu ki-
biców w realizacji celu, jakim
było zdobycie kompletu punk-
tów w derbowym spotkaniu
z Górnikiem. Kapitan Piasta
przyznał, że rozśpiewane try-
buny gliwickiego obiektu po-
działały motywująco i poniosły
Niebiesko-czerwonych do
zwycięstwa.  

➽➽➽ ze str.➊

Piast - Górnik2:0

Klub Republikański organizuje wyjazd na Konwencję Ogólnopolską 

Jarosława Gowina w Warszawie. 

Wyjazd w sobotę (7 grudnia) o godzinach:

Gliwice 5:00; Bytom 5:30; Katowice 6:00, Częstochowa 7:30. Powrót ok. 21:00 Cena 60 zł. 

Rezerwacja miejsc: gliwice@republikanie.net lub pod nr tel. 781 378 732 Liczba miejsc ograniczona. 
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,

Tel.: 660 476 276 

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lepszych
warunkach niż bank.
Tel.792-678-448

❚ 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.

❚ Wynajmę mieszkanie 
4-pokojowe w Gliwicach.
Tel. 883 992 012

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

Co jakiś czas nagłówki
w prasie i Internecie
wypełniają się drama-

tycznymi doniesieniami o pró-
bach samobójczych. W po-
godni za sensacją dziennikarze
prześcigają się w krwawych
opisach i statystykach, które
stanowią życiowy dramat zwy-
kłych ludzi. Nie zdając sobie
sprawy z powagi mocnych
słów, popychają osoby z pro-
blemami do podjęcia tragicz-
nej decyzji o odebraniu sobie
życia. Niestety po głośnych
artykułach mówiących o ko-
lejnej udanej próbie samo-
bójczej pojawia się tak zwany
Efekt Wertera, czyli zauwa-
żalny wzrost liczby samo-
bójstw. 
- Wspomniane zjawisko sta-
nowi odpowiedź na nagłoś-
nioną przez media wiado-
mość o samobójstwie innej
znanej osoby – tłumaczy Jad-
wiga Konopka-Chełmińska
z gliwickiego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej. - Może
zdarzyć się w małej grupie
społecznej, takiej jak mała
miejscowość, szkoła lub klasa,
zwłaszcza jeśli osoba, która
popełniła samobójstwo była
w grupie znana, uchodziła

za rodzaj autorytetu. Ustny
przekaz, głośne omawianie
zdarzenia także mogą przy-
czynić się do wystąpienia po-
wyższego zjawiska w małej,
powiązanej ze sobą grupie –
dodaje. 
Okazuje się, że w dobie kon-
formizmu informacyjnego za-
gubione osoby odbierają takie
informacje jak wskazówkę, je-
dyne rozwiązanie problemu.
To najgorszy z możliwych sce-
nariuszów, który nie musi
mieć miejsca. Jak zapewnia
specjalistka, nikt nie zostanie
samotny ze swoimi proble-
mami. 
- Ośrodek świadczy pomoc
osobom w szeroko rozumia-
nym kryzysie m.in z uwagi
na przemoc w rodzinie,
przeżycia traumatyczne,
myśli lub próby samobójcze,
problemy małżeńskie i wy-
chowawcze, samotność.
W Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej można uzyskać po-
moc psychologiczną, peda-
gogiczną, psychiatryczną
oraz prawną. Ośrodek oferuje
także terapię par i rodzin.
Ponadto Ośrodek prowadzi
Hostel zapewniający schro-
nienie ofiarom przemocy oraz

osobom, których kryzys zwią-
zany jest z nagłą sytuację lo-
sową taką jak pożar, powódź,
utrata miejsca zamieszkania.

Słowa Jadwigi Konopki-Cheł-
mińskiej potwierdza komisarz
Marek Słomski, który przy-
kłada szczególną uwagę do
tego typu informacji. Jak do-
daje epatowanie tragedią nie-
sie za sobą ogromną odpo-
wiedzialność. 
- Media to czwarta władza.
Ich siła oddziaływania jest
ogromna. Każdy człowiek,
przede wszystkim dzienni-
karz, musi zdawać sobie spra-
wę, że jego działanie nie po-
zostaje obojętne dla otoczenia.
Moja rada: odpowiedzieć so-
bie na pytanie co chce się
osiągnąć  pisząc dany artykuł
i zastanowić się, jaki będzie
jego skutek. 
Czy temat samobójstw w me-

diach należy do wątków „wraż-

liwych”, które mogą spowodo-

wać podjęcie decyzji o ew. pró-

bie samobójczej?

- Osobiście jestem przeciw-
nikiem epatowania tragedią.
U podstaw mojego przeko-
nania leżą doświadczenie po-
licjanta oraz wyniki badań

naukowych, z jakimi się za-
poznałem. Kiedy ludzie w
skrajnej depresji czytają o sa-
mobójstwach, często utwier-
dzają się tylko w przekonaniu:
„skoro inni tak zrobili, może
ten ostateczny krok jest roz-
wiązaniem problemu”. Prze-
stają się wahać i też decydują
się na odebranie sobie życia.
W Gliwicach mieliśmy już do
czynienia z podobną serią sa-
mobójstw i samobójczych
prób wśród młodych ludzi.
Było to w połowie lat 90. na
jednym z dużych osiedli.
Jakie działania podejmują funk-

cjonariusze policji w przypadku

zgłoszeń o ew. próbie samo-

bójczej? 

- Policjant ma za zadanie
chronić życie człowieka. Gdy
ktoś ogłasza, że chce popełnić
samobójstwo, najczęściej ma-
nifestuje jakiś problem. To
taka skrajna forma wołania
o pomoc. Sytuacja jest trudna,
również dla policjantów. Ba-
lansujemy przecież na linie
– jeden nieopatrzny gest, krok
lub słowo i może być za póź-
no... Konkludując, drogi są
dwie: negocjujemy, a gdy to
nie daje pozytywnego rezul-
tatu, przystępujemy do dy-

namicznego wejścia i obez-
władnienia osoby. Potem już
wszystko w rękach lekarzy.

Myśli samobójcze miewają
osoby będące w różnych sy-
tuacjach kryzysowych zwią-
zanych z trudnościami rodzin-
nymi, materialnymi jak i cho-
robami psychicznymi. Z uwagi
na różnorodność problemów
efekt Wertera nie jest zauwa-
żalny. W przypadku pojawie-
nia się podobnych myśli warto
poszukać pomocy, zasięgnąć
rady specjalisty takiego jak
lekarz psychiatra, psycholog,
pracownik Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej. Pomoc udzie-
lana jest bezpłatnie. 

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej mieści się
w Gliwicach przy ul.
Świętokrzyskiej 5. 
Dodatkowo z OIK moż-
na kontaktować się 

(32)335-53-40, 
510-23-115 

oik_gliwice@tlen.pl

Samobójstwa a odpowiedzialność mediów....

telefonicznie:

lub drogą mailową:
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Problemy 
mieszkańców Sośnicy

- Grzęźniemy w błocie!
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Do naszej redakcji zgłosili się
mieszkańcy Sośnicy nękani
przez „gości” tamtejszego
baru. Z relacji jaką przedsta-
wili nam rozgoryczeni miesz-
kańcy ulic Żeromskiego
i Młodzieżowej wynika, że
miejsce nie należy do eks-
kluzywnych. Niestety na nic
nie zdają się zgłoszenia i pro-
śby o odebranie licencji na
sprzedaż alkoholu. Przeciętny
pijaczek oddający mocz na
ogrodzenie żłobka czy fasadę
budynku cieszy się większymi
prawami niż sami lokatorzy
mieszkań. Już na pierwszy
rzut oka sprawa wygląda źle.
Blaszany pawilon jest oto-
czony budynkami, dodatko-
wo w sąsiedztwie znajduje
się żłobek i przedszkole. 

Tani całodobowy sklep
monopolowy stał się po-
pularnym centrum od-
wiedzin nie tylko zwy-
kłych sośniczan, ale rów-
nież głośnych i agresyw-
nych meneli.
Kiedy tylko lokal zamyka
swoje wrota, otwiera się
okienko, z którego wydaje się
alkohol. Niby normalna spra-
wa, jednak kupujący nie za-
mierzają spożywać piwa
i wódki w domu. Upodobali
sobie mały plac zabaw oto-
czony ławkami, sąsiadujący
z oknami bloków. Mieszkańcy
skarżą się na hałas, wszech-
obecną wulgarność, smród
uryny, agresję i morze od-
padków, które pozostawiają
po sobie imprezowicze. Na-
wet funkcjonariusze policji
przyznają, że patrole odwie-

dzają to miejsce regularnie.
Liczne mandaty nie zdają eg-
zaminu.  Postanowiliśmy za-
jąć się tym problemem. Bę-
dziemy kontynuować wspom-
niany wątek w kolejnych nu-
merach gazety Tydzień w Gli-
wicach, miejmy nadzieję, roz-
wiązując długoletni problem
mieszkańców. 

Ul. Żeromskiego podzie-
lona. Co z kolejnym eta-
pem remontu?
Mieszkańcy ulicy Żeromskie-
go upominają się co jakiś
czas o remont drogi. W ubieg-
łym roku wszyscy odetchnęli
z ulgą, gdyż w końcu pojawiła
się informacja o modernizacji
jezdni. Na miejscu pojawił
się ciężki sprzęt, a ekipy re-
montowe rozpoczęły zrywa-
nie nawierzchni. Prace prze-
biegły bardzo sprawnie, ale...
tylko w pierwszej części ul.
Żeromskiego. Mieszkańcy
drapali się po czołach pytając
co z pozostałymi odcinkami
ulicy? Niestety, nie wpisano
jej do planu inwestycji ZDM.
Zapytaliśmy rzecznik Jadwigę
Jagiełło-Stiborską czy może-
my spodziewać się kolejnych
modernizacji w tym miejscu.
Jak na razie droga musi po-
czekać.
- Stan nawierzchni w/w cią-
gu komunikacyjnym jest
na bieżąco monitorowany,
a ubytki w jezdni uzupełnia-
ne. Każdego roku Zarząd
Dróg Miejskich w Gliwicach
przygotowuje listę remon-
tów, która powstaje w opar-
ciu o kontrole prowadzone
przez inspektorów ZDM

w terenie. Po uwagę brane
są m.in. także zgłoszenia od
mieszkańców czy wnioski
przekazywane przez Cen-
trum Ratownictwa Gliwice.
Przy układaniu planu re-
montów uwzględniamy tak-
że stan nawierzchni ulic
i chodników po okresie zi-
mowym. Dodam, że w ostat-
nich latach w dzielnicy,
w której znajduje się także
ul. Żeromskiego przeprowa-
dzono szereg prac m.in. :
1) przebudowa ul. Karpac-
kiej i Sudeckiej
2) budowa chodnika i miejsc
postojowych na części ul.
Młodzieżowej
3) budowa drogi do basenu
- ul. Dzionkarzy
4) remont ulicy Przedwioś-
nie
5) ul. Korczoka - chodniki
i miejsca postojowe
6) ul. Reymonta - przebu-
dowa chodnika na odcinku
od ul. Korczoka do ul. Si-
korskiego
To ulice, które szczególnie
wymagały remontu. ZDM
musi kierować się zasadą na-
dawania priorytetu planowa-
nym inwestycjom. 

Nie wszystko jednak stra-
cone. Wszelkie prośby są
dokładnie sprawdzane,
dlatego wraz z mieszkań-
cami chcemy stworzyć
listę dróg, które ich zda-
niem powinny zostać
zmodernizowane. 
Rolę koordynatora akcji
odegra Forum Rozwoju
Miasta Gliwice.

Mieszkam przy ul. Francisz-
kańskiej, zaraz przy budowie
DTŚ. Żebyśmy mogli dostać
się na Robotniczą na terenie
budowy stworzono „przepra-
wę”. To dobre określenie dla
błotnistej ścieżki, która
w czasie najmniejszych opa-
dów przypomina bagno. Tą
„drogą” jeżdżą też auta, a

dzieci pomiędzy nimi i kału-
żami idą do szkoły. Przecież
to jest niebezpieczne! Roz-
jeżdżana ścieżka zamiast po-
móc, znacząco utrudnia po-
ruszanie się. Aby przejść na
sąsiednią ulicę, lepiej nad-
robić kilkaset metrów niż za-
topić się w błocie. Czy nie
można postawić w tym miej-

scu pozbijanych desek? Czy
na jesienną chlapę nie można
obsypać tego skrawka ziemi
żwirem? Przecież codziennie
dzieciaki muszą dostać się
do pobliskiej szkoły. Do tego
idzie zima i błotniste dziury
niedługo zamienią się w lo-
dowisko.

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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- Jaki klub taki
Miasto co jakiś czas zalewa fala pla-
katów. Ostatnimi czasy na skrzynkę
redakcyjną trafiły zdjęcia przedsta-
wiające oklejone plakatami drzewa.
Nachalna reklama to już gliwicka co-
dzienność, jednak nie sposób przy-
zwyczaić się do zwykłego wandalizmu.
W wiadomości przesłanej przez Mi-
chała czytamy o istnej pladze jaka co
tydzień przetacza się przez miasto. 

–Ulica Kujawska zamienia się w je-
den wielki śmietnik. Każde drzewo
zostało „naznaczone” marketingową
działalnością jednego z gliwickich
klubów. Do tego, służby wydają się
bezradne. Co z tego, że pojawia się
zgłoszenie, jak w kolejnym tygodniu
wraz z inną nieciekawą potańcówką
ulice zalewają kolejne sterty plaka-
tów. Właściwie drzewa odgrywają
rolę słupów reklamowych. Nikt też
nie zamierza ściągnąć z nich starej

taśmy, co ostatecznie szpeci otocze-
nie. Sytuacja do której doprowadzają
właściciele klubu jest po prostu chora.
Ostatecznie i tak będą mówić, że nie
są za to odpowiedzialni, a winnego
jak zawsze zabraknie. 
Niestety taka reklama to nie tylko
problem estetyczny. Często nieod-
powiedzialni przedsiębiorcy upra-
wiając „agresywny marketing” po-
suwają się o krok za daleko. Tak jest
w przypadku wszechobecnych plat-
form reklamowych, które są pousta-
wiane w newralgicznych punktach
miasta. Najczęściej blokują i tak już
nieliczne w centrum miejsca parkin-
gowe. Jednak w ostatnim czasie ich
właściciele stawiają je np. na rogu
ruchliwego skrzyżowania. Spora po-
wierzchnia billboardu ogranicza kie-
rowcom widoczność i to w okolicy
przejścia dla pieszych. Dodatkowo
rozpraszając uwagę prowadzących
pojazdy, zagraża bezpieczeństwu ru-
chu drogowego. Oczywiście to nie
tylko utrudnienie dla kierowców.
Piesi idący chodnikami muszą lawi-
rować pomiędzy „reklamową prze-
szkodą” a zaparkowanymi samocho-

dami, bo przyczepa z bannerami nie
należy do najmniejszych. Okazuje
się, że właściciele platform po prostu
łamią prawo, a taka instalacja nie
powinna mieć miejsca.

–Ustawienie, powieszenie itd.
w pasie reklam, w jakiejkolwiek
formie musi zostać poprzedzone
uzyskaniem zgody wraz z zezwole-
niem z Zarządu Dróg Miejskich.
Reklamy mogą być umieszczane
w pasie drogowym (posiadające
zezwolenie) w miejscach, które nie
zagrażają życiu i zdrowiu pieszych
i nie stwarzają zagrożenia w ruchu
drogowym – komentuje rzecznik
ZDM Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

– Jeżeli stwierdzimy w pasie dro-
gowym „obecność” reklamy bez na-
szej zgody, ustalamy jej właściciela,
do którego ZDM wysyła zawiado-
mienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie
umieszczenia reklamy bez zgody za-
rządcy terenu. Postępowanie koń-

czy wydanie decyzji o nałożeniu

kary.

Nie mamy możliwości usunięcia
z pasa drogowego lawet, przyczepek
z reklamą. Sprawę utrudnia fakt,
że takie pojazdy mają założone
blokady na koła, które prawdopo-
dobnie chronią je przed ew. kra-
dzieżą. Możemy jedynie powiadomić

policję o istniejącym zagrożeniu.
Jest to możliwe tylko w sytuacji gdy
„reklama” zaparkowana jest w miej-
scu zagrażającym bezpieczeństwu
pieszych lub kierowców – dodaje
Pani rzecznik.

marketing
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W Gliwicach bezdomni mogą
uzyskać pomoc w noclegowni
i schronisku, a także w 10
miejscach w różnych częściach
miasta, w których wydawana
jest żywność i odzież.

❚ Schroniska i noclegownie

Schronisko św. Brata Alberta
dla mężczyzn, ul. Świętego
Brata Alberta 63 w Bojkowie,
tel. 32/232-94-61 – zapew-
nia całodobowe schronienie
dla osób nie będących pod
wpływem alkoholu)

Noclegownia św. Brata Al-
berta dla mężczyzn, ul. Skła-
dowa 4 w Szobiszowicach,
tel. 32/334-50-17 – zapewnia
nocleg dla osób nie będących
pod wpływem alkoholu

❚ Ośrodki wsparcia doraźnego

Jadłodajnia Towarzystwa Po-
mocy im. św. Brata Alberta,
ul. Składowa 4 w Szobiszowi-
cach, tel. 32/334-50-17 – wy-
daje codziennie gorące posiłki
dla bezdomnych o godz. 18.00,
a chleb dla potrzebujących
mieszkańców dzielnicy o godz.
16.00
Jadłodajnia Caritasu Diecezji
Gliwickiej, ul. Ziemowita 2,

tel. 32/230-78-70 – wydaje
gorące posiłki od poniedziałku
do piątku w godzinach od 11.00
do 14.30
Polski Czerwony Krzyż, ul.
Wrocławska 16, tel. 32/231-
70-68 – wydaje odzież, obuwie
i żywność od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00
do 15.30 oraz dodatkowo wy-
daje żywność w ramach Eu-
ropejskiego Programu Pomocy
Żywnościowej PEAD od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 10.00 do 12.00
Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej Gliwice, ul. Chopina
11, tel. 32/231-14-76 – wydaje
odzież, żywność i pościel w
czwartki w godzinach od 10.00
do 14.00
Caritas Parafii pw. Chrystusa
Króla, ul. Okrzei 31, tel.
32/231-52-72 – wydaje żyw-
ność i odzież w środy w go-
dzinach od 7.30 do 10.30 i od
17.00 do 19.00 (odzież wyda-
wana jest dla wszystkich zgła-
szających się osób, żywność –
tylko dla parafian znajdujących
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej); gorące posiłki dla

wszystkich potrzebujących wy-
dawane będą od 7 stycznia
Caritas Parafii Matki Bożej
Kochawińskiej, ul. Kopernika
63a, tel. 32/279-27-02 – wy-
daje odzież, żywność, bony
żywnościowe i dopłaty do re-
cept w środy w godzinach od
16.00 do 17.00)
Caritas Parafii św. Jerzego, ul.
Metalowców 17 w Łabędach,
tel. 32/234-18-60 – wydaje
odzież i żywność w środy w
godzinach od 13.00 do 16.00
Caritas Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego, ul. Daszyń-
skiego 2, tel. 32/231-44-70 –
wydaje odzież, żywność i zupy
we wtorki i czwartki od godz.
12.00
Caritas Parafii św. Jacka, ul.
Przedwiośnie 1 w Sośnicy, tel.
32/331-25-08 – wydaje odzież,
żywność i dopłaty do recept w
środy w godzinach od 17.00
do 18.00
Caritas Parafii Miłosierdzia
Bożego, ul. Strzelnicza 5, tel.
32/332-51-51 – wydaje żyw-
ność i odzież w środy w go-
dzinach od 18.30 do 19.30
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Otwarcie powiedz co Cię niepokoi.
Wspólnie szybciej dostrzeżecie
dobre rozwiązanie. Nie dość, że
sprawa szybko znajdzie finał to
pogłębicie więzi.

Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu wkroczysz
w nowy etap życia. W każdej dzie-
dzinie szykują się zmiany. Dla
Ciebie to będzie jak woda na młyn.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj, że agresja rodzi agresję.
W pracy do skomplikowanej spra-
wy podchodź ze spokojem. Nie
wstydź się przyznawać do nie-
znajomości tematu.

Rak 22.06-22.07
Twoja ufność w ludzi nie raz wy-
wiodła Cię w pole. Zbliża się ko-
lejne zagrożenie. Ktoś będzie chciał
byś zainwestował swoje oszczęd-
ności w niepewny interes.

Lew 23.07-23.08
Poczujesz smak sukcesu i zapach
pieniędzy. Jednak nie daj się zwa-
riować. Beztroska i infantylizm
nie będą Ci służyć. Skup się na fi-
nalizacji dotychczasowych pro-
jektów.

Panna 24.08-22.09
Nowa sytuacja będzie wymagała
od Ciebie sporo sprytu. Nie będzie
to łatwe zadanie, ponieważ jesteś
dobroduszny i szczery. 

Waga 23.09-23.10
Już czas pomyśleć o jakimś niety-
powym zajęciu. Zwłaszcza, że
w obecnym dusisz się z braku in-
teresujących treści.

Skorpion 24.10-22.11
Ten tydzień minie Ci spokojnie.
Bez niepotrzebnych napięć poza-
łatwiaj większość spraw. Uda Ci
się wygenerować sporo czasu dla
rodziny. 

Strzelec 23.11-21.12
Czy warto kosztem zdrowia tak
pędzić za pieniądzem? Wyraźnie
się zagalopowałeś. Mierz siły na
zamiary w innym przypadku mo-
żesz narazić się na problemy.

Koziorożec 22.12-2001
Pod koniec tygodnia grozi Ci po-
ważna infekcja. Musisz przygot-
wać się na spadek kondycji. War-
to zadziałać z wyprzedzeniem,
aby nie przykuć się do łóżka.

Wodnik 21.01-19.02
Więcej czasu przeznacz na nie-
zbędny odpoczynek i relaks. Zrób
wszystko, by weekend należał
tylko do Ciebie i Twojej rodziny.
Poświęć im odrobinę siebie. 

Ryby 20.02-20.03
Wraz z nadchodzącym tygodniem
będziesz mogła zająć się czymś
nowym. Wybierz opcję, która pa-
sować będzie do twojego tempe-
ramentu.

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

tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
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Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Piotr (poniedziałek)
— osoba nosząca to imię jest
dobra, ambitna, wrażliwa na krzyw-
dę innych i ma wielkie serce. Piotr
jest prostolinijny, zawsze z chęcią
pomaga innym i oddaje się dzia-
łalności charytatywnej. Ma wy-
sokie wykształcenie humanistycz-
ne, talent literacki i dobry słuch.
Ma także zdolności kierownicze.
Piotr bywa nerwowy i wybuchowy,
przez co wdaje się w konflikty
z innymi. 

 Łucja (wtorek)
— to osoba, która lubi wszystko
co piękne, pogodne, artystyczne i
wzorowo urządzone. Jest odważna,
energiczna i wrażliwa. Uwielbia
wygody, kocha mężczyzn, jednak
nie spieszy się jej do założenia
rodziny. Pasjonują ją sztuki arty-
styczne, takie jak rzeźby, obrazy.
Jest nieco snobistyczna.

 Barbara (środa)
— jest uczuciowa, lojalna i nieza-
leżna. Lubi nowe doświadczenia,
toteż stara się dużo podróżować
i czytać książki „o świecie”. Bardzo
uważa, aby nie krzywdzić ludzi.
Jest dobrą przyjaciółką dla męża
i troskliwą mamą dla dzieci. Bar-
bara to kobieta pewna siebie, lubi
wolność, ale pomimo tego pozwala
się prowadzić przez silną rękę
męską.

 Sabina (czwartek)
— to kobieta piękna, subtelna, wy-
kształcona i inteligentna. Jest bar-
dzo wrażliwa, często i chętnie po-
maga innym. Jest ambitna i nie-
przystępna. Lubi zmieniać towa-
rzystwo i przyjaciół. Nie zawsze
posiada szczęśliwą rodzinę, może
przeżywać rozczarowania w mi-
łości. Sabina bardzo ceni luksus.
Marzy o pięknym, ekstrawagan-
ckim domu i drogim samochodzie. 

 Mikołaj (piątek)
— to człowiek szlachetny, docie-
kliwy i sprawiedliwy. Ma świetne
poczucie humoru, jest towarzyski,
chętnie odwiedza znajomych,
a także sam organizuje przyjęcia.
Jest kulturalny, inteligentny, jednak
mało elokwentny. Lubi muzykę.
Mikołaj czasami wpada w me-
lancholię. Jest wierny mężem, ko-
chającym ojcem. 

 Agata (sobota)
— oznacza agathe czyli osobę do-
brą, szlachetną, wspaniała. Osoba
o imieniu Agata jest uzdolniona
artystycznie. Posiada talent do roz-
wijania swoich licznych umiejęt-
ności. Ma wspaniałe poczucie hu-
moru. Lubi dbać o swój wygląd.
Jest patronką Sycylii.

 Maria (niedziela)
— to konserwatystka. Spokojna,
rozsądna, subtelna, sprawiedliwa
i prostolinijna. Zawsze postępuje
zgodnie z prawdą oraz tym co
podpowiada jej intuicja. Dobrze
zna ludzką naturę i charaktery.
Szybko podejmuje decyzje, które
przeważnie są słuszne. Zazwyczaj
nie zmienia swojego zdania. Czuje
odpowiedzialność za dom i ro-
dzinę.
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Nie bądź obojętny. Możesz uratować życie

Nie możemy być obojętni wobec osób śpiących na ławce
w parku lub przystanku autobusowym. Czasem wystarczy
jeden telefon, by uratować im życie! Można m.in. dzwonić
na bezpłatną całodobową infolinię dla bezdomnych,
działającą na terenie województwa śląskiego. Wsparcia
potrzebującym udzielają też ośrodki na terenie Gliwic.
Infolinia dla bezdomnych została uruchomiona 1 listopada
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Będzie czynna do końca marca. Połączenie jest bezpłatne,
zarówno dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
jak i komórkowych. Pod numerem 800 100 022 można
przez całą dobę uzyskać informacje o noclegowniach
i miejscach, w których wydawane są posiłki.
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