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Po�łu�dnio�wa�ob�wod�ni�ca�ma�po�-
łą�czyć�ul.�Ryb�nic�ką�z ul.�Pszczyń�-
ską.�Na od�cin�ku�od Ryb�nic�kiej
doBoj�kow�skiej�tra�sa�prze�bie�gać
ma�po po�łu�dnio�wej�stro�nie�lot�-
ni�ska�i ogród�ków�dział�ko�wych.
ZDM�pla�nu�je�rów�nież�prze�bu�do�-
wę 400-me�tro�we�go�od�cin�ka�ul.
Boj�kow�skiej�i po�łą�cze�nie�jej�z ul.
Okręż�ną,�któ�ra�w ra�mach�te�go
przed�się�wzię�cia�zo�sta�nie�wy�re�-
mon�to�wa�na.
Bu�do�wa�ob�wod�ni�cy�mia�sta�roz�-
po�czę�ła�się�osiem�lat�te�mu.�Jak
na ra�zie�kosz�tem 13�mln�zł�po�-
wstał� od�ci�nek� po�mię�dzy� wę�-
złem�DK88�a uli�cą�So�wiń�skie�go.
Po�nad 6�mln�zł�wy�da�no�na po�-
zy�ska�nie� te�re�nów� pod pla�no�-
wa�ne�od�cin�ki:�za�chod�ni�i po�łu�-
dnio�wy.�Ten�pierw�szy�ma�po�łą�-
czyć� DK88� z uli�cą� Ryb�nic�ką,
po�łu�dnio�wy�na�to�miast�roz�pocz�-
nie�się�na uli�cy�Ryb�nic�kiej,�prze�-
tnie�Boj�kow�ską� i za�koń�czy� się
na węź�le�z uli�cą�Pszczyń�ską.�
Pier�wot�ny� plan� za�kła�dał
w pierw�szej�ko�lej�no�ści�bu�do�wę
od�cin�ka�za�chod�nie�go,�a na�stęp�-
nie� po�łu�dnio�we�go,� jed�nak� już

wia�do�mo,�że�tak�się�nie�sta�nie.
Bu�do�wa�bo�wiem�na ra�zie�utknę�-
ła�na uli�cy�So�wiń�skie�go�–�po�wo�-
dem� są� trwa�ją�ce� od pa�ru� lat
spo�ry�i pró�by�za�blo�ko�wa�nia�bu�-
do�wy� frag�men�tu� tra�sy� do ul.
Da�szyń�skie�go.� Miesz�kań�cy� tej
uli�cy,�za któ�rych�okna�mi�mia�ła�-
by�prze�bie�gać�dro�ga�jak�na ra�zie
sku�tecz�nie�od�wo�łu�ją�się�do Sa�-
mo�rzą�do�we�go�Ko�le�gium�Od�wo�-
ław�cze�go.�
Urząd�Mia�sta� jed�nak�nie� da�je
za wy�gra�ną.�Zda�niem�urzęd�ni�-
ków� bu�do�wa� ob�wod�ni�cy� jest
klu�czo�wa�dla�dal�sze�go�roz�wo�ju
mia�sta,�bo�wiem�bę�dzie�ona�ko�-
mu�ni�ko�wa�ła�te�re�ny�prze�zna�czo�-
ne�pod za�bu�do�wę�miesz�ka�nio�wą
z te�re�na�mi� usłu�go�wo�-prze�my�-
sło�wy�mi.� Dla�te�go� kie�dy� tyl�ko
po�ja�wi�ła�się�moż�li�wość�zmia�ny
ko�lej�no�ści�re�ali�zo�wa�nia�po�szcze�-
gól�nych�eta�pów�in�we�sty�cji�po�-
sta�no�wio�no�ją�wy�ko�rzy�stać�i roz�-
po�czę�to�przy�go�to�wa�nia�dowcze�-
śniej�szej�re�ali�za�cji�od�cin�ka�po�-
mię�dzy�ul.�Da�szyń�skie�go�a uli�cą
Pszczyń�ską.

Ruszają prace nad projektem południowej obwodnicy Gliwic. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął
przetarg i wybrał  firmę, która zajmie się zaprojektowaniem tego około 4-kilometrowego odcinka. 
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Dwie stre fy – róż ne staw ki

Szcze�gó�ło�we� za�ło�że�nia� do�ty�czą�ce
utwo�rze�nia�Stre�fy�Płat�ne�go�Par�ko�wa�-
nia�(SPP)�zo�sta�ły�za�twier�dzo�ne�przez
miej�skich�rad�nych�w 2012�ro�ku,�ale
na ostat�niej� se�sji� wpro�wa�dzo�no
douchwa�ły�Ra�dy�Mia�sta�pew�ne�zmia�-
ny.�Uwzględ�nia�ją�one�m.in.�do�sto�so�-
wa�nie�za�pi�sów�do ak�tu�al�nych�prze�pi�-
sów�praw�nych,�a tak�że�wy�ko�rzy�sta�nie
PIAP�-ów,�czy�li�no�wo�cze�snych�i wie�-
lo�funk�cyj�nych�urzą�dzeń.�
W cen�trum�Gli�wic�na dro�gach�pu�-
blicz�nych�bę�dzie�funk�cjo�no�wać�Stre�-
fa� Płat�ne�go� Par�ko�wa�nia,� zło�żo�na
z dwóch� pod�stref.� Wy�zna�czo�no� ją
mniej� wię�cej� w od�le�gło�ści� kil�ku�set
me�trów�odRyn�ku�i uli�cy�Zwy�cię�stwa.
Droż�sza� pod�stre�fa� A –� ozna�czo�na
nama�pie�ko�lo�rem�czer�wo�nym�–�obej�-
mie� sta�rów�kę,� a tań�sza� pod�stre�fa
B�–�ozna�czo�na�nama�pie�ko�lo�rem�zie�-
lo�nym�–�po�zo�sta�łe�uli�ce�w cen�trum.
Woby�dwu�pod�stre�fach�ist�nie�je�oko�-
ło 2500�miejsc�po�sto�jo�wych�(mniej
wię�cej 350� w pod�stre�fie� A i 2100
w pod�stre�fie�B).

Tyl ko w dni ro bo cze

Za par�ko�wa�nie� bę�dzie�my� pła�cić
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�w go�dzi�-
nach�od 10.00�do 18.00.�Opła�ty�bę�-
dą�zróż�ni�co�wa�ne�–�dru�ga�i trze�cia�go�-
dzi�na� par�ko�wa�nia� bę�dą� droż�sze
od pierw�szej,�aby�za�chę�cić�domoż�li�-

wie�jak�naj�krót�sze�go�po�sto�ju. 15�mi�-
nut�to�naj�krót�szy�czas,�za któ�ry�bę�dzie
moż�na�za�pła�cić,�na�to�miast�ku�pu�jąc
jed�no�ra�zo�wo�bi�let�na 5�go�dzin,�bę�dzie
moż�na�zaj�mo�wać�miej�sce�par�kin�go�-
we�przez�ca�ły�dzień.�Z opłat�zwol�nio�-
ne� bę�dą� m.in.� oso�by� upraw�nio�ne
do za�trzy�my�wa�nia�się�na miej�scach
po�sto�jo�wych�dla�nie�peł�no�spraw�nych,

kie�row�cy�jed�no�śla�dów�oraz�tak�sów�ka�-
rze� (na po�sto�jach).� Wła�ści�cie�le
i współ�wła�ści�cie�le� sa�mo�cho�dów
miesz�ka�ją�cy�na te�re�nie�SPP�bę�dą�mo�-
gli� wy�ku�pić� abo�na�ment� za 120 zł
rocz�nie,�któ�ry�umoż�li�wi�im�par�ko�wa�-
nie� na ob�sza�rze� oby�dwu� pod�stref.
Prze�wi�dzia�no�tak�że�moż�li�wość�wy�ku�-
py�wa�nia�tzw.�ry�czał�tu�wie�lo�dnio�we�go.

Jak za pła ci my?

Przy uli�cach�ob�ję�tych�Stre�fą�Płat�ne�-
go�Par�ko�wa�nia�usta�wio�nych�zo�sta�nie
po�nad� sto� PIAP�-ów.� Nie� bę�dą� to
zwy�kłe� par�ko�ma�ty,� ale� punk�ty� in�-
for�ma�cji� ad�mi�ni�stra�cji� pu�blicz�nej.
Bę�dzie�wnich�moż�na�pła�cić�za par�ko�-
wa�nie,�ale�tak�że�uzy�skać�wie�le�in�for�-

ma�cji�o mie�ście.�W przy�pad�ku�nie�za�-
pła�ce�nia�zapo�stój,�kon�tro�le�rzy�SPP�bę�-
dą�na�kła�dać�ka�ry�wwy�so�ko�ści20zł�(je�-
śli�opła�ta�zo�sta�nie�wnie�sio�na�wcią�gu7
dni)� lub 50 zł� (je�śli� opła�ta� zo�sta�nie
wnie�sio�na�w póź�niej�szym�ter�mi�nie).

Ma rek Ja rzę bow ski
rzecz�nik�pra�so�wy�pre�zy�den�ta�
Gli�wi�ce

Wca�łym�sys�te�mie�nie�cho�dzi�o uzy�ska�-
nie� ko�lej�ne�go� źró�dła� do�cho�du,� ale
o zmniej�sze�nie�kło�po�tów�z za�par�ko�wa�-
niem�w cen�trum�mia�sta.�Ko�niecz�ność
pła�ce�nia�zapo�stój�spo�wo�du�je�zde�cy�do�-
wa�nie�więk�szą�ro�ta�cję�aut.�Kie�row�cy
nie�bę�dą�blo�ko�wać�miejsc�przez�wie�le
go�dzin,� ale� przy�ja�dą� za�ła�twić� kon�-
kret�ną�spra�wę�i od�ja�dą.�

Ja dwi ga Ja gieł ło -Sti bor ska
Za�rząd�Dróg�Miej�skich�
w Gli�wi�cach

Pra�ce�nad wpro�wa�dze�niem�sys�te�mu
płat�ne�go�par�ko�wa�nia�już�trwa�ją.�ZDM
od�po�wia�da�m.in.� za przy�go�to�wa�nia
ozna�ko�wa�nia� miejsc� po�sto�jo�wych.
Roz�po�czę�li�śmy� już� usta�wia�nie� zna�-
ków�pio�no�wych�in�for�mu�ją�cych�o po�-
cząt�ku� i koń�cu�par�kin�gów.�Ostat�nio
po�ja�wi�ły�się�m.in.�przy ul.�Krup�ni�czej,
a w naj�bliż�szych�ty�go�dniach�zo�sta�ną
za�mon�to�wa�ne�m.in.�przy ul.�Krót�kiej,
Ple�bań�skiej�i Pla�cu�Wszyst�kich�Świę�-
tych.� Mo�der�ni�zu�je�my� też� ist�nie�ją�ce
w cen�trum�mia�sta�miej�sca�po�sto�jo�we.
Ak�tu�al�nie�trwa�re�mont�przy ul.�Wy�-
brze�że�Woj�ska�Pol�skie�go.�Pra�ce�przy tej
uli�cy�za�koń�czą�się�w ma�ju.

Zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie dzia mi od lip ca ma za cząć obo wią zy wać płat ny sys tem par ko wa nia w cen trum Gli wic.
Przy go to wa nia do je go wpro wa dze nia już trwa ją, a my przy po mi na my, co i jak. Obec nie zna le zie nie w środ ku dnia miej sca
po sto jo we go w cen trum Gli wic jest nie la da wy zwa niem. Aby za par ko wać sa mo chód, za ła twić spra wę i od je chać, po trze ba
zwy kle spo ro cza su i cier pli wo ści. To wkrót ce ma się zmie nić. Od lip ca za par ko wa nie sa mo cho du trze ba bę dzie pła cić. 

Płat ne par ko wa nie co raz bli żej

Opła ty za par ko wa nie w po szcze gól nych  pod stre fach

Czas

Opła ta

Pod stre fa A Pod stre fa B

mi ni mum 15 mi nut 70 gr 40 gr

1 go dzi na 2,80 zł 1,60 zł

2 go dzi na 3,30 zł 1,90 zł

3 go dzi na 3,90 zł 2,20 zł

4 go dzi na 2,80 zł 1,60 zł

Ca ły dzień w go dzi nach od 10.00 do 18.00.
Opła�ta�więk�sza�niż 15,60 zł�dla�pod�stre�fy�A i 8,90 zł�
dla�pod�stre�fy�B�jest�prze�li�cza�na�na mi�nu�ty�po�sto�ju�
w ko�lej�nych�dniach.

15,60 zł 8,90 zł
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Prace przy remoncie dworca 
wkroczyły w decydującą fazę
Jak�in�for�mu�je�Alek�san�dra�Dą�-
bek� z Biu�ra� Pra�so�we�go� PKP
obec�nie� trwa�ją� wy�bu�rze�nia
we�wnątrz� bu�dyn�ku.� Za�koń�-
czo�no�też�roz�biór�kę�drew�nia�-
nych�stro�pów�oraz�ścian�no�-
śnych�ko�ry�ta�rzy�na po�zio�mie
+1�oraz�ob�sza�ru�klat�ki�scho�do�-
wej.�Wnaj�bliż�szym�cza�sie�pla�-
no�wa�ne�jest�m.in.�roz�po�czę�cie
prac� żel�be�to�wych� oraz� prac
zwią�za�nych�z re�no�wa�cją�ele�wa�-
cji�bu�dyn�ku.�Naj�bar�dziej�wi�-
docz�ne�jest�jed�nak�to�co�dzie�-
je� się� w ob�sza�rze� pe�ro�nów.
Zde�mon�to�wa�no�wia�ty�na pe�ro�-
nach�nr 2�i 3�oraz�to�ry�nr 5�i 6

a tak�że�czę�ścio�wo�pe�ron�nr 2.
Ak�tu�al�nie,�przed głów�nym�bu�-
dyn�kiem� w miej�scu� by�łe�go
dwor�ca�PKS�funk�cjo�nu�je�dwo�-
rzec�tym�cza�so�wy.�Znaj�du�ją�się
tam�ka�sy�bi�le�to�we,�po�cze�kal�-
nia,� ubi�ka�cje� oraz� po�miesz�-
cze�nia�usłu�go�we.�Po�dróż�nych
kie�ru�ją�spe�cjal�ne�żół�te�ta�bli�ce.
Prze�bu�do�wa�gli�wic�kie�go�dwor�-
ca�roz�po�czę�ła�się�w stycz�niu�te�-
go� ro�ku.� Jest� to� naj�więk�sza
in�we�sty�cja� od mo�men�tu� je�j
bu�do�wy�w la�tach 1923-1925.
Ca�ły�kom�pleks�bę�dzie�przy�ja�-
zny�dla�osób�nie�peł�no�spraw�-
nych.�Wpo�sadz�ce�za�mon�to�wa�-

ne� zo�sta�ną� li�nie� pro�wa�dzą�ce
z po�la�mi�uwa�gi.�Po�mo�gą�one
oso�bom� nie�wi�do�mym� i nie�-
do�wi�dzą�cym� w do�tar�ciu
do naj�waż�niej�szych� miejsc
na dwor�cu.�Zli�kwi�do�wa�ne�zo�-
sta�ną�ba�rie�ry�ar�chi�tek�to�nicz�ne.
Ob�ni�żo�na�bę�dzie�część�okie�nek
ka�so�wych.� No�wo�ścią� bę�dą
win�dy�pro�wa�dzą�ce�na wyż�sze
kon�dy�gna�cje.�W bu�dyn�ku�zo�-
sta�ną�wy�bu�do�wa�ne�tak�że�to�a�-
le�ty�przy�sto�so�wa�ne�do po�trzeb
osób�nie�peł�no�spraw�nych.
Sta�re�ta�bli�ce�od�jaz�dów�i przy�-
jaz�dów� wy�ko�naw�ca� za�stą�pi
no�wo�cze�sny�mi�ta�bli�ca�mi�elek�-

tro�nicz�ny�mi.�Wy�mie�nio�ny�bę�-
dzie�sys�tem�in�for�ma�cji�gło�so�-
wej�po�dróż�nych.�Po�pra�wi�się
bez�pie�czeń�stwo.�Wy�ko�naw�ca
roz�bu�du�je�sys�tem�mo�ni�to�rin�-
gu,� któ�ry� swo�im� za�się�giem
obej�mie�ca�ły�kom�pleks.�Dwo�-
rzec� zy�ska� no�wo�cze�sny� sys�-
tem�po�wia�da�mia�nia�o po�ża�rze
oraz�BMS,�czy�li�sys�tem�in�te�li�-
gent�ne�go�za�rzą�dza�nia�bu�dyn�-
kiem.�Grun�tow�na�prze�bu�do�wa
cze�ka�pe�ro�ny�i tu�ne�le.�Z tu�ne�-
lu� na po�ziom� pe�ro�nu� bę�dą
pro�wa�dzi�ły� scho�dy� ru�cho�me
(tu�nel�głów�ny)�i win�dy�(z tu�ne�-
lu� od ho�lu� au�to�bu�so�we�go).

W tu�ne�lach� i na pe�ro�nach
po�ja�wią� się� no�we� elek�tro�-
nicz�ne� ta�bli�ce� przy�jaz�dów
i od�jaz�dów.
To�nie�ko�niec�zmian.�Pe�ro�ny
zy�ska�ją� cał�ko�wi�cie�no�wą�na�-
wierzch�nię� oraz� za�da�sze�nie
z prze�szkle�nia�mi.�Wy�mie�nio�-
ne�zo�sta�ną�rów�nież�to�ry�w ob�-
rę�bie�sta�cji.�Re�no�wa�cja�obej�-
mie� ele�men�ty� hi�sto�rycz�ne,
mię�dzy�in�ny�mi�mo�zai�kę�znaj�-
du�ją�ca� się� w ho�lu� głów�nym
i drew�nia�ne�su�fi�ty.�Wy�re�mon�-
to�wa�na�zo�sta�nie�ele�wa�cja�wraz
z de�ta�la�mi�ar�chi�tek�to�nicz�ny�mi.
Nadwej�ściem�głów�nym�wy�ko�-

naw�ca�prac�za�mon�tu�je�no�wy
ze�gar�i na�pis�z na�zwą�dwor�ca.

In�we�sty�cja�bę�dzie�współ�fi�-
nan�so�wa�na� ze� środ�ków
unij�nych�zPro�gra�mu�Ope�-
ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra
i Śro�do�wi�sko.�Prze�bu�do�-
wa�dwor�ca�oraz�trzech�pe�-
ro�nów�i zwią�za�nej�z ni�mi
in�fra�struk�tu�ry� za�koń�czy
się� do koń�ca 2015� ro�ku.
Je�dy�nie�pra�ce�przy pe�ro�-
nie 4�zo�sta�ną�sfi�na�li�zo�wa�-
ne�w 2016�ro�ku.
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Zjazd z DK88 
na Portową
niedługo 

będzie gotowy
Wpią�tek�za�koń�czy�ły�się�pra�ce
re�mon�to�we�na�wierzch�ni�Dro�-
gi� Kra�jo�wej 88,� któ�re� trwa�ły
od 6� kwiet�nia.� W pierw�szej
ko�lej�no�ści�re�mon�to�wi�pod�da�-
ne� zo�sta�ły� pa�sy� w kie�run�ku
Opo�la,�a 10�kwiet�nia�ro�bot�ni�-
cy� prze�nie�śli� się� na jezd�nię
w kie�run�ku�By�to�mia.�Wią�za�ło
się�to�ze�spo�ry�mi�utrud�nie�nia�-
mi�dla�kie�row�ców,�gdyż�ruch
w tych�miej�scach�od�by�wał�się
na dwóch�pa�sach�–�po jed�nym
w każ�dą�stro�nę.�
Ku� koń�co�wi� zmie�rza�ją� rów�-
nież�pra�ce�przy re�mon�cie�uli�cy
Por�to�wej�wmiej�scu�po�łą�cze�nia
jej�z DK�-88�i po�wsta�ją�cym�od�-
cin�kiem� G2� Dro�go�wej� Tra�sy
Śred�ni�co�wej.�

Nie�ba�wem�bę�dzie�moż�na
zje�chać� z DK�-88� na ul.
Por�to�wą co� bę�dzie� ogrom�-
nym�uła�twie�niem�dla�kie�row�-
ców,�szcze�gól�nie�tych�kie�ru�ją�-
cych�się�w stro�nę�Ła�będ.�Frag�-
ment� po�mię�dzy� dwo�ma� po�-
wsta�ją�cy�mi�w tym�miej�scu�ron�-
da�mi�jest�już�prak�tycz�nie�go�to�-
wy.�Mia�sto�i ge�ne�ral�ny�wy�ko�-
naw�ca�sta�ra�ją�się�by�ten�od�ci�-
nek�DTŚ� otwo�rzyć�wcze�śniej
niż�ca�łość�in�we�sty�cji.
Uzy�ska�li�śmy� rów�nież� in�for�-
ma�cje�o zbli�ża�ją�cych�się�zmia�-
nach�wor�ga�ni�za�cji�ru�chu�zwią�-
za�nych�z bu�do�wą�DTŚ.
I tak�–�zmian�wor�ga�ni�za�cji�ru�-
chu� na�le�ży� spo�dzie�wać� się
na prze�ło�mie�kwiet�nia�i ma�ja.

Za�mknię�ta�zo�sta�nie�ul.�Sien�kie�-
wi�cza�w po�bli�żu�no�we�go�wia�-
duk�tu,�któ�ry�już�za�be�to�no�wa�-
no� i sprę�żo�no.� Aby� uła�twić
prze�miesz�cza�nie�się�w tym�re�-
jo�nie,� moż�li�wy� bę�dzie� prze�-
jazd�przez�ul.�Ja�na�Śliw�ki.
Pod ko�niec�kwiet�nia�za�pla�no�-
wa�no� otwar�cie� ul.� Hut�ni�czej
na od�cin�ku,�któ�ry�obec�nie�jest
wy�łą�czo�ny�z ru�chu.�W tym�re�-
jo�nie� jest� prze�bu�do�wy�wa�na
ka�na�li�za�cja�desz�czo�wa�oraz�bu�-
do�wa�ne� ron�do.� Na po�cząt�ku
ma�ja�od�da�ne�zo�sta�ną�do użyt�-
ku�wia�dukt� i kład�ka�dla�pie�-
szych�nad DTŚ�po�mię�dzy�ul.
Ro�bot�ni�czą� i Fran�cisz�kań�-
ską� –� na wy�so�ko�ści� ul.� Od�-
lew�ni�ków.
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sport nie musi być drogi

Foto: Ł. Fedorczyk
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MobileSilesia 
po raz 5!

Im�pre�zę�pro�wa�dził�zna�ny�z ka�ba�re�tu�Łow�cy.�B
Ma�riusz�Ka�ła�ma�ga,�któ�ry�z du�żym�dy�stan�sem
trak�to�wał�ro�lę�kon�fe�ran�sje�ra,�wi�dow�nię�i sie�bie
sa�me�go.�Bra�wa�i śmie�chy�nawi�dow�ni�świad�czy�-
ły,�że�ta�ka�kon�wen�cja�po�do�ba�ła�się�pu�blicz�no�ści.
Wszy�scy�pre�le�gen�ci,�któ�rych�mie�li�śmy�oka�zję�słu�-
chać�naMo�bi�le�Si�le�sia,�to�oso�by�bar�dzo�do�brze
zna�ne�w bran�ży�tech�no�lo�gii�mo�bil�nych�i wy�stę�-
pów�na po�dob�nych�im�pre�zach,�dla�te�go�każ�da
zpre�zen�ta�cji�pro�wa�dzo�na�by�ła�w spo�sób�rze�czo�-
wy�i pro�fe�sjo�nal�ny.�
Roz�po�czy�na�ją�cy� kon�fe�ren�cję,� po�pu�lar�ny� blo�-
ger,�Adam�Prze�ździęk�zme�dia�fe�ed.�pl�sku�pił�się
namo�bil�nych�roz�wią�za�niach�ja�kich�mo�że�my�spo�-
dzie�wać�się�już�wnaj�bliż�szej�przy�szło�ści.�Mo�ni�-
ka�Mi�kow�ska�po�ka�za�ła�jak�po�win�ny�wy�glą�dać�do�-
brze�za�pro�jek�to�wa�ne�apli�ka�cje�mo�bil�ne.�Wie�le
osób�słu�cha�ją�cych�Mo�ni�ki�za�sko�czy�ło�z pew�no�-
ścią�jak�dłu�go�zaj�mu�je�sam�pro�ces�pla�no�wa�nia
wpro�ce�sie�two�rze�nia�po�pu�lar�nych�ap�pek,�z któ�-
rych�zda�rza�się�nam�ko�rzy�stać�co�raz�czę�ściej.
Pierw�szą�cześć�kon�fe�ren�cji�za�koń�czy�ło�wy�stą�pie�-
nie�An�drze�ja�Ogo�now�skie�go�z SMSA�PI,�któ�ry
opo�wia�dał�o sku�tecz�nej�ko�mu�ni�ka�cji�i to�nie�tyl�-
ko�w jej�mo�bil�nym�wy�da�niu.�Doudzia�łu�w swo�-
im� wy�stą�pie�niu� za�pro�sił� pu�blicz�ność,� dzię�ki
cze�mu�wszy�scy�do�wie�dzie�li�się�co�ozna�cza�„mar�-
ke�ting�z przy�zwo�le�niem”�i jak�wy�glą�da�wna�szym
co�dzien�nym�ży�ciu.�

Po krót�kiej� prze�rwie,� dru�gą� część� Mo�bi�le�
Si�le�sia�#5�roz�po�czął�Piotr�Ko�niecz�ny�z nie�bez�-
piecz�nik.�pl,�któ�ry�jest�spe�cja�li�stą�od za�bez�pie�-
czeń�sie�ci�i sys�te�mów�kom�pu�te�ro�wych.�Prze�ko�-
na�li�się�o tym�wszy�scy�uczest�ni�cy,�kie�dy�zo�ba�czy�-
li,� że� już� przed swo�im�wy�stą�pie�niem� Pio�trek
zmie�nił�na�zwę�się�ci�we�wnątrz�ko�pal�ni.�Wzbu�dzi�-
ło�to�za�in�te�re�so�wa�nie,�dla�te�go�wdu�żą�uwa�gą�po�-
słu�cha�li�śmy�o tym�w ja�ki�spo�sób�moż�na�śle�dzić
i mo�ni�to�ro�wac� każ�de�go,� kto� no�si� przy so�bie
smart�fo�na� lub� in�ne� urzą�dze�nie� pod�łą�czo�ne
do in�ter�ne�tu.�
Po�tem�na sce�nie�po�ja�wił�się�Ja�kub�Biel,�któ�ry�po�-
ka�zał� jak� wy�ko�rzy�sty�wać� do pro�mo�cji�ma�rek
i pro�duk�tów�ser�wi�sy�spo�łecz�no�ścio�we,�co�zo�bra�-
zo�wał�kil�ko�ma�świet�ny�mi,�nie�zna�ny�mi�sze�rzej
kam�pa�nia�mi.�
Ostat�nim�inapew�no�naj�sym�pa�tycz�niej�szym�pre�-
le�gen�tem�był�Ma�rek�Przy�staś�zduc�kie�deck.�Opo�-
wie�dział�on�o apli�ka�cjach�two�rzo�nych�dla�naj�bar�-
dziej�wy�ma�ga�ją�cych�od�bior�ców:�dzie�ci�wwie�ku2-
6�lat,�dla�któ�rych�ob�słu�ga�smart�fo�nów�to�nic�trud�-
ne�go.�Przy�staś�za�zna�czył�w ja�ki�spo�sób�moż�na�po�-
łą�czyć�roz�ryw�kę�z aspek�tem�edu�ka�cyj�nym�oraz
za�chę�cił�do kon�tak�tu�ro�dzi�ców,�któ�rzy�chcie�li�by
wziąć�udział�w te�stach�no�wych�apli�ka�cji.
Więk�szoć�uczest�ni�ków�obie�cy�wa�ła,�że�po�now�nie
spo�tka�my�się�za rok�naMo�bi�le�Si�le�sia�#6.�My�bę�-
dzie�tam�na pew�no.

Z ca łej si ły ude rzył czo ło wo.
Nie ha mo wał

Do po�waż�ne�go� wy�pad�ku� do�szło
o godz. 6.45�na ul. 1�Ma�ja�w Knu�ro�wie.
Spraw�cą�był 30-let�ni�męż�czy�zna�pro�wa�-
dzą�cy�Opla�Astrę,�któ�ry�praw�do�po�dob�nie
za�snął�zakie�row�ni�cą�i zje�chał�naprze�ciw�-
le�gły�pas�ru�chu.�Praw�do�po�do�bień�stwo�za�-
śnię�cia�mo�że�po�twier�dzać�fakt,�że�męż�-
czy�zna�nie�ha�mo�wał�i z ca�łą�mo�cą�czo�ło�-
wo�zde�rzył�się�z Volks�wa�ge�nem�Gol�fem,
któ�rym�po�dró�żo�wa�ła20-let�nia�miesz�kan�-
ka�Gie�rał�to�wic.
Obo�je� kie�row�cy� ucier�pie�li� –� 20-lat�ka
od�nio�sła�po�waż�ne�ob�ra�że�nia.�

Na ko go Straż Miej ska za sta wia 
pu łap ki?

Fo�to�pu�łap�ka�to�urzą�dze�nie,�któ�re�cha�rak�-
te�ry�zu�je� się� nie�wiel�ki�mi� roz�mia�ra�mi,
prze�zna�czo�ne�jest�dodys�kret�nej�ob�ser�wa�-
cji�imo�ni�to�ro�wa�nia�miejsc,�w któ�rych�są
wy�sy�py�wa�ne�śmie�ci.
Je�że�li�oso�ba�znaj�dzie�się�wpo�bli�żu�urzą�-
dze�nia� to� sa�mo�czyn�nie� się�ono�włą�cza
i wy�ko�nu�je�se�rię�zdjęć�lub�na�gry�wa�ma�-
te�riał�vi�deo.�Zdję�cia�oraz�na�gra�ny�film
cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bar�dzo�do�brą�ja�ko�ścią,
po�zwa�la�ją�sku�tecz�nie�do�trzeć�do spraw�-
cy� wy�kro�cze�nia.� Straż�ni�cy� Miej�scy
umiesz�cza�ją�fo�to�pu�łap�ki�na dzi�kich�wy�-
sy�pi�skach,� gdzie� są� wy�wo�żo�ne� śmie�ci.
Zawy�sy�py�wa�nie�śmie�ci�do la�su�czy�przy�-
droż�nych�ro�wów�mo�że�my�zo�stać�uka�ra�-
ni�man�da�tem�kar�nym�wwy�so�ko�ści 500
zło�tych,�w przy�pad�ku,�kie�dy�spra�wa�zo�-
sta�nie�skie�ro�wa�na�doSą�du�grzyw�na�mo�-
że�wy�nieść�na�wet 5000�zło�tych.�Przy�po�-
mi�na�my,�że�od�pa�dy�ta�kie�jak�gruz�bu�dow�-
la�ny,�zu�ży�te�opo�ny,�aku�mu�la�to�ry,�sta�re
me�ble,�od�pa�dy�wiel�ko�ga�ba�ry�to�we�mo�że�-
my�od�dać�bez�płat�nie�do Punk�tu�Se�lek�-
tyw�ne�go�Zbie�ra�nia�Od�pa�dów�Ko�mu�nal�-
nych� tzw.� PSZOK� miesz�czą�ce�go� się
przy ul.�Ryb�nic�kiej�w Gli�wi�cach.

W nie bez piecz nym miej scu 
prze kro czył pręd kość 
o nie mal 100km/h 

Gli�wic�ka�Ko�men�da�Miej�ska�Po�li�cji�opu�-
bli�ko�wa�ła�film�z po�li�cyj�ne�go�re�je�stra�to�-
ra,� któ�ry� za�re�je�stro�wał� Fia�ta� pę�dzą�ce�-
go160�km/h�wte�re�nie,�wktó�rym�obo�wią�-
zu�je�ogra�ni�cze�nie�do 70�km/h.�Na tym
od�cin�ku� DK 88� naj�czę�ściej� do�cho�dzi
do tra�gicz�nych�wy�pad�ków.�Za�le�d�wie�kil�-
ka�dni�wcze�śniej�zgi�nę�ły�tam�trzy�oso�by.
Kie�row�ca�z Gli�wic,�któ�ry�znacz�nie�prze�-

kro�czył�pręd�kość,�za�pła�cił 500zł�man�da�-
tu�i otrzy�mał 10�punk�tów�kar�nych.�No�-
wa�usta�wa�pod�pi�sa�na�przez�Pre�zy�den�ta
RP�prze�wi�du�je,�że�kie�row�ca,�któ�ry�wob�-
sza�rze� za�bu�do�wa�nym� prze�kro�czy� do�-
zwo�lo�ną� pręd�kość� o 50� km/h,� stra�ci
pra�wo�jaz�dy�na trzy�mie�sią�ce.�Za�bie�rze
mu�je�za�raz�po kon�tro�li�dro�go�wej�po�li�-
cjant,�bez�an�ga�żo�wa�nia�są�du.�Kie�row�cy
de�cy�du�ją�cy�się�na jaz�dę�bez�do�ku�men�tu,
mo�gą�stra�cić�upraw�nie�nia�na�wet�na pół
ro�ku.�W przy�pad�ku�po�now�ne�go�pro�wa�-
dze�nia�po�jaz�du�w tym�okre�sie,�sta�ro�sta
lub�pre�zy�dent�wy�da�ją�de�cy�zję�o cof�nię�ciu
upraw�nień.

Wpa dła pod ko ła cię ża rów ki. 
Tra gicz ny wy pa dek przy DTŚ

Wraz�zna�dej�ściem�wio�sny�nauli�cach�na�-
sze�go� mia�sta� po�ja�wi�li� się� ro�we�rzy�ści.
Ten�fakt�nie�ste�ty�co�ro�ku�wią�że�się�z tra�-
gicz�ny�mi�w skut�kach�wy�pad�ka�mi�bar�dzo
czę�sto�po�wo�do�wa�ny�mi�przez�zwy�kłą�nie�-
ostroż�ność� czy� po�śpiech.� Do ta�kie�go
zda�rze�nia�do�szło�w re�jo�nie�bu�do�wy�Dro�-
go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej. 56-let�nia�ro�we�-
rzyst�ka� po�ru�sza�ją�ca� się� ul.� Bo�ha�te�rów
Get�ta� War�szaw�skie�go� w kie�run�ku� ul.
Ja�giel�loń�skiej�wpa�dła�pod ko�ła�na�cze�py
sa�mo�cho�du�cię�ża�ro�we�go�pro�wa�dzo�ne�go
przez� 49-let�nie�go� miesz�kań�ca� Gli�wic.
Ze�wstęp�nych�usta�leń�wy�ni�ka,�że�męż�czy�-
zna�skrę�ca�jąc�w pra�wo�nie�za�uwa�żył�ja�-
dą�cej�ro�we�rem�ko�bie�ty.�Wwy�ni�ku�cięż�-
kich� ob�ra�żeń� cia�ła� ko�bie�ta� zgi�nę�ła
namiej�scu.�Szcze�gó�ły�tej�spra�wy�wy�ja�śnia
pro�ku�ra�tu�ra.

Kie row ce cze ka pro ces, 
ro we rzy stę dłu gie le cze nie

Przy�po�mnij�my,�że�do groź�ne�go�zda�rze�-
nia�do�szło�rów�nież�napo�cząt�ku�kwiet�nia
naul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go.�Tam�kie�ru�-
ją�cy�Nis�sa�nem�nie�ustą�pił�pierw�szeń�stwa
ro�we�rzy�ście,� w wy�ni�ku� cze�go� do�szło
dopo�trą�ce�nia.�W tym�wy�pad�ku�na szczę�-
ście�nikt�nie�zgi�nął,� jed�nak�ro�we�rzy�stę
cze�ka�dłu�go�trwa�ła�re�ha�bi�li�ta�cja.�Ko�lej�ny
raz�da�ło�też�o so�bie�przy�po�mnieć�fe�ral�ne
skrzy�żo�wa�nie�ulic�Wy�czół�kow�skie�go�iKo�-
ziel�skiej�wBrze�zin�ce.�Tam�rów�nież�do�szło
do po�trą�ce�nia 36-let�nie�go� ro�we�rzy�sty,
któ�ry�je�chał�pra�wi�dło�wo�uli�cą�Ko�ziel�ską
w kie�run�ku�cen�trum�Gli�wic,�kie�dy�wje�-
cha�ło�wnie�go�pro�wa�dzo�ne�przez 22-lat�-
ka�Au�di�wy�jeż�dża�ją�ce�z uli�cy�Wy�czół�kow�-
skie�go�–�ro�we�rzy�sta�wpo�waż�ny�mi�ob�ra�-
że�nia�mi�tra�fił�do szpi�ta�la.�

Za na mi 5. edy cja Mo bi le Si le sia, je dy ne go na Ślą sku kon gre -
su w peł ni po świę co ne go tech no lo giom mo bil nym. Przy peł -
nej sa li, 320 me trów pod zie mią, uczest ni cy wraz z za pro szo -
ny mi go ści mi mo gli po znać naj now sze tren dy w ko mu ni ka cji
mo bil nej.

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

SUDOKU

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

www.dzisiajwgliwicach.pl

redakcja@gazeta-tydzień.pl

Wiesz o czymś ważnym,
ciekawym, napisz do nas

Redakcja gazety
44-100 Gliwice,

ul. Górnych Wałów 52/13

Horoskop

 Agnieszka (poniedziałek)
—�Agnieszka�-�cechuje�ją�odpowiedzialność,�samo-
dzielność�i�odwaga.�Wytrwale�dąży�do�obranego
wcześniej�celu.�Bardzo�uczuciowa,�rodzinna�i�wraż-
liwa.�Wierzy�w�prawdziwą�miłość,�a�gdy�już�się
zakocha�jest�w�stanie�poświęcić�na�drugiej�osoby
wszystko.

 Aleksandra (wtorek)
—�szczera,�otwarta�i�towarzyska.�Uczuciowa�i�wraż-
liwa�marzycielka.�Zawsze�mówi�to�co�myśli,�brzydzi
się�kłamstwem�i�niesprawiedliwością.�Jest�wspaniałą
matką�i�żoną.�Posiada�spore�zdolności�przywódcze,
przez�co�osiąga�sukcesy�w�pracy.�

 Kaja (środa)
—�kobiety�o�tym�imieniu�prowadzą�bardzo�uporząd-
kowane�życie,�wręcz�pedantyczne.�Przywiązują�dużą
wagę�do�przesądów.�Z�zaangażowaniem�realizują
swoje�cele,�wykazując�się�dużą�pracowitością.�Dobrze
spełniają�się�w�roli�matki,�jednak�zwykle�decydują�się
tylko�na�jedno�dziecko.

 Wojciech (czwartek)
—�mężczyzn�o�tym�imieniu�cechuje�odwaga�i�zarad-
ność.�Raczej�stronią�od�konfliktu,�ale�kiedy�ktoś
zagrozi�jego�bliskim,�potrafi�być�bezwzględny.�Woj-
ciech�z�wielkim�szacunkiem�odnosi�się�do�kobiet,�jest
szarmancki�i�opiekuńczy,�słowem�–�świetny�materiał
na�męża.

 Grzegorz (piątek)
—�potrafi�zorganizować�sobie�życie�dokładnie�tak,�jak
chce.�Często�wykazuje�wrodzone�zdolności�w�nieco-
dziennych�dziedzinach.�Doskonale�sprawdza�się�w
roli�męża�i�ojca.�Wydawałoby�się,�że�Grzegorz�to�cho-
dzący�ideał.�Niestety,�czasami�jego�upór�daje�się�we
znaki�otoczeniu.

 Marek (sobota)
—�jest�lubiany�przez�otoczenie�i�zawsze�można�na
niego�liczyć,�ale�on�sam�bardzo�rzadko�prosi�o�czyjąś
pomoc.�W�miłości�jest�wierny�i�odpowiedzialny,
dobrze�odnajduje�się�w�roli�głowy�rodziny.�Pracę
traktuje�poważnie�i�dąży�do�tego,�by�zarabiać�jak�naj-
więcej.

 Marzena (niedziela)
—�kobieta�pełna�wdzięku�i�seksapilu.�Otoczenie�nie-
kiedy�może�uważać�ją�za�próżną.�W�życiu�zawodo-
wym�Marzena�jest�nastawiona�na�pieniądze,�nie
przywiązuje�dużej�wagi�do�samej�pracy,�choć�wyko-
nuje�ją�rzetelnie�i�sumiennie.�Jako�matka�bywa�dość
surowa,�a�jako�żona�–�zaborcza.

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13 tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.
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wśród
zakonni-
ków

pora na
pianie

Owcze
lub Ga-
lapagos

wzgórza
w po u-
dniowej
Syrii

ciosane
izeagz

przywi-
dzenia

azrowt
kopce

miasto
w woj.
ódzkim

...
d Italia,
wyścig
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Baran 21.03-20.04
Wszystko układa się po Twojej
myśli. Nie musisz chować głowy
w piasek. Ciągłe wątpliwości zna-
cząco ograniczają Twoje poczy-
nania. 

Byk 21.04-20.05
Musisz przywrócić równowagę w
swoim otoczeniu. Choć nie masz
większych problemów
i zaległości, to jednak warto po-
myśleć o przyśpieszeniu pewnych
inwestycji.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zaczyna robić się naprawdę ner-
wowo. Najlepszą drogą do roz-
wiązania Twoich problemów z
ukochaną osobą będzie znalezienie
zdrowego kompromisu. 

Rak 22.06-22.07
Naturalnie, nie na wszystko masz
wpływ, ale za tą część zadań, za
którą odpowiadasz zostaniesz roz-
liczony.

Lew 23.07-23.08
Prywatnie jesteś na etapie poszu-
kiwania. Póki co, dobrze się bawisz.
Pamiętaj jednak, że namiętności
pożądanie to uczucia, na których
trudno zbudować trwały i dojrzały
związek.  

Panna 24.08-22.09
Pomysłów w tym tygodniu Ci nie
zabraknie. Możesz wręcz za nimi
nawet nie nadążać. Jeśli jeszcze
nie są w zaawansowanej fazie,
niech pozostaną w tajemnicy.

Waga 23.09-23.10
Trzymaj nadal rezon i nikomu nie
odpuszczaj. Jesteś na właściwej
drodze i konsekwentnie brnij do
przodu. Ktoś może próbować cię
hamować byś go nie wyprzedził
w działaniu.

Skorpion 24.10-22.11
Ten tydzień powinieneś zaliczyć
do udanych. Jednak musisz spełnić
pewne warunki. Po pierwsze - nie
marnuj swojego potencjału w drob-
nych potyczkach. Po drugie - od-
ważnie wyrażaj siebie. 

Strzelec 23.11-21.12
Pod nogami nie ma już lodu ale
hipotetycznie ewentualny upadek
mógłby cię narazić na przykrą kon-
tuzję. W połowie tygodnia poznasz
kogoś, przy kim jest szansa za-
trzymać się na dłużej.

Koziorożec 22.12-20.01
Sam musisz wyciągnąć właściwe
wnioski z poprzednich porażek.
Znajdziesz też dodatkowe źródło
wsparcia finansowego. Skieruj swo-
ją uwagę na milsze aspekty życia.

Wodnik     21.01-19.02
Twoja psychika jest często dość
chwiejna. Dlatego staraj się otaczać
ludźmi pozytywnie myślącymi. 

Ryby 20.02-20.03
W tym tygodniu twoim głównym
zadaniem będzie organizowanie
nowej firmy lub przeorganizo-
wanie tej, która już istnieje. Nie
bój się jednak ryzyka i nie ogra-
niczaj siebie.




