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Kilka tygodni temu Węgielek – Fundacja
dla Zwierząt szukała pomocy dla jednej
ze swoich podopiecznych. Fundacja skon-
taktowała się z Politechniką Śląską w
sprawie skonstruowania wózka inwalidz-
kiego dla niesprawnej czterokończynowo
suczki po przejściach wojennych. Suczka
wabi się Agnes, ma około 4-5 lat i uwielbia
kontakt z człowiekiem.
Pracownicy z Katedry Biomechatroniki i
studenci z SKN Biokreatywni podjęli wy-
zwanie! W ubiegłą środę Agnes odwiedziła

Wydział Inżynierii Biomedycznej Poli-
techniki Śląskiej, gdzie powstanie wózek
inwalidzki w 100% dostosowany do jej
potrzeb! Wszystkie pomiary zostały już
wykonane, łącznie z analizą reakcji podłoża
na nacisk łapy.
W opracowanie postaci konstrukcyjnej
zaangażowali się są pracownicy Katedry
Biomechatroniki Politechniki Śląskiej: dr
hab. inż. Robert Michnik, dr inż. Kamil
Joszko, dr inż. Agata Guzik-Kopyto oraz
studenci z SKN Biokreatywni.

Politechnika
robi wózek dla psa

..........................................................

Centrum Przesiadkowe. 
Tak będzie wyglądać
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Węzeł przesiadkowy zostanie zlokalizo-
wany po północnej stronie dworca PKP,
czyli w miejscu w którym teraz znajdują
się w większości pusty plac i garaże. 

Modernizacji zostaną również poddane
plac Piastów i plac przed głównym wej-
ściem na dworzec od strony ulicy Boha-
terów Getta Warszawskiego. Cały obszar
Centrum Przesiadkowego będzie pokryty
dachem. Ma on zapewnić ochronę przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi. Dworzec przykryją szklane tafle
uzupełnione segmentami z blachy. Wy-
krój w płaszczyźnie kopuły został zapro-
jektowany tak, by zagwarantować swo-
bodny przejazd pojazdów i napływ po-
wietrza pod zadaszenie. 

Centrum Przesiadkowe będzie zintegro-
wanym systemem stacji autobusów miej-
skich, regionalnych i międzynarodowych
z parkingami dla samochodów i rowerów
oraz zapleczem dla podróżnych. Nie za-
braknie także miejsca dla lokali gastro-
nomicznych i lokali z prasą.

Prawie 300km
Na jednym litrze
Mimo napotkanych na drodze problemów
drużyna Smart Power, reprezentująca Po-
litechnikę Śląską w konkursie Shell Eco-
Marathon w Londynie, zdobyła srebrny
medal w kategorii pojazdów miejskich na-
pędzanych wodorem. Drużynie z Gli-
wic udało się przejechać 281 km na
1l wodoru.

„Mieliśmy problemy, bo nasze ogniwo wy-
dawało się być zbyt słabe. Myśleliśmy, że
pokona nas stromy podjazd na torze. Dwa
pierwsze podejścia skończyły się niepowo-

dzeniem. […] Za trzecim razem udało nam
się podjechać pod górkę i zaliczyć 8 mie-
rzonych okrążeń.” – napisali na swojej
stronie studenci.

Shell Eco-Marathon to konkurs dla stu-
dentów, odbywający się co roku w Euro-
pie, Ameryce i Azji. Drużyny samodziel-
nie projektują, budują i testują energoosz-
czędne pojazdy. W tegorocznej edycji
wzięło udział ponad 200 bolidów. Poli-
technika Śląska startuje w zawodach od
2012 r.
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6 lipca na stadionie przy ul. Okrzei 20
odbyła się oficjalna prezentacja drużyny
Piasta Gliwice. Do wicemistrzów Polski
dołączą nowi gracze. Zaprezentowano nie
tylko nowy skład, ale również nowe stroje,
w których niebiesko-czerwoni zagrają w
nadchodzącym sezonie. 

W trakcie rozgrzewki zawodnicy Piasta
wyrzucili w trybuny piłki, a kibice którzy
je złapali wzięli udział w konkursie rzutów
karnych. Zwycięzców nagrodzono koszul-

kami na sezon 2016/2017. Zaraz po pre-
zentacji piłkarze zagrali mecz sparingowy
z Sigmą Ołomuniec. Pojedynek zakończył
się wygraną gliwickiej drużyny (2:1). Dla
podopiecznych Radoslava Latala spotkanie
towarzyskie było ostatnim etapem przy-
gotowań do nadchodzących zmagań w
Lidze Europy. 

W ramach europejskich rozgrywek 14
lipca Piast zmierzy się u siebie z IFK Go-
teborg.

Piast
zaprezentował się 
kibicom

Centrum Przesiadkowe. 
Tak będzie wyglądać

Godziny pracy urzędu po-
cztowego nie zmienią się,
ale klienci posiadający
skrytki pocztowe będą mie-
li do nich całodobowy do-
stęp, co wcześniej nie było
możliwe. 

Nowa siedziba poczty przy
ul. Zwycięstwa 28 ma być

otwarta w październiku.
Do tego czasu placówka
działać będzie w starym
gmachu przy ul. Dolnych
Wałów 8.

Zabytkowy budynek Poczty
Głównej ma 110 lat. Przez
wiele lat mieścił się tam
oddział Poczty Polskiej.

Teraz przestrzeń zyska
inną funkcję. Nowy inwes-
tor - Firma DL Invest Gro-
up zamierza wykorzystać
potencjał niezwykłego
obiektu i przeznaczyć go
na cele komercyjne. Nie-
ruchomość stanie się prze-
strzenią dla biur, restau-
racji oraz kawiarnii.

Główną siedzibę Poczty Polskiej w Gliwicach czeka przeprowadzka
tuż naprzeciw Urzędu Miejskiego. Nowy lokal przy ul. Zwycięstwa 28
zapewni klientom dużo dogodniejszy dostęp. Ma większą powierzchnię
niż ta, którą dysponuje obecny lokal.

Po kilku latach oczekiwania mieszkańcy Sikornika w końcu doczekają
się ronda, które zastąpi felerne skrzyżowanie ulic Kosów, Czapli i Ja-
skółczej. 

Sprawa toczy się od 2011 roku, kiedy to
ogłoszono przetarg na budowę. Wtedy
mieszkańcy liczyli, że już niedługo ode-
tchną z ulgą i będą cieszyć się bezpiecz-
nym rondem, które zastąpi krytykowane
od lat skrzyżowanie. Jednak problemy z
uzyskaniem pozwoleń, późniejsze prze-
ciągające się konsultacje z mieszkańcami
i ich protest przesunęły termin rozpo-
częcia przebudowy. Konieczność rozpat-
rzenia wniosku właściciela nieruchomości
objętej inwestycją również wpłynęła na
czas oczekiwania.

Dzisiaj w tym miejscu jest już plac bu-
dowy. Najwięcej czasu robotnicy poświę-
cili na pracę przy kolizjach sieci. Z prze-
kładką ciepłociągu, bez której nie można
kontynuować prac, trzeba było zaczekać
do zakończenia sezonu grzewczego. Chod-
niki przy ulicach: Kosów, Czapli, Jaskół-
czej, Olchowej, Skowrończej i Ziębiej są

już prawie gotowe.
Jednak w związku z przebudową skrzy-

żowania, kierowcy wciąż muszą liczyć
się z utrudnieniami. Na ul. Kosów na
odcinku od Rybnickiej do Czapli poruszać
możemy się tylko w jednym kierunku,
zaś od Czapli do Ziębiej droga jest wciąż
nieprzejezdna. Objazd wyłączonej z ruchu
trasy wiedzie przez ul. Pliszki i Biegusa.
Po zakończeniu wymiany podziemnej in-
frastruktury i robót drogowych, powstanie
w tym miejscu czterowlotowe rondo i
dwie zatoki autobusowe.

Realizacja inwestycji ma wpłynąć na
wzrost bezpieczeństwa zarówno kierow-
ców, jak i poruszających się w tym rejonie
pieszych. Budowa ronda na pewno po-
prawi płynność ruchu samochodów i ko-
munikacji miejskiej. Koniec prac prze-
widziano na październik 2016 roku.

Rondo
gotowe w październiku
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Nie ma tolerancji
dla takich zachowań
Często żyją w skrajnych warunkach, głodne, przywiązane do łańcucha, bite, zaniedbane,
wychudzone. Ich dramaty rozgrywają się też w z pozoru normalnych domach. Odpowiedzialność
za takie sytuacje ponoszą najczęściej właściciele, od których zwierzęta, bo o nich mowa, są
zależne. Los tych istot zależy też od Ciebie czytelniku. Pamiętaj, że nie reagując na krzywdę
wyrządzaną zwierzętom, tak naprawdę dajesz na to ciche przyzwolenie...

Co to znaczy „znęcać się nad zwie-
rzętami”?
Pojęcie to definiuje Ustawa o ochronie
praw zwierząt: Przez znęcanie się nad
zwierzętami należy rozumieć zadawanie
albo świadome dopuszczanie do zada-
wania bólu lub cierpień, a w szczególności:
- i tu następuje szereg przykładów za-
chowań wobec zwierząt - m.in. okale-
czanie, bicie, umyślne straszenie lub
drażnienie, zaniedbywanie, utrzymywanie
bez odpowiedniego pokarmu i wody,
trzymanie w pomieszczeniach albo klat-
kach uniemożliwiających im zachowanie
naturalnej pozycji czy porzucenie przez
właściciela.

Warto wspomnieć, że jest w Gliwicach
organizacja, która niemal każdego dnia
podejmuje działania dotyczące wszelkich
przypadków znęcania się nad zwierzętami
i czynnie uczestniczy w zapewnieniu im
pomocy. To Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals - Inspektorat
Gliwice. (Kontakt z organizacją: Adres:
ul. Kościuszki 35, 44-109 Gliwice, Telefon
interwencyjny: 511 368 956, E-mail: 
otozgliwice@gmail.com)

Inspektorzy są bardzo zajętymi ludźmi,
wszyscy pracują, a w swoim wolnym czasie
i - co należy podkreślić, charytatywnie -
podejmują interwencje i szereg innych
akcji na rzecz zwierząt. Udało nam się jed-
nak porozmawiać z jednym z nich. Na py-
tanie, co motywuje ich do działania, uzys-
kaliśmy odpowiedź - przede wszystkim
wewnętrzna potrzeba (trudna do zdefi-
niowania) pomagania tym, którzy sami
sobie nie pomogą - mówi Dorota Jasiń-
ska, Inspektor ds. ochrony zwierząt OTOZ
ANIMALS - Inspektorat w Gliwicach.

Być może nie wiesz co zrobić kiedy
widzisz/wiesz, że ktoś źle traktuje
lub opiekuje się zwierzętami?
- Czasami pomaga odpowiednio prze-
prowadzona rozmowa. Natomiast za-
wsze można to zgłosić do organizacji,
których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt. Dobrze, jeśli jest to
organizacja, która wśród swoich człon-
ków posiada inspektorów ds. ochrony
zwierząt, tak jak Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS,
ponieważ mają oni uprawnienia do po-
dejmowania bezpośrednich działań, wy-
nikające z ustawy o ochronie zwierząt.
Oczywiście, przypadki niehumanitar-
nego traktowania zwierząt, w szczegól-
ności - znęcania się, można, a nawet
trzeba zgłaszać na Policję, Straż Miejską,
czy też do Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii, co wynika z ww. ustawy. - wy-
jaśnia Inspektor Dorota Jasińska.
Niemalże każdego dnia do organizacji
wpływają zgłoszenia z prośbą o inter-
wencję. Niestety, niektóre mijają się z
prawdą. Jak mówi Inspektor Jasińska -

wynikają z głupiego „żartu”, konfliktu
sąsiedzkiego lub np. z faktu, że ktoś po
prostu nie znosi zwierząt w swoim oto-
czeniu. W miarę możliwości staramy się
weryfikować wszystkie zgłoszenia, bo
jednak wśród nich są te, które faktycznie
dotyczą znęcania się nad zwierzętami i
decydują o ich zdrowiu, a nieraz życiu.

Co może Inspektor OTOZ ANIMALS?
Wszelkie uprawnienia Inspektora OTOZ
ANIMALS wynikają z przepisów obo-
wiązującej Ustawy o ochronie zwierząt.
Inspektorzy m.in. współdziałają z orga-
nami administracji publicznej czy In-
spekcją Weterynaryjną podejmującymi
działania na rzecz ochrony zwierząt. W
świetle omawianej ustawy „W przypad-
kach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze
pozostawanie zwierzęcia u dotychczaso-
wego właściciela lub opiekuna zagraża
jego życiu lub zdrowiu policjant, strażnik
gminny lub upoważniony przedstawiciel
organizacji społecznej, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt,
odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o
tym niezwłocznie wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta), celem podjęcia decyzji
w przedmiocie odebrania zwierzęcia.”
Natomiast zgodnie z art. 40 Organizacje
społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, mogą
współdziałać z właściwymi instytucjami
państwowymi i samorządowymi w ujaw-
nianiu oraz ściganiu przestępstw i wy-
kroczeń określonych w ustawie. Inspek-
torzy uczestniczą w sprawach karnych
toczących się przed sądami powszechnymi
w sprawach dotyczących złego trakto-
wania zwierząt.

Uruchomiliśmy zbiórkę i błagamy
o pomoc!
Niestety OTOZ ANIMALS - Inspektorat
Gliwice znajduje się obecnie w bardzo
trudnej sytuacji finansowej - Nie mo-
żemy pozwolić, by nasi podopiecz-
ni nie otrzymywali leków, czy nie
przeszli koniecznych zabiegów i
operacji. Nasze konto „świeci”
pustkami, a potrzeby rosną... Łzy
cisną nam się do oczu, bo wiemy,
że nie możemy zawieść tych
wszystkich potrzebujących zwie-
rzaków Niestety nie mamy już pie-
niędzy :( - czytamy w dramatycznym
apelu na Facebooku.

Jak możesz pomóc?
Uruchomiono stronę na której trwa zbiór-
ka pieniędzy: 
pomagam.pl/razemmozemywiecej
Możesz również wpłacić darowiznę bez-
pośrednio na konto:

OTOZ ANIMALS - Inspektorat Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 35
nr konta: 
41 1240 4302 1111 0010 5992 3319, 

z dopiskiem: LECZENIE

Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 41 1240 4302 1111 0010 5992
3319

Potrzebne są również konkretne rzeczy:
podkłady, pieluchy dla dorosłych w roz-
miarze M, ręczniki, szampony lecznicze
przeciw łojotokowi tłustemu np. Sebovet
clean (niebieski), kropli EFA Olie, miski,
szelki, smycze, tabletki na odrobaczenie i
preparaty przeciw pchłom i przeciw klesz-
czom, preparaty do czyszczenia uszu,
środki do dezynfekcji ran (poza wodą utle-
nioną), bandaże, opatrunki, plastry itp.
Jeśli ktoś z Państwa może pomóc, paczki
prosimy kierować na adres:

OTOZ ANIMALS - Inspektorat Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Kościuszki 35

„Zero tolerancji dla tego typu zwy-
rodnialców”
W ostatnich dniach uczyniono ważny
krok w sprawie ochrony zwierząt. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości podejmuje
walkę z ich złym traktowaniem przez
człowieka. Przygotowano już pakiet
zmian, które mają przeciwdziałać znę-
caniu się nad zwierzętami i ich bestial-
skiemu uśmiercaniu. Zdaniem Patryka
Jakiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości przypadki okrucieństwa
człowieka wobec zwierząt wynikają z
bierności państwa i bezkarności zwyrod-
nialców, którzy jak stwierdził Jaki, byli
przyzwyczajeni do tego, że tak można –

to jest tylko zwierzę. – Osoby zdemo-
ralizowane, wykazujące się szcze-
gólnym okrucieństwem wobec
zwierząt, powinny trafić do wię-
zienia. Wysyłamy dzisiaj jasny
sygnał: zero tolerancji dla tego
typu zwyrodnialców – mówił na kon-
ferencji prasowej Patryk Jaki.

Program przedstawiony przez wice-
ministra zakłada m.in. zwiększenie
kar za zabijanie zwierząt i znęcanie
się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawie-
nia wolności. W przypadku doko-
nania tego ze szczególnym okru-
cieństwem, kara wzrośnie do 5 lat.
– Dość bezkarności, zero tolerancji dla
tego typu zachowań – podkreślił Jaki

Zaproponowano również wprowa-
dzenie obligatoryjnego, a zatem
nieuchronnego dla sprawcy orze-
kania przez sąd nawiązki, w wyso-
kości od 1000 zł do 100 000 zł, na
cel związany z ochroną zwierząt. Jak tłu-
maczył Patryk Jaki, chodzi o to by kara
finansowa była bolesna. Ministerstwo
chce również zmian dotyczących zakazu
wykonywania zawodów związanych z
kontaktem ze zwierzętami. Fakultatywne
będzie orzeczenie takiego zakazu przy
podstawowym typie czynów karalnych
popełnianych na zwierzętach. Natomiast
obligatoryjne – przy znęcaniu się ze
szczególnym okrucieństwem. Zmiany
przygotowane przez resort mają odstra-
szyć potencjalnych przestępców. Są ele-
mentem programu walki o cywilizowane
zasady w traktowaniu zwierząt.

M. Sikorska
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 Baran 21.03-20.04
I znowu to robisz tylko po co?
Było już tak dobrze. Przestań ob-
winiać wszystkich wokół zwłasz-
cza, że każdy Ci dobrze życzy.
Odpocznij! Za dużo pracy, za mało
relaksu.

 Byk 21.04-20.05
Coś niedobrego się z Tobą dzieje.
Jesteś ciągle zdekoncentrowany
i nerwowy. Wszystko się w końcu
ułoży tak jakbyś sobie tego życzył,
musisz uzbroić się w cierpliwość.

 Bliźnięta 21.05-21.06
To na pewno nie jest wiosna ale
Twoje serce szybciej zabije.  Moż-
liwe, że to właśnie będzie to na
co tak długo czekałeś. Nie zmarnuj
okazji.

 Rak 22.06-22.07
Jesteś osłabiony psychicznie bo
ileż można uciekać przed prawdą.
Twój związek oparty jest na kłam-
stwie. Porozmawiaj z partnerem
wtedy przestaniesz o tym tyle my-
śleć.

 Lew 23.07-23.08
Jak dobrze mieć przyjaciół, na
których zawsze można liczyć. Ty
ich masz dlatego ten tydzień prze-
znacz dla nich. Wyjdźcie do kina
albo do knajpki by spędzić miły
wieczór.

 Panna 24.08-22.09
Twoja praca zabiera Ci większość
dnia. Bierzesz nadgodziny, pra-
cujesz za znajomych a tak nie
można! Musisz chociaż chwilę
odpocząć aby zebrać siły.
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nimfa
-ocartdo

na przez
Narcyza

opo-
wieść o
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HOROSKOP

Waga 23.09-23.10
Ten tydzień będzie dosyć ciężki.
Czekają na Ciebie nowe obowiązki
i wyzwania, którym będziesz mu-
siał sprostać a to nie będzie łatwe.
Daj z siebie wszystko!

 Skorpion 24.10-22.11
Dużo lepiej jest żyć ze świado-
mością, że zrobiłeś wszystko co
było w Twojej mocy. Drogi byku
rób tak dalej a czeka Cię nagroda
za wytrwałość.

 Strzelec 23.11-21.12
Twoje zadanie na ten tydzień bę-
dzie wymagało nie lada spokoju
i opanowania. Myśl pozytywnie
a wszystko ułoży się się dobrze.
Unikaj spięć z najbliższą Ci osobą.

 Koziorożec 22.12-20.01
Twoje zdrowie zaczyna zawodzić.
Może lepiej jeśli przestaniesz na-
rzekać tylko weźmiesz się w garść
i pójdziesz do lekarza. Partner
będzie dla Ciebie ogromnym
wsparciem. Doceń to!.

Wodnik     21.01-19.02
Ostatnio chodzisz uśmiechnięty
i zadowolony. Nie ma się co dziwić,
Twoje życie w końcu zaczyna się
układać a Twoje relacje z otocze-
niem uległy znaczniej poprawie.

 Ryby 20.02-20.03
Czy naprawdę myślisz, że będzie
gorzej? Może nie zastanawiaj się
nad tym a zrób wszystko aby go-
rzej nie było. Dasz sobie radę ze
wszystkim tylko w końcu w siebie
uwierz
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Za darmo możesz zamieścić
swoje ogłoszenie drobne na stronie

twojedrobne.pl

W Knurowie na ul. Szpitalnej doszło
do poważnego w skutkach wypadku
drogowego. Kompletnie pijany
młody knurowianin kierujący oso-
bowym bmw wjechał w dwa za-
parkowane auta. W wyniku wy-
padku 27-letni pasażer w stanie
nieprzytomności trafił do szpitala.
W akcji ratunkowej udział wzięli
strażacy z JRG w Knurowie oraz
pogotowie ratunkowe.
O godzinie 23.40 policja otrzymała
zgłoszenie o wypadku. Na miejsce
wyruszyły wszystkie służby. Jak

wstępnie ustalono na ul. Szpital-
nej,  na odcinku  drogi jednokie-
runkowej osobowe BMW uderzyło
w zaparkowanego Seata, a ten z
kolei w Renault. Kierowca BMW
opuścił pojazd o własnych siłach,
natomiast jego pasażer w stanie
nieprzytomności pozostał zaklesz-
czony w pojeździe. Dzięki spraw-
nym działaniom strażaków z JRG w
Knurowie, którzy przy użyciu na-
rzędzi hydraulicznych uwolnili ran-
nego,  został on szybko przetran-
sportowany do szpitala. Policjanci

ustalili, że 27-letni kierujący bmw
miał we krwi prawie 1,8 promila.
Po przeprowadzeniu oględzin
miejsca zdarzenia strażacy przy-
wrócili drogę do użytku, uprzątnęli
pozostałości po wypadku oraz
zneutralizowali płyny eksploata-
cyjne. Podejrzany o spowodowanie
wypadku trafił do Komendy Miej-
skiej Policji w Gliwicach, gdzie
został osadzony w areszcie. Po wy-
trzeźwieniu zostanie przesłuchany.
O jego dalszych losach zdecyduje
prokurator.

We ubiegły wtorek dzięki obywatelskiej
postawie gliwiczan udało się złapać na go-
rącym uczynku dwójkę pijanych kierowców.
Oboje na pewno nie wylewali za kołnierz.
Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do policji
po godzinie 15:00. Zadzwonił młody męż-
czyzna, który zwrócił zwrócił uwagę na
auto poruszające się po drodze w dziwny
sposób. 29-letni zabrzanin postanowił śle-
dzić “zygzakujący” samochód do momentu
zatrzymania na ul. Zawiszy Czarnego. Po-
licjanci zbadali kierującą pojazdem 54-
letnią gliwiczankę, potwierdzając wcześ-
niejsze podejrzenia   – kobieta miała we

krwi prawie 3 promile alkoholu.
Kolejne zgłoszenie wpłynęło ok. 22:30. W
tym przypadku najpierw doszło do kolizji
na DK88.  W bok prawidłowo jadącego
Forda Mondeo uderzył nagle jadący są-
siednim pasem Nissan Navara. Kierujący
Nissanem nie zatrzymał się i zaczął ucie-
kać. Został zatrzymany na parkingu przy
supermarkecie na ul. Toszeckiej. Sprawca,
którym okazał się 44-letni gliwiczanin rów-
nież miał prawie 3 promile we krwi. Jak
się okazało, nie tak dawno utracił już prawo
jazdy z powodu przekroczonej liczby punk-
tów karnych.

Staranował zaparkowane samochody. 
Kierowca BMW był kompletnie pijany

3 promile alkoholu we krwi. 
Jak to się stało, że potrafili jeszcze wsiąść?!



P
R

O
M

O
C

J
A


