
...W tym roku akcja gliwickiej drogówki trwa od
17 stycznia do 2 marca, a stałym miejscem prze-
prowadzania kontroli autokarów jest jak zwykle
baza PKS przy ul. Pionierów. Policjanci apelują,
by wcześniej umawiać się na takie kontrole, bowiem
wyjazdów w tym okresie jest naprawdę sporo.
Wystarczy kontakt telefoniczny z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
pod numerem telefonu (32) 336-92-90.
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Samoobrona dla kobiet.
Bezpłatny kurs już od 9 lutego
Już po raz osiemnasty Centrum Ratownictwa Gliwice
oraz Straż Miejska organizują bezpłatny kurs samo-
obrony dla gliwiczanek. Przedsięwzięcie jest realizo-
wane w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”
i w całości finansowane ze środków budżetu miejskiego.
Szkolenie ma na celu zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa wśród kobiet. Podczas kursu mieszkanki
Gliwic będą mogły nauczyć się stosowania podstawo-
wych technik samoobrony oraz innych zachowań
przydatnych w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia popro-
wadzą instruktorzy posiadający stopnie mistrzowskie
sztuk walk oraz niezbędne uprawnienia.

Pierwsze źródło informacji
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28 stycznia w wyniku dwu-
dniowego referendum zwią-
zkowcy działający przy JSW
S.A. ogłosili akcję protesta-
cyjną we wszystkich zakła-
dach spółki. Na pytanie:
„Czy jesteś za podjęciem ak-
cji protestacyjno-strajko-
wych, mających na celu wy-
cofanie się zarządu JSW
z uchwał i decyzji, które po-
zbawiają pracowników do-
tychczasowych warunków
pracy, płacy i świadczeń pra-
cowniczych?” 98 % załogi
odpowiedziało twierdząco.

O jakie uchwały i de-
cyzje chodzi? Lista po-
stulatów górniczych za-
myka się w pięciu pun-
ktach:
1. Odstąpienie od wypo-
wiedzenia warunków pracy
i wynagrodzenia przewod-
niczących organizacji związ-
kowych działających w KWK

„Budryk”
2. Natychmiastowe odwo-
łanie Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. z uwa-
gi na utratę wiarygodności
co zostało potwierdzone
przez referendum.
3. Wycofanie się Zarządu
JSW S.A, z decyzji o wypo-
wiedzeniu „Porozumienia
zbiorowego z dnia 05.05.
2011 roku”
4.Objęcie z dniem 01.08.
2015 r. pracowników KWK
„Knurów - Szczygłowice”
wszystkimi zapisami prawa
pracy i płacy w sposób iden-
tyczny jak pozostali pra-
cownicy JSW S.A.
5. Likwidacja spółki „Szko-
lenie i górnictwo JSW S.A.”
sp. z o.o. z jednoczesnym
przejęciem pracowników
przez JSW S.A.
W wyniku rozmów zarządu
JSW S.A. z przedstawicie-
lami rady nadzorczej tej

spółki w czwartek 29 stycz-
nia zarząd odstąpił od za-
miaru rozwiązania umów
o pracę z działaczami związ-
kowymi KWK Budryk . Po-
informował również o go-
towości odstąpienia od
zmiany zasad przyznawania
posiłków profilaktycznych.
Strony doszły również do
wniosku, że konieczne jest
podjęcie rozmów ze związ-
kowcami. Zaproponowano,
by toczyły się z udziałem
wspólnie wybranego me-
diatora i obserwatora z rady
nadzorczej. Przedstawiciele
strony związkowej opowie-
dzieli się za podjęciem roz-
mów, ale stawiają jeden wa-
runek – nie może w nich
uczestniczyć prezes JSW
Jarosław Zagórowski. 
Zdaniem strony spo-
łecznej obecny zarząd
z Zagórowskim na czele
odpowiedzialny jest za

fatalną sytuację finan-
sową spółki – ich zda-
niem od momentu pry-
watyzacji w 2011 z firmy
wypłynęło 10 miliardów
złotych.
Jak nie trudno się domyślić
zarząd spółki z tymi argu-
mentami się nie zgadza. Ich
zdaniem obecna sytuacja
firmy wynika z faktu, że
czas wysokich cen węgla
i rekordowych wyników
sprzedażowych się skończył,
jeśli więc strona społeczna
nie zrozumie, że czas ogra-
niczyć przywileje pracow-
nicze to sytuacja będzie się
tylko pogarszać. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że
strajk to próba rozliczenia
się z prezesem Zagórow-
skim, który w powszechnej
opinii nie należy do osób
kłaniających się związkow-
com. Niektórzy porównują
go nawet do bezkompro-

misowej w sprawach gór-
nictwa Margaret Thatcher.
Przedwyborczy okres jest
więc idealnym momentem
do wysuwania postulatów
o odwołanie zarządu z pre-
zesem  na czele. Widząc na
jakie ustępstwa poszedł
rząd przy rozwiązywaniu
konfliktu w Kompanii
Węglowej, związki w JSW
wydają się być niemalże
pewne sukcesu.

Pada jednak pytanie dla-
czego rząd ma pomagać
w rozwiązywaniu proble-
mów sprywatyzowanej spół-
ki? Otóż na tle Kompanii
Węglowej czy Katowickiego
Holdingu Węglowego, Jast-
rzębska Spółka Węglowa to
nieco inny twór. Wprawdzie
w wyniku przeprowadzonej
w 2011 prywatyzacji akcje
spółki nabyło 168 tys. pry-
watnych inwestorów i rzesza

krajowych i zagranicznych
akcjonariuszy, to nadal pań-
stwo jest właścicielem  55%
akcji. Im szybciej problem
zostanie rozwiązany tym le-
piej, gdyż każdy dzień straj-
ku to strata na poziomie 30
mln zł, co bezpośrednio
przekłada się na sytuację
finansową akcjonariuszy.
Jak zawsze w takiej sytuacji
medal ma dwie strony.
Z jednej  trudno dziwić się
pracownikom, którzy nie
zgadzają się na to, by wdra-
żać oszczędności ich kosz-
tem, z drugiej zaś bez wąt-
pienia z uwagi na ceny
węgla na rynkach oszczęd-
ności są konieczne. Firma
przynosząca jeszcze w 2013
roku 75 mln zł zysku,
ubiegły rok zamknęła ze
stratą 300 mln zł. Jeśli
strony szybko nie dojdą do
porozumienia to ta zapaść
będzie się pogłębiać.  
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Górnicy wciąż protestują
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Wygląda na to, że dla premier Ewy Kopacz i walczącego o kolejną kadencję rządu Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie to wyjątkowo ciężki rok. Pani premier ledwo co ugasiła pożar
jaki wybuchł po ogłoszeniu przez rząd planu restrukturyzacji Kompanii Węglowej i zamknięciu pięciu kopalń
– w tym KWK „Sośnica-Makoszowy” - a rękę po swoje wyciągnęli górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Należy do niej m.in. sąsiadująca z Gliwicami kopalnia KWK „Knurów-Szczygłowice”
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Niedawno pisaliśmy o dra-
stycznym morderstwie do
jakiego doszło w nocy z 5
na 6 stycznia tego roku na
podwórku kamienicy przy
ul. Zygmunta Starego.
Przypomnijmy, że martwe-
go 30-latka znalazła starsza
kobieta udająca się na po-
ranną mszę. Z ustaleń śled-
czych i przeprowadzonej
wizji lokalnej wynika, że
mężczyzna zginął od cio-
sów betonową trylinką.
Zatrzymano podejrzanych
27-letniego Pawła K. i 21-
letniego Patryka M. Obaj
podejrzani byli doskonale
znani policji, wielokrotnie
zatrzymywani byli za roz-
boje, kradzieże i pobicia.
Jeden z nich jest również
podejrzany o udział w za-
bójstwie 19-latka, do któ-
rego doszło rok wcześniej.
Na szczegóły dotyczące
śmierci 30-latka przyjdzie
nam jednak poczekać. Do
czasu zakończenia śledztwa
ani policja, ani prokuratura
nie udzielają żadnych in-
formacji.

To zabójstwo jest bez wąt-
pienia jednym z bardziej
drastycznych przestępstw
do jakich doszło w ostat-
nim czasie w Gliwicach.
Jak się jednak okazuje,
przestępczość w Gliwicach
z roku na rok jest coraz
mniejsza.
Na zorganizowanym w Ko-
mendzie Miejskiej Policji
spotkaniu przedstawiono
wyniki za ubiegły rok i pla-
ny na rok obecny. W tzw.
rocznej odprawie wziął
udział śląski komendant
wojewódzki nadinspektor
Krzysztof Jarosz a także
prezydenci, burmistrzowie,
wójtowie, szefowie proku-

ratur rejonowych, komen-
danci żandarmerii, straży
pożarnej, wojska, CRG,
straży miejskich i komisa-
riatów, kierownicy komó-
rek oraz jednostek orga-
nizacyjnych KMP. 
Wyniki pracy omówili ko-
mendant miejski insp.
Krzysztof Sowula, I zastęp-
ca komendanta podinsp.
Marek Nowakowski oraz
zastępca mł. insp. Mariusz
Luszawski..

Jak się okazuje poli-
cjanci z gliwickiego
garnizonu należą do
wojewódzkiej czołów-
ki. Ocena ich pracy za
pomocą dziesięciu
mierników efektywno-
ści wypadła bardzo do-
brze - gliwicka komen-
da spełniła aż dziewięć
mierników. 

Optymizmem napawa za-
uważalny wzrost wykry-
walności przestępstw kry-
minalnych, który w minio-
nym roku osiągnął poziom

54,1% - w porównaniu do
roku 2010 to wzrost 10,1%.
Jest to efekt zwiększonej
liczby patroli wysyłanych
w miasto, które opłacane
są ze środków Urzędu
Miasta. W 2014 roku na
ten cel przeznaczono kwotę
500 tys. zł. Dodatkowe
wsparcie samorząd prze-
kazał również na tzw. wy-
datki rzeczowe, czyli m.in.
wyposażenie komisariatów
– w roku 2014 było to 473
999,30 zł. Łącznie więc z
kasy miejskiej na potrzeby
gliwickich policjantów po-
płynął niemal 1 mln. zł.

Wzrost odnotowano rów-

nież w kategorii wykrywal-
ności przestępstw z włama-
niem. W roku 2014 wskaź-
nik ten wyniósł 31,3% przy
wymaganym progu na po-
ziomie 27,1%. Znaczną po-
prawę zanotowała gliwicka
„drogówka”. Dzięki działa-
niom prewencyjnym, w tym
akcjom informacyjnym, za-
trzymano w 2014 dużo
mniej nietrzeźwych kierow-
ców niż rok wcześniej (605
w 2014, a 792 w 2013).
W ciągu ubiegłego roku
policjanci przeprowadzili
121553 badania na zawar-
tość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Liczba wy-
padków na naszych dro-
gach spadła do 270 (366
w roku 2013). Znacząco
zmalała również liczba
ofiar śmiertelnych (w 2013
było ich 25, zaś w roku
ubiegłym – 17).  

Te wyniki pewnie byłyby
trudniejsze do osiągnięcia
gdyby nie zatrudnienie do-
datkowych funkcjonariu-
szy. Liczba policjantów za-
trudnionych przez Komen-
dę Miejską Policji w Gli-
wicach w okresie od grud-
nia 2012 do grudnia 2014
zwiększyła się o 40 osób.
W przedstawionym przez
KMP raporcie uwagę przy-
kuwa wskaźnik wykrywal-
ności przestępstw narko-
tykowych i ilości zabezpie-
czonych środków odurza-
jących. I tak jeśli chodzi
o ilość zabezpieczonej
w 2013 roku marihuany to
wynosiła ona 296,41 gr.,
podczas gdy w roku 2014
było to już 6399,27 gr.
Równie dobry wynik za-
notowano w przypadku
krzaków konopi indyjskich
– w 2013 zabezpieczono za-
ledwie 29 szt., ale w roku
2014 już 398 szt, amfeta-
mina to skok z 247,79 gr.
w 2013 roku do 504,93 gr.
w roku 2014. Zabezpieczono
też 32 szt. tabletek ecstasy
– rok wcześniej zaledwie
9 szt.

Zwiększeniu bezpie-
czeństwa mieszkańców
Gliwic bez wątpienia
sprzyja też stale roz-
budowywany system
monitoringu miejskie-
go, który w Gliwicach

składa się już z 243 ka-
mer zlokalizowanych
zarówno w tych naj-
ważniejszych punktach
miastach, jak i tych
mniej uczęszczanych,
ale szczególnie krymi-
nogennych. W ubieg-
łym roku nowy sprzęt
zainstalowany został
na Rynku, oraz w przy-
legających uliczkach.
Jest to łącznie 19 ka-
mer, z czego 3 obroto-
we, dzięki czemu ob-
serwowany jest każdy
zaułek miejskiego pla-
cu, co nie było możliwe
wcześniej.

Dodatkowe kamery za-
montowane zostały rów-
nież na odcinku od dworca
PKP do ul. Okrzei w ra-
mach projektu „Dojście na
stadion”, ma to na celu stałą
obserwację głównych tras,
którymi poruszają się ki-
bice. W ramach sieci mo-
nitoringu pracuje również
60 kamer zlokalizowanych
na skrzyżowaniach. Są one
elementem tzw. systemu
detekcji, czyli inteligentne-
go systemu sterowania ru-
chem, który działa w Gli-
wicach, a przy okazji po-
magają również Policji 
i Straży Miejskiej przy
identyfikacji sprawców
przestępstw. Wszystkie ka-
mery pracują w technologii
HD a połączenie ich świat-
łowodami sprawia, że ob-
raz przekazywany jest bez
strat na jakości do Cent-

rum Ratownictwa Gliwice,
ZDM, Komendy Miejskiej
Policji i trzech komisaria-
tów. Nagrania z kamer są
również archiwizowane na
dyskach w serwerowni Ślą-
skiej Sieci Metropolitarnej
w Nowych Gliwicach – tam
przechowywane są przez
30 dni i w razie potrzeby
udostępniane Policji, Są-
dom i Prokuraturze.
O tym jak bardzo pomocny
jest taki system opowie-
dział nam Marek Słomski
- rzecznik prasowy Komen-
dy Miejskiej Policji w Gli-
wicach:
„Z monitoringu korzysta-
my właściwie codziennie
ale nie patrzymy w ka-
mery przez całą dobę. Nie
mamy na to wystarcza-
jącej liczby ludzi. W każ-
dym komisariacie u dy-
żurnych i oficera dyżur-
nego komendy znajdują
się „końcówki” monitorin-
gu. Policjant dyżurujący
może w każdej chwili sko-
rzystać z monitoringu.
Patrzymy w monitory do-
raźnie lub w czasie kon-
kretnych akcji. Policja gli-
wicka wykorzystuje mo-
nitoring raczej „post fac-
tum”, celem odtworzenia
i ustalenia co naprawdę
zdarzyło się w danym
miejscu i czasie. Nie raz
z monitoringu uzyskujemy
wizerunek sprawcy” - tłu-
maczy Marek Słomski.
Stosujemy go w sprawach
gatunkowo poważnych,
mam na myśli wyjaśnia-

nie spraw bójek, pobić,
kradzieży, rozbojów, ale
i w sprawach zwykłych
wykroczeń drogowych. Po-
zbawiony emocji i zakłóceń
związanych z subiektyw-
nym zapamiętywaniem
sekwencji zdarzeń, zapis
monitoringu jest znakom”
- dodaje Słomski
System monitoringu w Gli-
wicach jest stale rozbudo-
wywany.
W tym roku planowane
jest zamontowanie wię-
kszej liczby kamer w re-
jonie Pl. Piastów oraz
na gliwickich osiedlach,
o co zabiegają rady
osiedlowe składając
wnioski do Centrum Ra-
townictwa Gliwice. 
Zasadność montowania mo-
nitoringu każdorazowo kon-
sultowana jest z policją.
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kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Miejskiej Policji



Jak postępują prace przy budowie obiektu? Dobrze! Aura
sprzyja budowlańcom. Widoczna z zewnątrz czterokon-
dygnacyjna konstrukcja HALI GŁÓWNEJ jest już go-
towa. Intensywne roboty trwają w środku. 
– Zamontowaliśmy już ponad 90%  prefabrykowanych
trybun widowni. Układane są też stopnie schodów na
trybunach – relacjonuje Tomasz Kaźmierczak, kie-
rownik budowy z firmy Mirbud S.A., która jest głównym
wykonawcą robót. – Powierzchnia dachu hali głównej
wynosi blisko 17 tys. m2, a różnice wysokości pomiędzy
różnymi częściami sięgają 8 metrów, więc wszelkie
prace realizujemy tam metodą alpinistyczną – dodaje.
Na parterze hali głównej prowadzone są roboty wykoń-
czeniowe związane z wylewaniem posadzki i układaniem
podposadzkowej instalacji sanitarnej. Zakończono już
montaż izolacji termicznej przyziemia. Na trzech poziomach
hali (parking, wejścia i loże VIP) trwa wznoszenie ścianek. 
Funkcję zaplecza hali głównej, służącego do ćwiczeń
i rozgrzewek przed zawodami i meczami, pełni trzypiętrowa
HALA TRENINGOWA. Ta część kompleksu ma już
gotową konstrukcję trybun i dachu. W środku trwa wzno-
szenie ścianek murowanych i montaż instalacji deszczowej
odwadniającej dach.  Równie szybko idą prace w BU-
DYNKU FITNESS. Konstrukcja dachu jest już gotowa.
Wewnątrz trwają roboty murarskie i montaż instalacji
deszczowej. W pomieszczeniach parkingu zakończono
układanie warstwy scalającej płyty stropowe. – Sfinali-
zowaliśmy również roboty ziemne przy pochylni dla
niepełnosprawnych. Obecnie powstaje mur oporowy w
rejonie rolby (to maszyna do pielęgnacji tafli lodowiska,
niezbędna przy organizacji rozgrywek hokejowych i za-
wodów łyżwiarskich ), trwa też obsypywanie pozostałych
murów oporowych oraz nasypów pod schody główne
i nasypu pod drogę pożarową – kończy relacjęz budowy
Hali GLIWICE Tomasz Kaźmierczak.

Powstający obiekt jest jednym z najważniejszych przed-
sięwzięć  realizowanych w ostatnim czasie przez miasto
Gliwice. Władze liczą, że inwestycja wzbogaci nie tylko
ofertę sportową i rozrywkową miasta, ale będzie też
dużym impulsem rozwojowym dla całego regionu. 
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Hala GLIWICE
Hala na miarę oczekiwań!
W rejonie ulic Akademickiej i Kujawskiej, tuż przy budowanej Drogowej Trasie Średnicowej,
powstaje Hala GLIWICE – nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt mogący pomieścić co najmniej
15 tysięcy widzów. Budowa idzie pełną parą – i to niezależnie od pogody. 

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic:

Jeśli hala będzie dobrze funkcjonowała, a jestem przeko-
nany, że tak się stanie, to duże imprezy będą nie tylko
rozsławiały Gliwice i ściągały atrakcyjne wydarzenia do
naszego miasta i regionu, ale dzięki temu ludzie znajdą
także pracę i to w zawodach, w których w tej chwili dość
trudno było znaleźć zatrudnienie. Mam tu na myśli
głównie branże turystyczną, hotelarską i gastronomicz-
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Hala GLIWICE
Hala na miarę oczekiwań!
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W rejonie ulic Akademickiej i Kujawskiej, tuż przy budowanej Drogowej Trasie Średnicowej,
powstaje Hala GLIWICE – nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt mogący pomieścić co najmniej
15 tysięcy widzów. Budowa idzie pełną parą – i to niezależnie od pogody. 
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Rezygnacja została przyjęta, choć
formalnie dyrektor Gabara funkcję
będzie sprawował do 31 marca 2015.
W marcu też zostanie ogłoszony
konkurs na stanowisko dyrektora.
Nie wiadomo jakie są powody re-
zygnacji, na stronie internetowej
Gliwickiego Teatru Muzycznego
Piotr Gabara opublikował jedynie
informację o rezygnacji połączoną
z podziękowaniami za współpracę. 

— Czasami przychodzi taki moment
w życiu, że należy powiedzieć: stop.
Ja właśnie tak zrobiłem. Przez kil-
kanaście lat oddawałem Gliwic-

kiemu Teatrowi Muzycznemu moje
serce, doświadczenie, pasję i czas.
Pracowałem 7 dni w tygodniu, na-
wet w czasie urlopu załatwiając
sprawy służbowe, ponieważ dy-
rektor tak dużego teatru nie może
sobie pozwolić na pełny odpoczynek
i wyłączenie telefonu. 35 lat prze-
pracowałem w wielu teatrach na
Śląsku, od Sosnowca, Będzina, Cho-
rzowa i Katowic po Gliwice, Zabrze
i Czeski Cieszyn. Przez 25 lat wy-
kładałem na Uniwersytecie Ślą-
skim. Moi wychowankowie Stu-
dium Aktorskiego przy Teatrze
Dzieci Zagłębia pracują w wielu

teatrach w Polsce. Przez 17 lat
mojej dyrekcji w Gliwicach zostały
przygotowane polskie prapremiery
wspaniałych musicali. Teatr wy-
stępował na wielu festiwalach,
otrzymywał Złote Maski za spek-
takle roku. Minister Kultury uho-
norował mnie Srebrnym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
a Loża Katowicka BCC – statuetką
Cezara Śląskiego Biznesu. Teraz
nadchodzi  czas na pożegnanie się
z Gliwickim Teatrem Muzycznym
– czytamy w oświadczeniu. 
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Rozpoczęły się ferie zimowe. Jak
co roku policja organizuje akcję
prewencyjną mającą na celu wy-
eliminowanie niesprawnych au-
tokarów i kontrolę miejsc, w któ-
rych wypoczywać będą nasze dzieci.

W tym roku akcja gliwickiej
drogówki trwa od 17 stycznia
do 2 marca, a stałym miejs-
cem przeprowadzania kon-
troli autokarów jest jak zwyk-
le baza PKS przy ul. Pionie-
rów. Policjanci apelują, by
wcześniej umawiać się na ta-
kie kontrole, bowiem wyjaz-
dów w tym okresie jest na-
prawdę sporo. Wystarczy
kontakt telefoniczny z Wy-
działem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach pod numerem
telefonu (32) 336-92-90.

Dla tych, którzy na zimowy wy-
poczynek wybierają się własnym
samochodem policjanci przygo-
towali również krótki poradnik.
Co należy zrobić? Przede wszyst-
kim powinniśmy upewnić się, że
nas samochód jest odpowiednio
przygotowany do podróży. Wizyta
w stacji diagnostycznej nie zajmuje
wiele czasu, nie wymaga też spo-
rych nakładów finansowych a daje
w zamian pewność, że nasz sa-
mochód jest w pełni sprawny.
Warto też sprawdzić informacje
o remontach i budowach na trasie,
jaką mamy zamiar podróżować.
Takie informacje można uzyskać
w „Serwisie dla kierowców” uru-
chomionym na stronie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad (www.gddkia.gov.pl) 
Koniecznie sprawdźmy ważność
naszej polisy ubezpieczeniowej,

wymagane wyposażenie (gaśnica,
trójkąt) oraz stan koła zapasowe-
go. Zadbajmy o to, by fotelik na-
szego dziecka był dostosowany
do jego sylwetki, jeśli zrobimy to
wszystko zawczasu unikniemy
przykrych niespodzianek w trakcie
podróży. Przede wszystkim jednak
pamiętajmy by zaplanować prze-
rwy, a przed samą podróżą po-
rządnie wypocząć. 
Zdecydowana większość dzieci
spędzi jednak zimowe ferie
w miejscu zamieszania, nie ozna-
cza to, że są one w pełni bez-
pieczne. Z pewnością wiele z nich
skorzysta z lodowisk, górek i torów
saneczkowych, czy innych form
wypoczynku. Niestety niektóre
z dzieci nie bacząc na swoje bez-
pieczeństwo pociąga zabawa na
zamarzniętych stawach czy jezio-
rach. Warto też porozmawiać

z dzieckiem i ostrzec je przed nie-
bezpieczeństwem jakie niosą ze
sobą wszelkiego rodzaju używki
jak narkotyki, papierosy czy al-
kohol – ferie to okres, który sprzy-
ja pierwszym kontaktom z nimi.
Przypomnijmy dzieciom o tym,
że nie wolno ryzykować zjeżdżania
z górek i pagórków położonych
w pobliżu dróg czy rzek i jezior.
Nie bądźmy lekkomyślni, nie or-
ganizujmy kuligu polegającego
na doczepianiu sanek do samo-
chodu lub traktora.

Zadbajmy o to, by dziecko nosiło
elementy odblaskowe. Przypo-
mnijmy podstawowe zasady dro-
gowe obowiązujące podczas prze-
chodzenia przez jezdnię czy po-
ruszania się wzdłuż ruchliwej drogi
oraz wytłumaczmy, jakie niebez-
pieczeństwa czekają na nasze po-

ciechy w okolicy ulicy, zamarz-
niętego jeziora, stawu czy rzeki.
Warto też dziecki nauczyć co robić
w sytuacji gdy do załamiania lodu
jednak dojdzie. 

W takim przypadku:
1. nie należy wpadać w panikę,
2. nie wykonywać zbędnych ru-

chów,
3. działać szybko i zdecydowanie,
4. spróbować złapać się krawędzi

lodu
5. wykonując nogami ruchy pły-

wackie starać się wypełznąć na
lód,

6. trzymać się mocno podanego
lub rzuconego sprzętu.

7. zawsze informować rodziców
o trasie dojścia i powrotu
z miejsca spędzania wolnego
czasu.

Bezpieczne Ferie 2015 – poradnik
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Gabara rezygnuje z prowadzenia GTM
Piotr�Gabara�złożył�rezygnację�z�funkcji�dyrektora�Gliwickiego�Teatru�Muzycznego,�
którym�kierował�od�wielu�lat.
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„Złoty interes”
na ulicy Zwycięstwa
Metoda jest znana od lat, ale
jak widać nadal znajdują się
osoby, które dają się nabierać. 

Schemat przestępstwa zawsze
jest podobny. Oszuści działają
parami i w pobliżu banków.
Jeden z nich zaczepia wyty-
powaną osobę i łamaną pol-
szczyzną tłumaczy, że ma do
sprzedania po okazyjnej cenie
złote monety. Wtedy „przy-
padkiem” pojawia się osoba
trzecia, która uwiarygadnia

interes, deklarując przy tym
chęć odkupienia monet.

Tym razem w pobliżu banku
na ul. Zwycięstwa w sidła
oszustów wpadł 66-letni
mieszkaniec Gliwic. Mówiący
łamaną polszczyzną mężczyz-
na pytał gdzie może sprzedać
złote monety. Na miejscu po-
jawił się kolejny „kontrahent”.
Miał kupić wcześniej kilka
monet, które sprzedał u złot-
nika i dużo zarobił, deklaro-

wał chęć zakupu kolejnych.
Starszy mężczyzna działając
w pośpiechu wypłacił w po-
bliskim banku 22 tys. złotych
i kupił 34 „złote” monety. 
„Złoty interes” szybko zwe-
ryfikował jubiler, do którego
po transakcji poszedł po-
krzywdzony. Kiedy wrócił na
miejsce sprzedaży oszustów
już nie było. Policjanci apelują
po raz kolejny: nie ma „okazji”
i „złotych interesów”, które
można zrobić na ulicy.
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O obiekt mieszkańcy i Rada
Osiedla starali się od dwóch
lat. Pierwsza prośba o budowę
boiska została skierowana do
Urzędu Miasta w 2012 roku.
Wtedy miasto nie przychyliło
się do niej, podobnie stało się
w roku 2013, kiedy projekt
również odrzucono. Miesz-
kańcy nie dawali jednak za

wygraną i złożyli kolejny wnio-
sek. Tym razem się opłaciło –
właśnie zapadła decyzją, że
boisko powstanie jeszcze w
tym roku. Z informacji jakie
uzyskaliśmy w Miejskim Za-
rządzie Usług Komunalnych
wynika, że w tej chwili trwa
przygotowywanie dokumen-
tów przetargowych. Kiedy te

będą gotowe Miasto ogłosi
przetarg na wykonanie prac.
Na tę chwilę wiadomo jedynie,
że będzie to boisko wielofunk-
cyjne, czyli takie, na którym
będzie można zagrać zarówno
w piłkę nożną, piłkę ręczną,
jak i w koszykówkę. Inwestycja
ma być zlokalizowana przy ul.
Sadowej. 

W Starych Gliwicach 
jednak powstanie boisko!

Urząd Miasta ogłosił przetarg
na modernizację ponad 500
km sieci kanalizacji deszczo-
wej na terenie miasta. Jak
poinformowano nas w Wy-
dziale Zamówień Publicznych
w tej chwili zbierane są oferty.
Przetarg składa się z dwóch
części. Część pierwsza obej-
muje pozycje związane m.in.
z bezwykopową renowacją
kanalizacji deszczowej ręka-

wem z włókna szklanego
utwardzonego promieniami
UV. Część druga obejmuje
modernizację kanalizacji de-
szczowej metodami wykopo-
wymi na terenie miasta Gli-
wice wraz z robotami ziem-
nymi oraz odtworzeniem na-
wierzchni utwardzonej i nie-
utwardzonej. Do realizacji
pierwszej części zamówienia
wybrane zostaną trzy firmy,

a częścią drugą zajmie się
pięć podmiotów. Prace będą
zakrojone na szeroką skalę
i mają objąć teren całego
miasta. Szczegółowy plan
i lista ulic zostaną ogłoszona
po wybraniu wykonawców.
Z informacji jakie uzyskaliś-
my wynika, że prace mają się
rozpocząć i zakończyć jeszcze
w tym roku.  

Modernizacja kanalizacji deszczowej.

500 km jeszcze w tym roku

W zeszły tygodniu dyżurny
Straży Miejskiej otrzymał
zgłoszenie dotyczące dużego
zadymienia terenu w rejonie
ul. Bernardyńskiej. Na miejs-
ce został wysłany patrol in-
terwencyjny, który zgłoszenie
potwierdził. Okazało się, że
przyczyną zadymienia terenu
było prawdopodobnie zapa-
lenie się sadzy w kominie.
Niezwłocznie powiadomiono
właścicieli mieszkania - osoby
starsze - nieświadome zaist-
niałego zagrożenia.

Wraz z lokatorami strażnicy
udali się do kotłowni, aby
sprawdzić czym palą oni
w piecu. Okazało się, że spa-
lany był tam wyłącznie węgiel,
sprawdzono również wyczys-
tkę w kominie, w której za-
uważono opadający i żarzący
się popiół świadczący o za-
paleniu się sadzy. O zdarzeniu

niezwłocznie powiadomiono
dyżurnego Państwowej Straży
Pożarnej, który wysłał na
miejsce dwie jednostki ra-
towniczo-gaśnicze.

Co należy robić, gdy taka sy-
tuacja będzie miała miejsce
w naszym domu? Poniżej
krótki poradnik.
W przypadku zaistnienia po-
żaru w kominie należy:
- wykonać połączenie na nu-
mer alarmowy 998 lub 112,
wezwać Państwową Straż Po-
żarną, podając szczegółowo,
co się dzieje i jak dojechać
do    danego budynku.
- wygasić ogień w piecu, ko-
minku.
- zamknąć dopływ powietrza
do pieca od dołu i od góry
(z braku powietrza ogień
z czasem wygaśnie).
- przez cały czas dozorować
całą długość przewodu komi-

nowego od strony pomiesz-
czeń.
- zabezpieczyć do ewentual-
nego użycia środki gaśnicze,
np. gaśnice, koc gaśniczy,
podpięty wąż do instalacji
wodnej, wodę w pojemniku.
- udostępnić pomieszczenia
i udzielić niezbędnych infor-
macji przybyłym strażakom.

Ważne! Nie wolno wlewać
wody do palącego się komina,
gdyż grozi to jego rozerwa-
niem. Po pożarze sadzy w ko-
minie należy wezwać komi-
niarza, aby dokonał wyczysz-
czenia przewodów i zwrócił
uwagę na ich stan techniczny.
Należy pamiętać, iż przez nie-
szczelne przewody wędrują
palące się cząstki materiału
palnego lub bardzo gorące
gazy spalinowe, w tym groźny,
niewyczuwalny tlenek węgla

Płonąca sadza przyczyną mocnego 
zadymienia. 
Jak postępować w takim przypadku?

Już po raz osiemnasty Cen-
trum Ratownictwa Gliwice
oraz Straż Miejska organizują
bezpłatny kurs samoobrony
dla gliwiczanek. Przedsięw-
zięcie jest realizowane w ra-
mach programu „Bezpieczne
Gliwice” i w całości finanso-
wane ze środków budżetu
miejskiego. Szkolenie ma na
celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa wśród kobiet.
Podczas kursu mieszkanki
Gliwic będą mogły nauczyć
się stosowania podstawowych
technik samoobrony oraz in-
nych zachowań przydatnych

w sytuacjach zagrożenia. Za-
jęcia poprowadzą instrukto-
rzy posiadający stopnie mist-
rzowskie sztuk walk oraz nie-
zbędne uprawnienia.

Zajęcia zaplanowano na
okres od 9 lutego do 30
marca. Ich uczestniczki będą
spotykać się w poniedziałki
i czwartki, w godzinach od
19.30 do 21.30, w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół
Łączności przy ul. Warszaw-
skiej 35. Na zainteresowane
gliwiczanki czeka 150 miejsc
– decyduje kolejność zgło-

szeń. Będą one przyjmowane
od 2 lutego (w godz. 7.30 –
15.30) w Centrum Ratow-
nictwa Gliwice przy ul. Bole-
sława Śmiałego 2b (pokój nr
136). Należy zgłosić się oso-
biście, bo konieczne jest za-
poznanie się z regulaminem
zajęć oraz podpisanie oświad-
czenia o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do upra-
wiania sportu. Szczegółowe
informacje można uzyskać
pod numerem 32-301-97-53
lub poprzez e-mail:
j.malyska@poczta.crg.gliwice.pl

Samoobrona dla kobiet.
Bezpłatny kurs już od 9 lutego

Dzieci i młodzież, która w ferie
nie opuści Gliwic nie powinna
się nudzić. Swoją ofertę przy-
gotowały: Biblioteka Miejska,
Młodzieżowy Dom Kultury
oraz Kino Amok. 

3 lutego na scenie GTM będzie
można zobaczyć jeden z naj-
słynniejszych baletów Piotra
Czajkowskiego – „Dziadka do
orzechów”. Zaprezentuje go
Kielecki Teatr Tańca. Początek
– godz. 17.30. Natomiast 5
lutego o godzinie 9.30 i 12.00
zobaczyć będzie można „Kota

w butach”. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na
stronie www.teatr.gliwice.pl.
W czasie zimowych wakacji
sporo będzie się działo także
w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej. W trzynastu filiach
MBP szykują się zajęcia pod
wspólnym hasłem „Fanta-
styczne ferie”, czyli warsztaty
plastyczne i konkursy literac-
kie, pokazy eksperymentów
i rozgrywki gier planszowych.
Będą także przedstawienia
teatralne w wykonaniu Studia
Małych Form Teatralnych,

Scenografii i Reżyserii Art-Re
z Krakowa oraz pokazy iluz-
jonistyczne. Bezpłatne zapro-
szenia są do odbioru w filiach.

Ofertę aktywnego spędzenia
feri przygotowały także Mu-
zeum w Gliwicach, które za-
chęca dzieci wraz z rodzicami
do udziału w bezpłatnych lek-
cjach i warsztatach muzeal-
nych, Młodzieżowy Dom Kul-
tury oraz Stowarzyszenie Ani-
matorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży.

Ferie w mieście
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3
powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Wiele będzie się dziać w Twojej
głowie: być może będziesz pro-
jektował swoją przyszłość, jak ją
widzisz, albo jak byś chciał. Może
wybierać będziesz między poten-
cjalnymi możliwościami w swoim
życiu. 

Byk 21.04-20.05
Koniec pewnego etapu w życiu.
Czas wykorzystać zdobyte do-
świadczenia. Nie warto tłumić emo-
cji, bo może się to skończyć wy-
buchem. Każda chwila może być
magiczna..

Bliźnięta 21.05-21.06
Harmonia wewnętrzna, połączenie
męskich i żeńskich aspektów da
Ci siłę. Czas intensywności różnych
wydarzeń. Czas zakończenia trudnej
sprawy. 

Rak 22.06-22.07
W pracy zanosi się na świetny
okres. Być może zaoferują Ci nową,
bardzo dobrze płatną pracę albo
w obecnej dostaniesz podwyżkę
lub premię. Generalnie szykuje za-
strzyk finansowy, który znacznie
wzmocni Twój budżet. 

Lew 23.07-23.08
Psychicznie będziesz w świetnej
formie. Pozytywne nastawienie do-
brze wpłynie na Twoje kontakty
z innymi. Pozwól sobie na wspa-
niałomyślność i szczodrość. To ce-
cha godna królów. 

Panna 24.08-22.09
W Twoim życiu pojawi się teraz
kobieta, która może Ci bardzo po-
móc. To czas kreatywności i twór-
czego myślenia oraz działania.
Twoja egzystencja wzrasta. 

Waga 23.09-23.10
Na ścieżce swych duchowych po-
szukiwań staniesz przed wyborem.
Uświadomisz sobie, że coś takiego
jak Jedna Słuszna Droga nie istnieje
i że to swoimi wyborami kreujemy
to, co nas później spotyka.

Skorpion 24.10-22.11
Na ścieżce duchowego rozwoju
zbierzesz plon swoich dotychcza-
sowych działań i poszukiwań. Jeśli
dotąd byłeś wytrwały, napotkasz
coś, co będzie dla Ciebie cenną
prawdą. Brak rezultatów, oznaczać
może, że zmierzasz w niewłaści-
wym kierunku i najwyższa pora,
by zmienić kurs. 

Strzelec 23.11-21.12
W emocjach dzień ten obdarzy
Cię jakąś miłą niespodziankę, która
sprawi Ci wiele przyjemności.
Może to być każde z tych zdarzeń,
które napawa Cię optymizmem
i sprawia że radośnie widzisz świat.

Koziorożec 22.12-20.01
To czas przemiany, którą przyniesie
pewna kobieta. Patrz na znaki po-
zostawione przez przodków, jako
wskazówki dla Ciebie.

Wodnik     21.01-19.02
Pewna trudna sprawa zakończy
się. Mogą polecieć łzy oczyszczenia
i szczęścia. Warto znaleźć w sobie
wewnętrzną ciszę. 

Ryby 20.02-20.03
Możliwość podróżowania. Nie
warto odkładać na później tego,
co można zrobić dzisiaj, jutro może
nie być czasu. Warto wykorzystać
każdą chwilę życia. Iść na przód.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

 Maria (poniedziałek)
— szlachetna, opanowana, taktowna, sprawiedliwa
i prostolinijna. Nigdy nie odstępuje od swych zasad,
którymi niezmiennie kieruje się przez całe życie. Nawet
jeśli byłoby to dla niej bardzo korzystne i nikt by się
o tym nie dowiedział, zachowanie niezgodne z normami
etycznymi nawet nie przychodzi jej do głowy, bo wie, że
potem nie mogłaby spokojnie spać..

 Błażej (wtorek)
— bardzo uczuciowy i wrażliwy. Kieruje się serce a nie
rozumem. Źle znosi krytykę i niepowodzenia. Zawsze
promienieje uśmiechem i potrafi każdego pocieszyć
i rozśmieszyć. Niezwykle oryginalny i kreatywny. Potrafi
stworzyć coś z niczego. Nie potrafi usiedzieć na miejscu.
Pełen pozytywnej energii do działania. Nie można się
z nim nudzić. Gdy znajdzie miłość swojego życia,
uspokaja się i oddaje się związkowi w całości. 

 Andrzej (środa)
— cechuje go niezwykła odwaga, szczerość i gotowość 
do działania. Bywa niezależny, zazdrosny i zaborczy. 
Jest wzorem męża i ojca. Osoby w jego otoczeniu go
podziwiają. Chętnie służy innym pomocą, ma wielkie
serce. Stać go na przyznanie się do błędu, godnie znosi
słowa krytyki pod swoim adresem. Potrafi słuchać
innych i wyciągać wnioski z rozmów i przeżyć. Jest
wszechstronny, odnalazłby się w zawodzie strażaka,
policjanta, wojskowego. 

 Agata (czwartek)
— jest wielką optymistką o wielkim sercu dla bliźniego.
Pragnie miłości, z natury zazdrosna i zaborcza.
Wytrwale dąży do obranego wcześniej celu. Nie znosi
monotonii w swoim życiu. Wrażliwa, czuła, twórcza.
Bardzo dba o swój wygląd zewnętrzny. Rzadko choruje,
odporna na zmęczenie. W pracy bardzo szybko osiąga
sukcesy.

 Dorota (piątek)
— osoby o tym imieniu cechuje duża wrażliwość
estetyczna, a także zamiłowanie do kulinariów. Dlatego
wróży jej się sukces w branży restauratorskiej. Ceni
sobie wolność i niezależność - nie lubi być nadzorowana
i oceniana. Jest otwarta i potrafi obiektywnie spojrzeć
na rzeczywistość.

 Ryszard (sobota)
— osoby noszące to imię odznaczają się wielkimi
ambicjami. W życiu zawodowym dążą do odgrywania
wielkich ról i zajmowania wysokich stanowisk.
Subiektywnie oceniają każdą informację i wszystko
dokładnie analizują. Cechują się stałością przekonań –
bardzo rzadko zmieniają zdanie. Nigdy nie ulegają
wpływom innych ludzi, cenią sobie swobodę działania
i wolność. 

 Hieronim (niedziela)
— cechuje go wielka inteligencja i erudycja. Bardzo
ciekawią go ludzie i doskonale czuje się w towarzystwie.
Jest kochającym mężem i ojcem – wiernym i oddanym
partnerem. W życiu zawodowym wróży mu się karierę
akademicką. 
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