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Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwi-
ce www.itv.gliwice.pl do niedzieli 1 listopada. Na 
wybrane pytania nasz gośæ odpowie w poniedziałek      
2 listopada.
We wtorek 3 listopada, w Informatorze Rynkowym - 
GAZECIE MIEJSKIEJ zamieścimy relację ze spotkania 
z Zygmuntem Frankiewiczem.

Wypadek 
masowy 
autokaru 
i busa w 
Gliwicach, 
w Zabrzu 
napad na 
pocztê. 

Brzmi groŸnie, na 
szczêœcie jednak 
oba zdarzenia by³y 
pozorowane. Wszyst-
ko po to, ¿eby w 
razie prawdziwego 
niebezpieczeñstwa 
s³u¿by ratownicze 
dzia³a³y sprawniej.

W czwartek o godzinie 10.00, 
zgodnie ze scenariuszem 
æwiczeñ, dy¿urny Centrum Ra-
townictwa Gliwice otrzyma³ 
informacjê o katastrofie l¹do- 
wej na ul. Okulickiego. 
Ze wstêpnych informacji wy- 
nika³o, ¿e kieruj¹cy busem      
w trakcie wyprzedzania utraci³ 
panowanie nad kierownic¹. 
Wymusi³ on na kierowcy auto-
busu jad¹cego z naprzeciwka 
gwa³towny manewr skrêtu w 
prawo, w wyniku czego auto-
bus wjecha³ na pas zieleni 
i przewróci³ siê. Bus z kolei 
uderzy³ w bok autobusu. Dosz³o 
do zapalenia siê busa. W bu-
sie 2 osoby ponios³y œmieræ 
na miejscu, 7 osób zdo³a³o 
opuœciæ pojazd o w³asnych 
si³ach. Oko³o 30 pasa¿erów 
autobusu zosta³o rannych, s¹ 
osoby zakleszczone. 

Dy¿urny CRG powiadomi³ od-
powiednie s³u¿by ratunkowe, 

Znany z krytycznego 
stanowiska wobec 
w³adz miasta, kon-
trowersyjny radny, 
profesor Marek Be-
rezowski zrzek³ siê 
mandatu radnego.

Kopiê pisma w tej sprawie, skie-
rowanego do przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej, nasza redakcja 
otrzyma³a w ostatni¹ œrodê. 
Rezygnacja z mandatu radnego 
ma nast¹piæ z dniem 8 listopa-
da.

Swoj¹ decyzjê radny Berezow-
ski uzasadnia brakiem jakie-
gokolwiek wp³ywu na decyzje 
gliwickiej Rady Miejskiej. 

„Próby przekazania informacji 
lub prezentacji w³asnych ar-
gumentów, poparte wy³¹cznie 
dokumentami, spotykaj¹ siê 
jedynie z niewybrednymi ataka-
mi s³ownymi, podczas których 
jestem zniewa¿any, poni¿any i 
znies³awiany. Nie mogê zatem 
pozostaæ w Radzie tylko po to, 

aby pobieraæ 2300 z³. diety.“ 
- pisze w uzasadnieniu swojej 
decyzji radny. 

„Pragnê jednak jak najwyraŸniej 
podkreœliæ, ¿e rezygnacja z 
cz³onkostwa w Radzie w ¿adnym 
wypadku nie spowoduje zaprze-
stania mojej dzia³alnoœci na 
rzecz wyprowadzenia ciê¿kiego 
transportu z Gliwic i przywróce-
nia komunikacji tramwajowej w 
naszym mieœcie. Przeciwnie, 
bêdê móg³ bardziej skupiæ siê 
na tych zasadniczych dla mia-
sta problemach.“ - deklaruje 
Marek Berezowski.

Pe³ny tekst pisma radnego 
dostêpny jest na portalu 
www.24gliwice.pl

Posiadanie karty obowi¹zkowe 
stanie siê dopiero w przysz³ym 
sezonie (2010/2011), gdy 
pi³karze bêd¹ graæ na nowym, 
spe³niaj¹cym wymagania eks-
traklasy, stadionie.

W³adze klubu jednak ju¿ te-
raz namawiaj¹ do wyrabiania 
kart, które pozwol¹ na kupo-
wanie biletu bez stania w ko-
lejce oraz wejœcie na stadion 
bez dodatkowego dokumentu. 
Pomyœlano równie¿ o dodatko-
wej zachêcie: - Od rundy wio-
sennej posiadacze karty bêd¹ 
mogli wzi¹æ udzia³ w konkur-
sach, gdzie do wygrania bêd¹ 
atrakcyjne nagrody.
Wyrobienie karty kosztuje 15 
z³otych.

Wiêcej informacji o tym jak 
wyrobiæ kartê znajduje siê na 
stronie www.piast.gliwice.pl 
w zak³adce marketing. Ca³y 
proces odbywa siê przez In-
ternet a kartê mo¿na odebraæ 
albo osobiœcie w siedzibie klu-
bu albo poprosiæ o przes³anie 
jej na wskazany adres. Karta 
Kibica od dawna obowi¹zuje 
ju¿ na wielu stadionach Eks-
traklasy.

Wprowadzaj¹c tzw. karty kibi-
ca, kluby czyni¹ zadoœæ usta-
wie o bezpieczeñstwie imprez 
masowych, wedle której na 
wszystkich stadionach ma 
obowi¹zywaæ system identyfi-
kacji kibiców. 

(kk)

Wypadki na wypadek 
nieszczęścia

przyjechali policjanci, stra¿ 
miejska, przyjecha³o pogoto-
wie ratunkowe, stra¿ po¿arna. 
Stra¿acy rozciêli autobus w 
celu uwolnienia zakleszczo-
nych tam osób, lekarze udziela-
li pierwszej pomocy i przewozili 
rannych do szpitali. Policjanci 
w tym czasie zamknêli ruch 
ko³owy wokó³ miejsca zdarze-
nia, zabezpieczaj¹c mienie 
osób pokrzywdzonych jak rów-
nie¿ rozpoczêli zabezpieczanie 
œladów wypadku.

- Równolegle w tym samym 
czasie w Centrum Ratownic-
twa zebra³ siê sztab kryzysowy 
powo³any na wypadek takiej 
sytuacji – informuje Marek 

S³omski z gliwickiej KMP. I 
dodaje:
- Na szczêœcie by³y to tylko 
æwiczenia, które co roku s¹ orga-
nizowane przez Centrum Ratow-
nictwa Gliwice. - Ich celem jest 
skoordynowanie dzia³añ odpo-
wiednich s³u¿b, przeæwiczenie 
w praktyce dzia³añ w takich sy-
tuacjach, sprawdzenie œrodków 
³¹cznoœci, dowodzenia miêdzy 
poszczególnymi s³u¿bami. 

Æwiczenia przeprowadzone w 
Gliwicach by³y pierwszymi w 
Polsce, w których wspó³dzia³ali 
ze sob¹ pracownicy Pogoto-
wia Ratunkowego, wojskowe 
s³u¿by medyczne i ¿andarmeria 
wojskowa.

W Zabrzu natomiast, w ra-
mach æwiczeñ z budynku S¹du 
Rejonowego ewakuowano 
ponad 100 osób w zwi¹zku z 
informacj¹ o pod³o¿onym w nim 
³adunku wybuchowym.

Na miejsce akcji skierowano 
s³u¿by Policji, Stra¿y Po¿arnej, 
Pogotowia Ratunkowego oraz 
Stra¿y Miejskiej. Jak poinfor-
mowali organizatorzy æwiczeñ, 
ich celem by³o sprawdzenie 
czasu reakcji poszczególnych 
s³u¿b, a tak¿e sprawdzenie 
zdolnoœci organizacyjno-logi-
stycznych w zakresie prowadze-
nia akcji w sytuacji zagro¿enia 
bezpieczeñstwa publicznego. Marek Berezowski

składa mandat
radnego

Fani Piasta Gliwice mog¹ ju¿ sobie wyrobiæ 
kartê kibica. Karty z imieniem, nazwiskiem, 
numerem PESEL i zdjêciem maj¹ nie tylko 
usprawniæ nabywanie biletów, wchodzenie 
na stadion, ale równie¿ zapewniæ wiêksze 
bezpieczeñstwo na trybunach.


