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W tym czasie na autostradzie 
panowała gęsta mgła, ograni-
czająca widoczność do kilku 
metrów.
Informacja o zdarzeniu na od-
cinku autostrady pomiędzy 
węzłem Ostropa a węzłem Ryb-

nicka (zjazd na Rybnik) wpły-
nęła do policji w środę o godz 
23.07. Autostradę udało się 
odblokować dopiero ok. godzi-
ny 7.00 w czwartek.

Na miejsce natychmiast wyru-

szyły wszystkie służby. Szyb-
ko okazało się, że doszło do 
dwóch karamboli oddalonych 
od siebie o 1 km. Łącznie 
osiem osób przewieziono do 
szpitali. Aby sprawnie prze-
prowadzić czynności służ-
bowe, wezwano policjantów  
z domów. Gliwickiej drogówce 
wsparcia udzieliły sąsiednie 
komendy, w tym policja za-
brzańska, funkcjonariusze  
z Rudy Śląskiej, Siemianowic 
i Rybnika.

Gliwicka Straż Miejska do-
starczała kierowcom termo-
sy z gorącymi napojami dla 
zmarzniętych uczestników 
wypadków.
Oprócz podanej liczby po-
jazdów uczestniczących w 
kraksie, warto wspomnieć 
o dwóch radiowozach przy-
byłych na miejsce w celu 
udzielania pomocy, a uszko-
dzonych przez samochody 
ciężarowe, których kierowcy 
niestety nie zachowali ostroż-
ności.

O co konkretnie chodziło?  
O wypowiedź byłego dyrektora 
PRUiM-u Tadeusza Dubarka, 
który zasugerował jakoby prezy-
dent nabył, a następnie sprze-
dał z olbrzymim zyskiem grunty 
znajdujące się w śladzie auto-
strady A1.

Przysłuchujący się tej wypowie-
dzi Zbigniew Wygoda, kandy-
dat PO na prezydenta, potwier-
dził wówczas, że „są to oczywi-
ście poważne oskarżenia, pod 
którymi, niestety, (...) w pewnym 
sensie też się podpisuję (...)”. 
Poproszony później o sko-

mentowanie kwestii pozwu 
sądowego i informacji, jakie 
pojawiły się na jego spotkaniu, 
Zbigniew Wygoda przyznał, że 
takie zarzuty jak te, wypowie-
dziane przez pana Dubarka sły-
szał również od innych osób, 
ale nie potrafi ich potwierdzić  
i nie ma na nie dowodów.

W oświadczeniu zamieszczonym 
przez Frankiewicza na stronie 
internetowej, czytamy m.in. 
„Zgodnie z zapowiedzią sprzed 
drugiej tury wyborów, 21 grud-
nia złożyłem w sądzie pozew w 
sprawie kłamliwych pomówień, 

Raport opracowało Biuro 
Rozwoju Miasta. Ten prawie 
250-stronicowy dokument po-
dzielono na 20 działów. Obej-
muje okres od 2006 roku do 
połowy 2010. Zawiera on dane 
dotyczące nie tylko poszczegól-
nych dziedzin życia w mieście, 
ale pokazuje też Gliwice na tle 
województwa czy kraju. Obok 
uwag metodycznych, kalenda-
rium wydarzeń i podsumowa-
nia, zawiera rozdziały poświę-
cone m.in. samorządowi tery-
torialnemu, mieszkańcom, bu-
dżetowi miasta, inwestycjom, 
szeroko pojętej komunikacji  
w mieście oraz kulturze, sporto-
wi i rekreacji.

Z całą pewnością dla osób zain-
teresowanych tym, co zmieniło 
się w Gliwicach, raport to inte-
resująca lektura. My przedsta-
wiamy Czytelnikom informacje 
o mieście z kilku wybranych 
działów. Pełna wersja raportu 
jest dostępna w formie elek-
tronicznej na stronie Urzędu 
Miasta w zakładce Samorząd – 
Biblioteka (w formacie pdf).

Gliwice 
demograficznie

W mieście liczba mieszkań-
ców z roku na rok spada, jed-
nak jak zapewniają autorzy 
raportu, jest to tendencja od-
czuwalna w całej aglomeracji.  
W 2006 roku Gliwice zamiesz-
kiwało 195.480 mieszkańców, 
w 2010 – już tylko 188.268. 

Gliwiczanek jest wię-
cej, bo 97.703, a gli-
wiczan – 90.565. 
Tempo spadku ma tendencje 
malejącą, czego powodem jest 
zwiększająca się liczba urodzeń 
przy zachowaniu liczby zgonów. 
Mieszkańców przybywa w Żerni-
kach, Starych Gliwicach, Bojko-
wie czy Brzezince. Wyludnia się 
za to Śródmieście, Politechnika 
Śląska i Wójtowa Wieś. Nieste-
ty, Gliwice są miastem, które 
się starzeje. Na stu mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym, 
przypada 50,9 proc. w wieku 

poprodukcyjnym. 

Gliwice 
finansowo

Okazuje się, że gliwiczanie 
dobrze zarabiają. Przeciętne 
wynagrodzenie brutto w 2009 
roku  to 3654,92 zł. W tym 
samym roku w Polsce wyniosło 
ono 3315,38 zł, a w wojewódz-
twie śląskim – 3405,18 zł. 

Systematycznie 
rośnie też budżet 
miasta – z 599.333 
tys. w roku 2006 do 
727.786 tys. w roku 
2009. Zwiększają się 
też wydatki – w ubie-
głym roku pochłonęły 
one 745.654 tys. zł. 
Na szczęście mamy 
niewielkie zadłużenie 
– to zaledwie 12.121 
tys. zł. 
Jak wynika z raportu, zwięk-
szające się wydatki to efekt 
realizacji dużych inwestycji ta-
kich jak: budowa zachodniej 
obwodnicy, Drogowa Trasa 
Średnicowa, drogi na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, renowacja Nowych Gliwic 
czy modernizacja Gliwickiego 
Teatru Muzycznego oraz daw-
nego kina Bajka. 

Pod względem struktury wydat-
ków, najbardziej okazałą pozy-
cją są tzw. wydatki bieżące, ze 
stałą tendencją wzrostową. To 
skutek przekazywania samorzą-
dom przez administrację pań-
stwową nowych zadań.  

Gliwice 
gospodarczo

W ciągu ostatnich czterech 
lat w Gliwicach najbardziej dy-
namicznie (o 7 proc.) rozwijał 
się sektor prywatny. W 2009 
roku zarejestrowanych było w 
sumie 22.317 podmiotów go-

spodarczych, w tym 20.890 w 
sektorze prywatnym i 1.427 w 
publicznym.

Sektor prywatny tworzą spółki 
handlowe (w 2009 r. było ich 
2.729 w tym 437 spółek han-
dlowych z udziałem kapitału za-
granicznego), przedsiębiorstwa 
prowadzone przez osoby fizycz-
ne (14.714) spółdzielnie (41) 
oraz fundacje, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne (443).

W sektorze publicznym działa-
ją 234 jednostki państwowe i 
samorządowe. Miasto Gliwice 
posiada udziały w 19 spółkach 
prawa handlowego.

Współczynnik przed-
siębiorczości, liczony 
jako liczba firm pry-
watnych przypada-
jąca na 1000 osób w 
wieku produkcyjnym, 
w 2009 r. wynosił dla 
Gliwic 160 i był wyż-
szy w porównaniu z 
województwem ślą-
skim (137) i z Polską 
(147).
Ze względu na rodzaj prowa-
dzonej działalności, na rynku 
przeważają firmy usługowe, 
transportowe oraz zajmujące 
się handlem. 

Największą grupę, tj. ponad 96 
proc. wśród przedsiębiorstw, 
stanowią firmy zatrudniające do 
50 pracowników. W 2009 roku 
funkcjonowało ich w Gliwicach 
3.865, natomiast firm zatrud-
niających 50-250 pracowników 
zarejestrowano 136, przedsię-
biorstw z zatrudnieniem ponad 
250 osób – zaledwie 13.

Biorąc pod uwagę przychód 
netto, w tym samym roku było 
16.053 firm z przychodem 
mniejszym niż 7 milionów euro, 
7 z przychodem 7-40 milionów 
euro i jedna powyżej 40 milio-
nów euro.

Nina Drzewiecka

W czwartek, o godzinie 14.30, 
oficer dyżurny otrzymał telefon, 
w którym mężczyzna informował 
o zamiarze popełnienia samo-

bójstwa. Choć rozmowa zosta-
ła szybko przerwana, to jednak 
oficer dyżurny wykazał się re-
fleksem i wyczuciem sytuacji. 

Miasto bez tajemnic

Jak zmieniły się Gliwice na przestrzeni ostatnich czterech lat? Ile zarabiają gli-
wiczanie? Ile pieniędzy jest w miejskim budżecie? Ile mieszkań oddano do użyt-
ku? Tego możemy dowiedzieć się z najnowszego „Raportu o stanie miasta”. Prezydent złożył pozew

Z. Frankiewicz domaga się przeprosin, sprostowania i 20 tysięcy dla 
klubu sportowego.

Jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenc-
kich, Zygmunt Frankiewicz zapowiedział złożenie 
pozwu w sprawie oskarżeń, które padły pod  
jego adresem podczas jednego ze spotkań  
wyborczych Zbigniewa Wygody. W ubiegłym 
tygodniu prezydent potwierdził, że taki pozew 
złożył 21 grudnia.

które padły na przedwyborczym 
spotkaniu Zbigniewa Wygody. 
(...) Oprócz przeprosin i spro-
stowania domagam się zapłaty 
20 tys. zł na rzecz Gliwickiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Carbo”. Nasi młodzi, niezwy-
kle utalentowani bokserzy zbie-
rają środki na wyjazd na igrzyska 
olimpijskie (samorząd nie może 
pokryć tych kosztów) przyda im 
się więc każda pomoc. 
(...) Nie reaguję i nie wzruszają 
mnie już obraźliwie i chamskie 
wypowiedzi na forach interneto-
wych. Jednego jednak nie będę 
tolerował – kłamstwa i pomó-
wień podważających moją uczci-
wość. Do sprawowania mojej 
funkcji potrzebne jest zaufanie 
mieszkańców. Pamiętam o tym 
na co dzień i staram się go nie 
zawieść. Dlatego każde oszczer-
stwo spotka się ze zdecydowa-
ną reakcją”.

(mf)

Dwa karambole na A4
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33 samochody rozbite, 
8 osób w szpitalu
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Dwa karambole na gliwickim odcinku auto-
strady A4, na kilka godzin, w nocy ze środy na 
czwartek, całkowicie zablokowały nitkę z Wro-
cławia do Katowic. 

Natychmiast oddzwonił do de-
sperata i starał się jak najdłużej 
przeciągnąć rozmowę, jednocze-
śnie zlecając funkcjonariuszom 
z Komisariatu V podjęcie inter-
wencji w domu przy ulicy Zamen-
hofa. 

Pomoc nadeszła w porę. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia, 
40-letni mężczyzna został obez-
władniony. Prawdopodobnie 
chciał się powiesić, gdyż zna-
leziono przy nim sznur z pętlą. 
Niedoszły samobójca został 
przewieziony do szpitala. Nie 
udało się ustalić, z jakiego po-
wodu miał zamiar targnąć się na 
swoje życie. (mpp)

Nie dopuścili do samobójstwa
Na pochwałę zasłużyli zabrzańscy policjanci, którzy dzięki szybkiej 
i skutecznej interwencji zapobiegli tragedii. 
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