
Będzie woda 
jak ze zdroju
       Dokończenie ze str. 1

Całkowita wartość projektu 
to 94,5 mln zł. Sporo, bo aż 
34,5 mln zł pochodzi z unijne-
go Funduszu Spójności. Choć 
wcale nie było łatwo te środki 
pozyskać. Pierwsze podejście 
w walce o dotację było nieuda-
ne. Zdecydowało raptem 0,4 
punktu. 
- Sukces w staraniu się o środ-
ki unijne zapewniło nam dopie-
ro wyłączenie z zadania dzielnic 
Ostropa i Bojków - tłumaczy 
Błażusiak. 

Są to dzielnice, w których 
mieszka stosunkowo mała 
liczba osób, zaś normy unijne 
nie zakładają dotowania budo-
wy kanalizacji w miejscach o 
tak małej gęstości zaludnienia 
(Ostropę i Bojków zamieszkuje 
w sumie około 5 tys. mieszkań-
ców - red.). Kosztowałoby to 

aż 100 mln zł drożej. Miasto 
będzie zachęcało do lokalnych 
inicjatyw, np. budowy indywidu-
alnych oczyszczalni ścieków, 
zapewniając, że tego typu pro-
ekologiczne działania wesprze. 
Gliwice byłoby nawet stać na 
pokrycie kosztów indywidual-
nych przyłączy i pewnie by je 
sfinansowało, gdyby nie zmia-
na przepisów, które obecnie 
zabraniają dotowania prywat-
nych podmiotów z Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

- Podejmując taką decyzję wy-
lano dziecko z kąpielą. Teraz 
musimy czekać, aż ten błąd 
zostanie naprawiony. Niemniej 
możemy mieć powody do satys-
fakcji. Miasto jest już w 98 pro-
centach skanalizowane. Pozo-
stały etap prac będzie już dużo 
łatwiejszy - ocenia prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz  
w rozmowie z Gazetą Miejską. 

Termin zakończenia drugiego 
etapu przewidziano na 2013 
rok. 
- Ale jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie, powinniśmy zmieścić 
się przed terminem - zapewnia 
Piotr Chełkowski. 
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Brak oświetlenia posesji lub 
numeru porządkowego może 
uszczuplić portfel ich wła-
ścicieli lub administratorów. 
Zabrzańska Straż Miejska 
rozpoczęła kontrolę oznacze-
nia nieruchomości na terenie 
miasta. 

Akcja potrwa do 25 marca. 
Sprawdzane będą zarówno 
posesje prywatne, jak i te na-
leżące do instytucji.
- Strażnicy miejscy będą kon-
trolować wybrane nierucho-
mości w podległych rejonach 
służbowych w zakresie ozna-

czenia posesji stosownymi ta-
bliczkami z numerami porząd-
kowymi. Ponadto kontrolom 
poddane zostanie oświetlenie 
tabliczek z numerami porząd-
kowymi nieruchomości. 
W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości strażnicy 
miejscy będą podejmować 
działania ukierunkowane na 
wyegzekwowanie od właścicie-
la lub administratora posesji 
uzupełnienia numeru porząd-
kowego - wyjaśnia Mirosława 
Uziel - Kisińska, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej  
w Zabrzu. (m)

Nie 
oznaczyłeś 
swojej posesji?  
Możesz dostać mandat

Kierowcy korzystający z ul. 
Portowej, muszą się liczyć z 
utrudnieniem w ruchu. Ma to 
związek z pracami przy budo-
wie estakady łączącej os. Ko-
pernika z ul. Portową.

14 marca zamknięty został 
około 200-metrowy odcinek 
jezdni prowadzącej od strony 

Gliwic w kierunku Łabęd (od 
wjazdu na teren Śląskiego 
Centrum Logistyki do ul. Edi-
sona).
Przejazd zawężony został do 
jednego pasa, a ruch odbywa 
się w obydwie strony waha-
dłowo. Uruchomiona została 
też tymczasowa sygnalizacja 
świetlna.

Światła i ruch 
wahadłowy 

Ubiegłotygodniowa publika-
cja Gazety Miejskiej („Kie-
rowcy parkują gdzie chcą“) 
odbiła się szerokim echem. 
Przypomnijmy, do redak-
cji napisał pan Piotr, który 
dzień wcześniej zgłaszał 
straży miejskiej sprawę nie-
prawidłowo zaparkowanych 
samochodów na osiedlu 
Obrońców Pokoju. Co praw-
da, patrol złożony z dwóch 
strażników przybył na miej-
sce, lecz nie podjął inter-
wencji i po kilku chwilach 
odjechał.
 
Jak się okazuje, strażnicy 
mogą teraz ponieść konse-
kwencje braku reakcji na 
ewidentne łamanie przepi-
sów przez kierowców.

- Mogę potwierdzić, że 
obecnie prowadzimy po-
stępowanie wyjaśniające 

wobec dwóch strażników. 
Sprawdzamy, czy wypełnili 
algorytm. Jeśli okaże się, że 
zaniedbali swoje obowiązki, 
zostaną odpowiednio uka-
rani. Takie postępowanie 

trwa zwykle 
około 14 dni 
- ujawnia Grze-
gorz Alczyński, 
rzecznik praso-
wy Straży Miej-

skiej Gliwice.

Jakie kary grożą strażni-
kom? W grę wchodzi upo-
mnienie lub nagana na pi-
śmie, połączona z wpisem 
do akt. Jeśli postępowanie 
zakończy się naganą, uka-
rani strażnicy nie będą w 
najbliższym czasie brani pod 
uwagę przy ewentualnych 
awansach i nagrodach.

(mpp)

Efekt naszej publikacji. 
Kary dla strażników?

Gliwicka straż miejska prowadzi postępowa-
nie wyjaśniające wobec swoich dwóch pra-
cowników. Strażnicy, którzy po zgłoszeniu 
naszego Czytelnika w ubiegły weekend nie 
podjęli interwencji, najprawdopodobniej  
zostaną ukarani, dowiedziała się „Gazeta 
Miejska”.

Swoje ekspozycje przedstawią 
firmy stanowiące absolutną 
czołówkę światowego przemy-
słu lotniczego. Jednocześnie 
inżynierowie będą prowadzi-
li „mikrowykłady” na tematy 
ściśle związane z wyzwaniami 
technologicznymi, z którymi ra-
dzi sobie przemysł hi-tech.

Na stoiskach zobaczyć będzie 
można przykłady tego, co pro-
dukują poszczególne firmy, 
począwszy od podwozia lotni-
czego samolotu F-16 na sto-
isku Goodrich przez „banana” 
na stoisku firmy Hispano-Suiza 

po kompletną makietę silni-
ka lotniczego na stoisku WSK 
Rzeszów.

Zwiedzający stoiska będą mie-
li ze sobą paszport, do które-
go przedstawiciele firm wbi-
jać będą stosowne stemple.  
W kulminacyjnym momencie, 
o 15.00, wśród posiadaczy 
paszportów nastąpi losowanie 
trzech nagród: iPoda, iPada 
oraz netbooka. 
Równolegle dla tych, którzy 
zgłoszą swe uczestnictwo, 
przeprowadzony będzie kon-
kurs „Tylko dla Orłów”. 

17 marca o godz. 18.00 w 
auli Szkół  ETE w Gliwicach, 
ul. Franciszkańskiej 5 od-
będzie się wykład pt. „Jak 
dać siebie dziecku…, ale 
nie dać się zjeść?“ Będzie 
to pierwsze spotkanie z cy-
klu otwartych wykładów dla 
rodziców.

Wykład poprowadzi mał-
żeństwo Aniela i Zbigniew 

Kłapowie. Są to nauczy-
ciele z wieloletnim stażem 
oraz autorzy książek o na-
uczaniu dzieci. Szkolą na-
uczycieli i wychowawców, 
pracujących z dziećmi.  
Swoim doświadczeniem 
oraz wiedzą chcą dzielić się 
również z rodzicami. Oprócz 
przeprowadzenia wykładu, 
chętnie odpowiedzą na py-
tania.

Dzień Doliny 
Lotniczej 
na Politechnice

Na Politechnice Śląskiej zagości „śmietanka” 
przemysłu lotniczego. 

Podczas Dnia Doliny Lotniczej w środę 16 marca od 
godziny 9.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B, bę-
dzie można obejrzeć unikalne przykłady produkcji 
przemysłu lotniczego oraz porozmawiać z ludźmi  
wykorzystującymi na co dzień najnowsze technologie 
w tej branży.
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Wykłady otwarte 
dla rodziców

Tylko w ubiegły 
weekend na gliwickich 
drogach doszło aż do 
trzech potrąceń pie-
szych. 

Weekendowa czarna se-
ria zaczęła się w piątek po 
15.00 na ulicy Skowroń-
skiego. Przechodzącego 
przez jednię 8-latka potrącił 
peugeot 605. Chłopca prze-
wieziono do szpitala.

Tego samego dnia o godzi-
nie 19.15 na ulicy Toszec-

kiej kierujący samochodem 
marki Toyota Yaris, potrącił 
21-latkę, która przechodziła 
przez jezdnię na oznakowa-
nym przejściu. 

Kolejne zdarzenie miało 
miejsce w niedzielę o go-
dzinie 4.00 na ulicy Wyszyń-
skiego, gdzie kierujący mer-
cedesem potrącił przecho-
dzącą przez przejście dla 
pieszych 30-latkę. Kobieta 
trafiła do szpitala, w jej krwi 
zdiagnozowano prawie 1,2 
promila alkoholu. (kmp)

Czarna seria 
potrąceń


