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Dokończenie ze str. 1

Pośpiech z jakim forsowano 
uchwalenie wprowadzenia stref 
płatnego parkowania sprawiał 
wrażenie, że jest to kwestia 
priorytetowa i, że od września 
gliwiczanie będą musieli liczyć 
się z dodatkowym wydatkiem. 
Jak się okazuje, jest z tym pro-
blem – czysto techniczny – za-
pewnia magistrat. 

 – Parkomaty w Gliwicach nie 
mają być zwykłymi parkomata-
mi, tylko mają spełniać również 
i inne funkcje. Żeby rozpisać 
przetarg na zakup takich urzą-
dzeń, trzeba znać dokładnie 
parametry Śląskiej Karty Usług 
Publicznych. (...)  Jeżeli tego nie 
będziemy znali, a na razie nie 
znamy, to jakiekolwiek działania 
są nieracjonalne i bezcelowe, bo 
potem mogłoby się okazać, że 
kupiono coś za spore pieniądze, 
do użytku weszła Śląska Karta 
Usług Publicznych, ale w Gliwi-
cach ona nie działa. Pewnie nie 
bylibyśmy z tego zadowoleni – 
wyjaśnia Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic. 

Według planu urzą-
dzeń ma być w mie-
ście ponad 120.
Kiedy więc możemy się spo-
dziewać wprowadzenia stref 
płatnego parkowania? Jeśli 
Gliwice chciałyby czekać na 
poznanie parametrów karty to 
dopiero po... 2018 roku.
 
 – Ze względu na wewnętrz-
ne wymogi bezpieczeństwa, 
wykonawca nie udostępnia 
innym podmiotom protokołów 
przesyłu danych, które umoż-
liwiają włączenie do systemu 
obcych urządzeń. Do momentu 
przekazania KZK GOP utrzyma-
nia systemu ŚKUP, co nastąpi 
w 2018 roku, zewnętrzne pod-
mioty mogą przystępować do 
systemu, kupując takie same 
urządzenia, jak dostarczane 
w ramach realizowanego pro-
jektu – informuje Emil Marko-
wiak z KZK GOP. 

Płatne parkowanie 
poczeka

Chcąc więc wcze-
śniej niż za 5 lat 
ustawić w mieście 
parkomaty obsłu-
gujące kartę ŚKUP, 
Gliwice musiałyby 
zamówić odpo-
wiednie urządze-
nia u wykonawcy 
systemu. 
 – Jest taka możliwość, by 
u wykonawcy zamówić par-
komaty obsługujące kartę 
– oferuje on bowiem dwa ro-
dzaje urządzeń. Gliwice, przy 
konstruowaniu programu, nie 
deklarowały jednak chęci ich 
zakupu – informuje Anna Ko-
teras z KZK GOP. 

Dla przykładu, Bytom zamówił 
74 parkomaty, Chorzów 50, 
Katowice 60, Piekary Śląskie 
18, Tychy 19. 

Ze wspomnianych urządzeń 
będzie można korzystać, gdy 
zakończy się wdrażanie syste-
mu ŚKUP, a mieszkańcom wy-
dane zostaną karty. Kiedy to 

nastąpi? Na razie nikt nie jest 
w stanie podać pewnego ter-
minu. Z powodu opóźnień, KZK 
GOP deklaruje, że najwcześniej 
będziemy mogli zaopatrzyć się 
w karty na przełomie roku. – 
Jest to jednak bardzo wstępny 
termin, który może ulec zmia-
nie – podkreśla Anna Koteras 
z KZK GOP. 

Nie ma więc wątpliwości, że 
wprowadzenie w Gliwicach 
stref płatnego parkowania 
opóźni się w czasie. 

Poza Śląską Kartą Usług Pu-
blicznych istnieje jeszcze przy-
najmniej jeden powód, dla 
którego trudno byłoby sobie 
wyobrazić wprowadzenie stref 
płatnego parkowania już we 
wrześniu – remont Starówki, 
w obrębie której, docelowo 
wszystkie miejsca parkingowe 
mają być płatne. Tego, wystar-
czająco przytłoczeni pracami 
drogowymi w mieście gliwicza-
nie, chyba by już nie znieśli. 
Nie wspominając o drogowej 
Trasie Średnicowej powodują-
cej wystarczający chaos komu-
nikacyjny w mieście. 

Katarzyna Klimek

Życiu kilkunastu górników, którzy w miniony piątek 
zatruli się prawdopodobnie tlenkiem węgla podczas 
prac rewitalizacyjnych w Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej, nic nie grozi. Przez weekend wyrobisko 
było wietrzone. Teraz wyjaśnianiem przyczyn wypadku 
zajmuje się komisja Wyższego Urzędu Górniczego.

GÓRNIKOM EWAKUOWANYM Z GŁÓWNEJ KLUCZOWEJ 
SZTOLNI DZIEDZICZNEJ NIC NIE GROZI

– Przesłuchiwani będą poszko-
dowani i świadkowie wypadku. 
Badana będzie sprawność 
wentylacji, ustalane ewentual-
ne błędy techniczne lub awarie 
urządzeń, które mogły przyczy-
nić się do zatrucia pracowni-
ków prawdopodobnie tlenkiem 
węgla – tłumaczy Jolanta Talar-
czyk, rzecznik Wyższego Urzę-
du Górniczego w Katowicach.
– Przedmiotem zainteresowa-
nia podczas dochodzenia będą 
między innymi kwestie dotyczą-
ce kwalifikacji osób zatrudnio-
nych do odzyskiwania sztolni 
i zgodności wykonywanych 
robót z obowiązującymi przepi-
sami – dodaje.

Do zbiorowego zatrucia w zabyt-
kowym wyrobisku doszło w pią-
tek nad ranem. Zajmujący się 
udrażnianiem sztolni pracowni-
cy Chorzowskiego Przedsiębior-
stwa Robót Górniczych, którzy 
przyszli na poranną zmianę, nie 
mogli nawiązać kontaktu ze swo-
imi kolegami z nocki. Ruszyli na 
ich poszukiwania. Odnaleźli gór-
ników, ale sami również źle się 
poczuli. Mieli zawroty głowy. Do 
akcji ruszyli ratownicy górniczy 
z Bytomia i Zabrza.

– Byliśmy na miejscu w ciągu 
siedmiu minut od wezwania. 
Na dole zastaliśmy atmosfe-
rę niezdatną do oddychania. 
Część pracowników zdołała 
wyjść na powierzchnię o wła-
snych siłach, reszta została 
ewakuowana – mówi Adam 
Ściuk, dyrektor Okręgowej 
Stacji Ratownictwa Górnicze-
go w Zabrzu.

– Poszkodowani górnicy znaj-
dowali się na głębokości oko-
ło 20 metrów, w odległości 
od 800 do 1200 metrów od 
wylotu sztolni przy ulicy Karola
Miarki – wyjaśnia Bartłomiej 
Szewczyk, dyrektor Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Za-
brzu, które nadzoruje projekt
rewitalizacji zabytkowej sztolni. 
Do szpitali w Zabrzu, Bytomiu,
Gliwicach i Sosnowcu trafiło
łącznie osiemnaście osób. Sie-
dem z nich już w piątek wróciło 
do domów. Stan pozostałych 
jest stabilny, ich życiu nie za-
graża niebezpieczeństwo. Do 
czasu wyjaśnienia okoliczności 
wypadku prace w sztolni zosta-
ły wstrzymane. Już w piątek 
pojawiły się jednak informacje, 
że przyczyną zatrucia mogły być 
spaliny z silnika zasilającego 
ciśnieniową myjkę wykorzysty-
waną do wypłukiwania zalega-
jącego sztolnię mułu.  (hm)

Pomoc przyszła
w samą porę

W akcji uczestniczyły trzy zastępy z Okręgowych 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu i Bytomiu 

oraz jednostka pogotowia pomiarowego CSRG


