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REKLAMA

Po li cja ra dzi: kie row cy,
uczcie się wo oner fu 

Bezpłatny dodatek

13. edy cja ple bi scy tu „No win
Gli wic kich” i Fo rum Ko biet
Zie mi Gli wic kiej. 

Wy bie ra my 
ko bie tę ro ku
– Dia nę 2018
Or ga ni zu jąc pierw szy ple bi scyt,

chcie li śmy po ka zać, że ko bie ty są wy -
ra zi sty mi uczest nicz ka mi ży cia pu -
blicz ne go. A ich pra ca, czę sto nie do ce -
nia na, za an ga żo wa nie i pa sja – bez cen -
ne. W cią gu dwu na stu lat po zna li -
śmy 720 ko biet, bo ty le uczest ni czek
zna la zło się na ple bi scy to wych li stach.
Spo tka nia te sta ły się po cząt kiem przy -
jaź ni, za owo co wa ły wspól ną pra cą,
wy mia ną do świad czeń, dzie le niem pa -
sji. Nie bez po wo du pa tron ką ple bi scy -
tu jest rzym ska bo gi ni Dia na – ko bie -
ta ak tyw na, lu bią ca wy zwa nia, od -
waż na i kre atyw na, jak by śmy ją scha -
rak te ry zo wa li, uży wa jąc współ cze sne -
go ję zy ka.

W pierw szym eta pie ple bi scy tu wy -
star czy wy słać zgło sze nie z krót ką
cha rak te ry sty ką, pocz tą – na ad res re -
dak cji: ul. Zwy cię stwa 3 lub ma -
ilem – mli chec ka@no wi ny.gli wi ce.pl 

Cze ka my do 30 kwiet nia. Li stę
wszyst kich kan dy da tek opu bli ku je -
my 2 ma ja. 

Bo ha te rem, któ ry uda rem nił pró bę
gwał tu, jest plu to no wy Mi chał Przy -

dacz, kwa ter mistrz z Aresz tu Śled cze go
w Gli wi cach. Prze ło że ni mó wią o nim,
że jest spo koj ny i opa no wa ny. Być mo -
że dla te go wie dział, jak za re ago wać. 
Był po służ bie. Je chał sa mo cho dem ze
swo ją part ner ką, kie dy usły szał krzy ki do -
cho dzą ce z przy droż nych za ro śli na pe -
ry fe riach Za brza. Ja kaś ko bie ta wzy wa -
ła po mo cy. Przy dacz, nie za sta na wia jąc
się, za trzy mał au to, wy siadł i po biegł
w kie run ku gło sów. Za uwa żył dwo je
szar pią cych się lu dzi – męż czy zna pró -
bo wał zgwał cić ko bie tę. 
Spraw ca, spło szo ny wi do kiem pa na Mi -
cha ła, za czął ucie kać, zaś straż nik rzu cił
się za nim w po ścig, za trzy mał i we zwał

po li cję. W tym cza sie je go part ner ka za -
opie ko wa ła się po krzyw dzo ną. Sam plu -
to no wy bo ha te rem się nie czu je.
– Ja ko funk cjo na riusz, ale przede wszyst -
kim czło wiek, nie wy obra żam so bie nie
od po wie dzieć nawe zwa nie po mo cy – ko -
men tu je pan Mi chał. Po raz pierw szy zna -
lazł się w ta kiej sy tu acji po za służ bą, ale
nie za wa hał się za re ago wać. 
– W ta kiej chwi li nie my śli się o stra chu.
Upew ni łem się, że ta ko bie ta jest bez -
piecz na, a po tem dzia ła łem tak, że by unie -
moż li wić męż czyź nie uciecz kę – plu to -
no wy po dą żał za opraw cą ja kiś czas, nie
spusz cza jąc z oczu i cze kał na od po wied -
ni mo ment, by sku tecz nie go za trzy mać,
aż do przy jaz du po li cji. 

Plutonowy z aresztu śledczego 
obronił kobietę przed gwałcicielem

Sło na wo da.
PWiK szy ku je

pod wyż ki 

Dzie wię cio pro cen to wą pod wyż kę,
roz pi sa ną na trzy la ta, za kła da

no wa ta ry fa za wo dę i od biór ście ków
gli wic kie go przed się bior stwa wo do cią -
go wo -ka na li za cyj ne go. Je że li pro po zy -
cje zo sta ną za twier dzo ne bez zwło ki,
na sze ra chun ki wzro sną już w ma ju lub
czerw cu. 

No wa ta ry fa Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Gli wi cach
obo wią zy wać bę dzie przez naj bliż sze
trzy la ta. Ak tu al nie wo da i od biór
ście ków kosz tu je łącz nie 11,59 zł brut -
to za każ dy metr sze ścien ny 
(4,82 za wo dę i 6,77 za ście ki).

str. 5

Mi nął mie siąc od otwar cia uli cy, ale
wciąż trwa za żar ta dys ku sja mię dzy
prze ciw ni ka mi a zwo len ni ka mi za sto so -

wa nych roz wią zań. Pierw si nie wi dzą w nich ni -
cze go do bre go i naj chęt niej zo sta wi li by Wie czor -
ka w daw nym kształ cie, dru dzy prze ko nu ją, że uli -
ca zy ska ła, a kie row cy mu szą się po pro stu na -
uczyć z niej ko rzy stać. 

Hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, Wie czor ka by ła
wo oner fem od za ra nia. Do pie ro po li kwi da cji
tram wa ju i przy mu so wym bru ko wa niu zmie ni -
ła się w dro gę tran zy to wą. Kie row cy nie mu sie li
się ha mo wać, pie si mie li wy dzie lo ne miej sce,
a chod nik od jezd ni ogra ni czo no ta ką ilo ścią ba -
rie rek, że aż się w gło wie krę ci. str. 6
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Aletegotypuulicetodziśprzeszłość.

Corazwięcejmiastsięgapo rozwiąza-
niadobredlapieszych,rowerzystów
i kierowców.Projektanciz biuraarchi-
tektonicznegoPROjARChchcieliWie-
czorka odczarować i uczynić miej-
scem,w którym,na równychprawach,
funkcjonująróżniużytkownicy.Zapro-
jektowanojąwięcjakowoonerf.

Nie ka lecz cie ję zy ka 
pol skie go 

„Niezmieniajcienazwy”,„po polsku
piszcie”,„tojestWieczorka,nieżadenwo-
onerf”–karconowkomentarzach. I choć
określeniebardzosięniespodobało,jest
jaknajbardziejna miejscu,bofachowo
określatrasępozmianach.Cotozatemten
woonerf?Sposóbkomponowaniaulicy,
dziękiktóremu,ponadaniupriorytetupie-
szymi rowerzystom,powstajemiejsce,
gdzie, poza funkcją komunikacyjną,
otrzymujemyniewielkąprzestrzeńpu-
bliczną.Czytoulica?Tak.Deptak?Tak.
Parking?Tak.Woonerfograniczaruch
tranzytowy, generowany przez osoby
nieposiadające żadnego interesu poza
jednorazowymprzejechaniemulicą,znie-
chęca kierowców „spontanicznych”
dowjeżdżaniawtakąstrefę,zwiększalicz-
bę drzeww centrummiasta, premiuje
funkcjęrekreacyjną.

„Prak...” co? 

Kolejną kontestowaną nowością
naWieczorka/Siemińskiegosąparkle-
ty.Tonicinnegojakposzerzenieprze-
strzeni dla pieszych, wprowadzone
przedewszystkimna ulicachzdomino-
wanych przez samochody lub tam,
gdzie chodnik jest zbyt wąski. By
uczynićmiejscebardziejprzyjaznym,
ustawiasięławkiorazzasadzaroślin-
ność,najczęściejw donicach.Parklet
zajmujezazwyczajjednolubdwamiej-
scaparkingowe,alezdarzająsięrównież
większekonstrukcje.To rozwiązanie
idealniesprawdzasięw centrachmiast
charakteryzującychsięgęstązabudową
i niedostatkiemzielenina ulicach.Za-
chęca do przemieszczania się pieszo
orazrowerem,przynosikorzyścitakże
przedsiębiorcom,którzyprowadząswo-
jądziałalnośćw jegopobliżu.
NaWieczorka/Siemińskiegoparkle-

tyzaprojektowanoz takąmyślą.Roz-
mieszczonojetakżewmiejscachatrak-
cyjnychdlaużytkowników–przed ka-
wiarniami,cukiernią,księgarnią.A że
ożywiąulicę–topewne.Jużbudujesię
kolejnalodziarniai otwierakebab.

gaz do de chy i za li czam...
do ni cę 

W ulicę wjechał czerwony golf.
Obokdonicystałagrupaludzi.Kobie-
taza kierownicąjąwidziała,chciałajed-
nakszybkoprzejechać,więczatrąbiła.
Później tłumaczyła,żeniewiedziała
o żadnejstrefiezamieszkania.Podob-
niejakkierowcaniebieskiegobmw(je-
chałconajmniej 50km/h)i „więźniar-
ki”,któraod razupowyjeździez aresz-
tunieprawidłowozaparkowała.

– Wieczorka/Siemińskiego to teraz
strefazamieszkania.Obowiązujepręd-
kość 20km/h,a informująo tymtablice
nawlocieiwylocieulicy.Kierowcyjejed-
nakignorująbądźniezauważają,jeżdżąc
„napamięć”–tłumaczynadkomisarzMa-
rekSłomski,oficerprasowygliwickiej
KMPi zapewnia,żepojawisięwięcejpa-
troli,a mandatybędądotkliwsze.

Sa bo taż czy urzęd ni cza
opie sza łość? 

ZDMdługozabierałsiędo wykoń-
czeniaparkletówi obsadzeniadoniczie-
lenią.Stałosiętodopieropod koniec
kwietnia. Udaną akcję z roślinami
przeprowadziłaza tokawiarniaKafo,
sadzącw parkletowychdonicachblusz-
czei trawy.Z podlewaniemteżkłopot.
Drzewkawodyniewidziałyod dawna.
Wieledo życzeniapozostawia także
czystośćpodestów–teoretyczniedba-
jąo niemiejskiesłużbyi powinnybyć

zamiatanekilkarazydziennie.W prak-
tycedziejesiętoincydentalnie.

Ulicz na rze czy wi stość, czy li
co jest nie tak z Wie czor ka 

Trąbią na pieszych. Parkują byle
gdzie,nierespektującznaków.W do-
nicachgasząpapierosy, robiącsobie
z nichśmietnik.Zatykająspecjalnerur-
kido podlewaniakwiatów.Oblepiają
gumamido żuciasiedziska.
Przeciętnaprędkość–ponad50km/h,

a zdarzająsiętacy,którzypróbująjechać
więcej.Dotyczytotakżeautobuso-tram-
waju.Wystarczypostaćchwilęo różnych
porachdnia,żebysięo tymprzekonać.
Takbyłotakżepodczasspotkaniaoficera
prasowegopolicjizdziennikarzami.Za-
proszenina konferencjępolicjanciz dro-
gówki, zamiast karać kierowców, stali
i rozmawiali.Ichzadanieprzejąłrzecznik
Słomski.Jegokoledzyzachowywalisię
zaśtak,jakbybojkotowalizorganizowaną

przezoficeraprasowegoakcję.
–Policjamogłabytutajcodziennieze-

braćniezłeżniwo.Nietylkopouczać,ale
dawaćsłonemandaty.Gdybytakideli-
kwentrazzapłacił 500 zł,na pewnoza-
pamiętałby,żeWieczorkatoterazstrefa
zamieszkania, a nie przelotowa dro-
ga–mówi jedenz mieszkańców.Co-
dziennieobserwujeróżnedrogowesce-
ny,a klikarazydokonałnawetobywatel-
skichzatrzymańkierowców.
–Z całąpewnościąautobusy,spoty-

kającesięwwąskimgardle,potrafiąsku-

teczniezablokowaćruch.Tutajtopro-
blem.Ulicawciążjesttraktowanajako
tranzyt,aleniematakichprzyzwycza-
jeń drogowych, których nie można
zmienić.Musirównieżnastąpićewalu-
acjarozwiązańtechnicznych,bosłup-
kioddzielającechodnikod jezdniwpro-
wadzająkierowcóww błąd.Po prostu
myślą,żewciążmająpierwszeństwo.
A sąna tejdrodzewarunkowo–nadko-
misarzSłomskimówi,żewydziałruchu
drogowegozamierzaapelowaćdo za-
rządcy,byrozważyłzmiany.
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Woonerf przy Wieczorka/Siemińskiego wnerwia mieszkańców. Nie podoba się estetyka, tłok na drodze, mijanki w nerwach, rozmieszczenie miejsc parkingowych.
Niestety, ani Zarząd Dróg Miejskich, ani urzędnicy nie starali się wyjaśnić, na czym polega zmiana i jakie będą z niej pożytki. 
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