Marzy mi się nowy
budynek dla Teatru
Na pytania odpowiada Pawe³ Gabara, dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego, goœæ cyklu „Zadaj pytanie”
realizowanego przez ITV i Gazetê Miejsk¹.
- Ile kosztuje gliwickiego
podatnika utrzymanie
Gliwickiego Teatru Muzycznego?
- Teatr utrzymuje siê z dotacji
przeznaczanej przez miasto. W
tym roku zaplanowano na ten
cel 7,5 mln z³otych. To dotacja podmiotowa na to, by teatr
istnia³, móg³ funkcjonowaæ i
utrzymaæ 3 posiadane obiekty.
Oprócz tego Teatr ma przychody w³asne z biletów, które s¹
bardzo wysokie – na poziomie
42 procent dotacji.

- Jakie jest Pana
najwiêksze marzenie jako
dyrektora teatru?
- Teatrem w Gliwicach kierujê
od 12 lat. Mam takie marze-

nie, nie wiem na ile jest ono
realne, ale nale¿y wierzyæ,
¿e mo¿e kiedyœ siê spe³ni.
Chcia³bym, by miasto dla tego
teatru wybudowa³o nowy budynek. Piêkny, nowoczesny, w
którym mog³yby siê odbywaæ
klasyczne
przedstawienia,
przedstawienia
muzyczne,
musicalowe czy dramatycz-

ne. Budynek, w którym by³yby
znakomite warunki pracy, sale
prób itp. Mo¿e jest to marzenie nierealne ale myœlê, ¿e
wszyscy powinniœmy mieæ
perspektywê, potrzebê zbudowania takiego obiektu.

- Jak uk³ada siê Panu

wspó³praca z innymi instytucjami kulturalnymi.
Podobno stosujecie zaporowe ceny aby zniechêciæ
zainteresowanych wynajmem sali GTM lub sceny
Bajka...
- Prowadzimy wspó³pracê z wieloma instytucjami. Zainteresowanie salami teatralnymi jest
bardzo du¿e. Powiedzia³bym
nawet, ¿e obecnie jest w Gliwicach g³ód na pomieszczenia,
w których mo¿na prezentowaæ
sztuki teatralne. Agenci jednak
zg³aszaj¹ siê do nas czêsto na
miesi¹c albo krócej przed planowanym terminem przedstawienia, a wtedy scena jest ju¿
zarezerwowana.
Nie ma ¿adnych cen zaporowych. (...) Mogê powiedzieæ, ¿e
je¿eli chodzi o 4 porównywalne
sale w regionie czyli te, którymi
dysponuje Teatr Œl¹ski, Teatr
Rozrywki, Opera Œl¹ska i GTM
- to nasze ceny s¹ najni¿sze.
Kszta³tuj¹ siê one na poziomie
od 5 do 8 tysiêcy z³otych.

Rozmawia³
Jaros³aw So³tysek (ITV)
Ca³y wywiad mo¿na obejrzeæ
w internecie pod adresem
www.itv.gliwice.pl

Pierwsze dziecko Fundacji
4-letni Damianek, podopieczny
pyskowickiego
Miejskiego Ż³obka Integracyjnego ma wreszcie swój
specjalistyczny wózek rehabilitacyjny. Uda³o siê go
zakupiæ dziêki pieni¹dzom
zebranym przez Fundacjê
Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uœmiechem”.

Damianek maj¹c
pó³tora roku uleg³
powa¿nemu wypadkowi, wskutek którego zosta³ czêœciowo
sparali¿owany.
Zakup
specjalistycznego
wózka dostosowanego do
indywidualnych
potrzeb
dziecka pomaga dziecku i jego najbli¿szym na
swobodne doje¿d¿anie na
rehabilitacjê, która z dnia
na dzieñ przynosi coraz
lepsze rezultaty. Fundacjê
zebra³a na zakup wózka
2000 z³.

trzeby serca jako organizacja non-profit w paŸdzierniku
2009 roku. Fundacja udziela pomocy w finansowaniu
specjalistycznych zabiegów
operacyjnych chorych dzieci, tak¿e tym, które uleg³y
nieszczêœliwym wypadkom.
Pomaga równie¿ finansowo
przy zakupie leków, w rehabilitacji, jak równie¿ przy
zakupie specjalistycznego
sprzêtu rehabilitacyjnego
dla
niepe³nosprawnych
dzieci.
Kontakt:
Ma³gorzata Kamiñska-Plaza, Cz³onek Rady Fundacji
„Pomagamy z uœmiechem”
tel. 601 88 52 90.

Fundacja ,,Pomagamy z
uœmiechem“ powsta³a z po-
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Wraz z nadejœciem sezonu grzewczego, wzrasta liczba kradzie¿y pr¹du.

Strzeż się pajęczarzu!
Z³odziejski proceder przynosi straty nie
tylko dystrybutorom energii ale uderza
te¿ po kieszeni uczciwych lokatorów.
Nielegalne pod³¹czenie
tzw. pajêczarstwo to
nic innego jak kradzie¿.
Co roku firma Vattenfall traci z tego powodu od 20 do 30 mln
z³. Szacunkowo, bo ile
tak naprawdê jest przypadków kradzie¿y, tego
nie wie nikt. Warto podkreœliæ,
¿e czêœæ tych strat jest przenoszona na wszystkich uczciwych klientów w op³acie dystrybucyjnej.
Pieni¹dze to jednak nie
wszystko, nielegalne instalacje stanowi¹ bowiem powa¿ne
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
nie tylko „pajêczarzy” ale równie¿ ich s¹siadów.

ta jednak okaza³a siê
pu³apk¹ dla oszustów,
gdy¿ po zdjêciu magnesu z licznika zaczyna³
on pracowaæ jeszcze
szybciej.
W okresie jesienno-zimowym kradzie¿y jest
wiêcej ze wzglêdu na potrzebê
ogrzewania mieszkañ. Wtedy zaczyna siê prawdziwy
dramat: kaloryfery i grzejniki
pod³¹czane s¹ do prowizorycznych uk³adów, czêsto
wykonanych z niew³aœciwych
materia³ów lub niskiej jakoœci,
które nie gwarantuj¹ nale¿ytej
ochrony przed przepiêciami
czy pora¿eniem. St¹d ju¿ tylko
krok do tragedii.

Magnesy
neodymowe
nieskuteczne

Wpadają
przy okazji

Sposobów
na
nielegalny pobór energii jest wiele
– najczêstsze to omijanie liczników lub podpiêcie siê do
sieci elektrycznej s¹siada. Do
niedawna popularnym sposobem na zmniejszenie rachunków za pr¹d by³o stosowanie
magnesów
neodymowych,
które powodowa³y, ¿e licznik
obraca³ siê wolniej. Metoda

Jak informuje Marek S³omski,
rzecznik prasowy gliwickiej
KMP, „pajêczarze” ujawniani
s¹ najczêœciej przez przypadek:
– Czêsto klienci przychodz¹ do
nas z inn¹ spraw¹ a przy okazji wychodzi na jaw w³aœnie ten
problem. Nielegalne instalacje
wykrywane s¹ równie¿ przez
pracowników firmy energetycznej podczas kontroli. Jednak
najskuteczniejsz¹ broni¹ w

walce ze z³odziejami pr¹du s¹
uczciwi lokatorzy. Dlatego od
kilku lat Vattenfall przeprowadza akcjê „Bezpieczny mieszkaniec”.
Ka¿dy, kto wie lub podejrzewa
s¹siada o nielegalny pobór
pr¹du (lub gazu – akcja prowadzona jest bowiem wspólnie
z Górnoœl¹sk¹ Spó³k¹ Gazownictwa), mo¿e zadzwoniæ
pod specjalny numer telefonu
i przekazaæ informacjê.
- Bardzo wa¿nym aspektem
w walce z kradzie¿ami energii jest postawa obywatelska naszych klientów, którzy
informuj¹ o zauwa¿onych nieprawid³owoœciach i wp³ywaj¹
tym samym na obni¿enie stawek dystrybucyjnych p³aconych przez uczciwych klientów.
Z kradzie¿¹ energii elektrycznej zwi¹zany jest równie¿
aspekt bezpieczeñstwa naszych klientów, poniewa¿ nielegalne pod³¹czenia wi¹¿¹ siê
z ryzykiem pora¿enia pr¹dem
elektrycznym, wybuchu gazu
lub po¿aru spowodowanego
na skutek prowizorycznych
pod³¹czeñ.
Ka¿dy klient mo¿e anonimowo zg³osiæ nieprawid³owoœci
dotycz¹ce zagro¿eñ wynikaj¹cych z nielegalnego pod³¹cze-

nia pod numerem telefonu:
(32) 303-5-303 – informuje
Vattenfall.

Nie tolerujemy
kradzieży
Jak siê okazuje, poziom akceptacji dla ludzi, którzy kradn¹
pr¹d zmniejsza siê bo z telefonu korzysta coraz wiêcej osób.
Z jednej strony nie chc¹ p³aciæ
za innych, z drugiej - zdaj¹
sobie sprawê, ¿e ich telefon
mo¿e uratowaæ czyjeœ zdrowie
lub ¿ycie.
Jak informuje Vattenfall, sposobów wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej
jest wiele, zajmuj¹ siê tym
specjalnie przeszkoleni pracownicy i w szczególnie trudnych przypadkach pos³uguj¹

siê zaawansowanymi technologicznie urz¹dzeniami pozwalaj¹cymi wykryæ nielegalne
przy³¹czenia ukryte w ścianach budynków lub zakopanych g³êboko w ziemi.
Urz¹dzenia s¹ na tyle dok³adne, ¿e ujawniaj¹ nawet uszkodzenie izolacji w ukrytych

przewodach i okreœlaj¹ miejsce uszkodzenia. Tyle tylko,
¿e jeœli nikt tego nie zg³osi,
taka nielegalna instalacja
mo¿e dzia³aæ w najlepsze
– nie wszêdzie bowiem mog¹
byæ przeprowadzone kontrole i
nie wszyscy z³odzieje wpadaj¹

przez przypadek.
W ca³ej sytuacji warto równie¿
zastanowiæ siê, jak samemu
nie paœæ ofiar¹ z³odzieja. Je¿eli
niepokoi nas zbyt du¿e zu¿ycie
pr¹du, mo¿emy przeprowadziæ
ma³y test - wy³¹czyæ wszystkie
odbiorniki w domu i sprawdziæ
czy licznik nalicza energiê
elektryczn¹. Mo¿emy równie¿
wezwaæ elektryka ze stosownymi uprawnieniami.

Pajęczarz może
posiedzieć
Za kradzie¿ pr¹du grozi kara od
3 miesiêcy do lat 5. Dochodz¹

do tego równie¿ kary grzywny –
tak przewiduje kodeks. Tylko w
III kwartale tego roku do jednej
z Prokuratur Rejonowych skierowano 12 spraw dotycz¹cych
kradzie¿y pr¹du.
Mimo wszystko cieszyæ mo¿e
fakt, ¿e pod wzglêdem iloœci
nielegalnych pod³¹czeñ Gliwice
znajduj¹ siê na jednym z ostatnich miejsc i jak twierdzi Vattenfall s¹ miastem wzglêdnie
bezpiecznym.
Jak wynika z danych Urzędu
Regulacji Energetyki, w Polsce
w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku nielegalnego
poboru dokonało 2796 odbiorców. Byli to odbiorcy z grupy
gospodarstw domowych oraz
mali odbiorcy komercyjni.
Ilość skradzionej w tym czasie
energii to 47.709 MWh, co
stanowi 0,06 % całej sprzedanej energii.

