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W³aœciciele, zarz¹dcy i administratorzy budynków musz¹
kontrolowaæ czy na dachach, tarasach i balkonach nie zalega
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu przechodniów œnieg czy lód.

Za nieodśnieżanie
grozi mandat

Warto przypomnieć, że do obowiązku zarządcy
lub właściciela nieruchomości należy
również odśnieżanie chodnika.
Trzeba o tym pamiêtaæ bo
jeœli
na
nieodœnie¿onym
chodniku dojdzie do wypadku i przechodzieñ np. z³amie

nogê, mo¿e on ubiegaæ siê
o odszkodowanie, a nawet o
rentê. Roszczenia kieruje siê
do w³aœciciela nieruchomoœci
lub zarz¹dcy. Za nieodœnie¿ony
chodnik grozi równie¿ mandat.
- Za nieoczyszczanie ze œniegu
i lodu oraz usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych bezpoœrednio
wzd³u¿ nieruchomoœci oraz pozostawienie nawisów œnie¿nych
i sopli lodu, na w³aœciciela lub
zarz¹dcê mo¿e zostaæ na³o¿ony
mandat 100z³ - informuje Grzegorz Alczyñski z gliwickiej
Stra¿y Miejskiej.
W przypadku dachów o powierzchni powy¿ej 1000m² za
nieusuniêcie nawisów œnie¿nych i sopli lodu, w³aœcicielom
lub zarz¹dcom grozi do 500z³.
- Jeœli mieszkañcy zauwa¿¹, ¿e
stan dróg chodników czy dachów w kontekœcie zimy budzi
obawy lub jest niepokoj¹cy,
prosimy o zg³aszanie interwen-

cji pod numerem 32 231-69-55 lub tel. alarmowym 986
- a my przeka¿emy informacjê
odpowiednim s³u¿bom - apeluj¹
stra¿nicy.
(kk)

Stra¿nicy monituj¹ na bie¿¹co stan ulic, chodników
i dachów pod k¹tem nieusuwania œniegu i lodu w grudniu przeprowadzili
168 kontroli z czego ujawnili 83 nieprawid³owoœci,
które zosta³y przekazane do zarz¹dców lub
w³aœcicieli - pouczono
12 osób. Na dzieñ 05
stycznia stra¿nicy przeprowadzili 84 kontrole z czego pouczono
10 osób – pozosta³e
nieprawid³owoœci zosta³y
przekazane administratorom lub zarz¹dcom
t³umaczy
Grzegorz
Alczyñski.
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Czy pamiętasz Presleya
i „Czerwone Gitary”?
Już po raz dwudziesty
czwarty miłośnicy tanecznych szaleństw przy
nieśmiertelnych przebojach sprzed lat będą mogli poszaleć na parkiecie
w trakcie tradycyjnego
BALU DINOZAURÓW.

Kolejne miejsca zajê³y: likwidacja linii
tramwajowej (41 proc.) oraz referendum
w Gliwicach (19 proc.). Spoœród podanych
przez portal propozycji, za najmniej wa¿n¹
internauci uznali otwarcie Sceny Bajka
-Kina Amok (9 proc.)

Telefon komórkowy to przedmiot,
który ratownicy medyczni, policjanci czy stra¿acy najczêœciej
znajduj¹ przy poszkodowanych
w wypadkach. Wielokrotnie
napotykaj¹ na trudnoœci, kiedy
musz¹ kontaktowaæ siê z ich
krewnymi lub bliskimi.
S³u¿by ratunkowe zaproponowa³y, abyœmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer s³u¿¹cy w nag³ych wypadkach do kontaktu z bliskimi
osoby poszkodowanej.
Szybki kontakt pozwoli³by na

Zapisz go w komórce
uzyskanie takich informacji jak:
grupa krwi, przyjmowane leki,
choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby ka¿dy w swoim telefonie umieœci³
na liœcie kontaktów
osobê, z któr¹ nale¿y
siê skontaktowaæ w
nag³ych wypadkach.

Numer takiej osoby nale¿y
zapisaæ pod miêdzynarodowym
skrótem ICE (in Case of Emergency).
Wpisanie wiêcej ni¿ jednej osoby
do takiego kontaktu wymaga³oby
nastêpuj¹cego
oznaczenia:
ICE1, ICE2, ICE3, itd. Pomys³
jest ³atwy w realizacji, nic nie
kosztuje, a mo¿e ocaliæ ¿ycie.
Akcja ma zasiêg europejski.
(flu)

Śląska Fotograﬁa Prasowa
Od 12 stycznia w sali wystawowej Biblioteki G³ównej
Politechniki Œl¹skiej (ul. Kaszubska 23) bêdzie mo¿na
ogl¹daæ prace wyró¿nione w
konkursie „Œl¹ska Fotografia
Prasowa 2008”. Organizatorem cyklicznej imprezy jest
Biblioteka Œl¹ska w Katowicach.

Miejscem karnawałowych harców przy dźwiękach starego
dobrego rock’n’rolla będzie
– podobnie jak w roku ubiegłym
– przestronna sala bankietowa
„MAG” przy ul. Świętokrzyskiej
6 (przecznica Alei Korfantego).
Tegoroczna zabawa przebiegnie
pod hasłem „Czy pamiętasz
Presleya i „Czerwone Gitary”?
Okazją do muzycznych wspomnień będą przypadające w
tym roku dwie ważne rocznice:
75-lecie urodzin Elvisa Presleya
oraz 45-lecie powstania zespołu
„Czerwone Gitary”.
Całonocną imprezę wypełnią
więc m.in. pamiętne szlagiery
wylansowane przez obydwu wykonawców. Ekspresyjne utwory
króla rock’n’rolla, a także liczne
piosenki polskich Beatlesów, jak
nazywano w swoim czasie grupę
Krzysztofa Klenczona i Seweryna Krajewskiego, przypomną
atmosferę z tamtej epoki. Nie
zabraknie ponadto wielu innych
przebojów z repertuaru popularnych – polskich oraz brytyjskich
i amerykańskich – zespołów i
solistów z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku.
Zabawę zaplanowano na przedostatnią sobotę karnawału, 6 lutego (początek – godz. 19.00).
Impreza będzie miała odpowied-

Oddanie do u¿ytku wêz³a
Gliwice-Soœnica to zdaniem
internautów, najwa¿niejsze
wydarzenie ubieg³ego roku
w Gliwicach. Tak uzna³o 60
procent Czytelników, którzy
wziêli udzia³ w sondzie portalu
24gliwice.pl

W tegorocznej edycji artystycznej rywalizacji wziê³o
udzia³ 47 autorów, którzy
zaprezentowali 272 prace
– pojedyncze zdjêcia i ca³e
fotoreporta¿e. Jury pod przewodnictwem rektora ASP w
Katowicach – prof. Mariana
Oslislo, wybra³o najlepsze.
By³y one ju¿ prezentowane
w Bibliotece Œl¹skiej oraz w
innych miastach Polski. Na

nią oprawę. Na dużym ekranie
pojawią się muzyczne gwiazdy,
których koncerty zarejestrowano dotąd na płytach DVD
(Bill Haley, Elvis Presley, The
Beatles, The Rolling Stones,
Cliff Richard, Roy Orbison,
Elton John i.t.p.). Żywiołowa
dawka rock’n’rolla nie pozwoli
nikomu się nudzić – przekonują organizatorzy balu. Nad muzyczną stroną zabawy będzie
czuwał tradycyjnie DJ ZIBI.
Przewidziano m.in. rozmaite
konkursy i niespodzianki, w

tym m.in. zwyczajowy wybór
„Pterodaktyla 2010” – najmilszej i obdarzonej największym
poczuciem humoru uczestniczki imprezy.
Szczegółowych informacji na
temat balu można zasięgnąć
w sali bankietowej „MAG”,
ul. Świętokrzyska 6, tel. 602-301-965 lub 32-335-05-80
(www.bankiet.biz.pl).
Sprzedaż biletów prowadzi zaś
restauracja „MAG”, ul. Wieczorka 21, tel. 32-231-06-57
(biuro@bankiet.biz.pl).

Fot. Dariusz Hermiersz (II nagroda)

Jak informuje Centrum Ratownictwa Gliwice, usuwanie
œniegu lub lodu z du¿ych powierzchni dachu wykonanego
„jako lekka konstrukcja stalowa”, powinno siê odbywaæ pod
nadzorem osób posiadaj¹cych
wiedzê techniczn¹. Czy przepisy s¹ w³aœciwie przestrzegane
kontrolowaæ bêd¹ policja, stra¿
po¿arna, stra¿ miejska i nadzór
budowlany.

Sonda portalu 24gliwice.pl

fotografiach uwieczniono m.in.
s³owackich Romów, pi³karzy i
„wspó³czesnych wojowników”.
W Gliwicach ekspozycja bêdzie
udostêpniana do 12 lutego,

od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 9.00 do 19.00
oraz w soboty – od 9.00 do
14.00. Wstêp wolny. (um/gliwice)

Kolędowanie „z Opoką”
Dom Pomocy Spo³ecznej
„Opoka” w Gliwicach zaprasza gliwiczan na wspólne
kolêdowanie. Kolêdowanie
zaplanowano na 19 stycznia, pocz¹tek o godz.
15.00. Spotkanie bêdzie
równie¿ okazj¹ do zapoznania siê z funkcjonowaniem
placówki.
- Inspiracj¹ do zorganizowania
takiego spotkania by³y czêste
wizyty osób chc¹cych zobaczyæ

Dom nie tylko z zewn¹trz, ale
te¿ i od œrodka. Chodzi też
o prze³amanie pewnych stereotypów, ¿e Dom Pomocy
Spo³ecznej to „przechowalnia”,
„dom starców” itp. Wspólnie
z Rad¹ Mieszkañców bêdzie
mo¿na zobaczyæ Dom - pokoje,
kaplicê, sale terapii zajêciowej,
pomieszczenia, w których odbywa siê rehabilitacja oraz
porozmawiaæ o codziennych
problemach i radoœciach - mówi
Jolanta Pszczółka, dyrektor

DPS.
Dom Pomocy Spo³ecznej „Opoka” jest placówk¹ przeznaczon¹
dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych. Podopieczni
oœrodka z ró¿nych przyczyn
nie mog¹ przebywaæ w swoim
œrodowisku. DPS zapewnia
mieszkañcom
ca³odobow¹
opiekê oraz pomaga w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb
bytowych,
opiekuñczych
i
spo³ecznych.
(kk)

