- ¯eby pozbyæ siê efektów
œwietlnych to musia³bym chyba
powiesiæ w oknach grube kotary jak w teatrze albo mrugaæ w
rytm migania reklam – mówi
Bartoszek.

nio zosta³y zrestartowane
komputery i by³y przywrócone
ustawienia fabryczne, dlatego
znów œwieci³o mocniej. Jednak ju¿ podjêliœmy czynnoœci,
zadzwoniliœmy do firmy, która
nas obs³uguje i od godziny
18.00 nasz ekran zostanie
przyciemniony – zapewnia Barbara Niemczyk, przedstawicielka w³aœciciela telebimów.

Telebimy nie tylko nie daj¹
spaæ, ale tak¿e utrudniaj¹
ogl¹danie telewizji. Mieszkañcy, jak sami mówi¹, wieczorami maj¹ dyskotekê w mieszkaniu.

Mieszkańcy odpowiadają, że ekran na pewno nie został przyciemniony i na pewno nikt
z nimi się wcześniej
nie konsultował.

Firma, do której należą
telebimy, zapewnia:
z mieszkańcami się
kontaktowaliśmy przed
zamontowaniem ekranów, po ich interwencji
jasność została zmniejszona o 50%.

- Ekrany nie tylko przeszkadzaj¹ nam, ale tak¿e kierowcom. Sami jesteœmy kierowcami i wiemy, ¿e odci¹gaj¹
wzrok – mówi Patrycja Burak,
mieszkanka kamienicy przy ul.
Zwyciêstwa 63.

- W chwili obecnej mieszkañcy
nie powinni mieæ powodów
do narzekañ. Wiem, ¿e ostatR
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W budynku przy ul. Zwyciêstwa
praktycznie co drugi lokator
jest lekarzem. Jerzy Kurkiewicz
w swoim mieszkaniu ma grube
zas³ony, jednak, jak mówi, one
i tak nic nie daj¹.
- Ten koszmar zaczyna siê
od godziny 21.00, a trwa do
wczesnych godzin porannych.
Z punktu widzenia medycyny jest to taki dop³yw energii
œwietlnej, ¿e cz³owiek siê robi
Ÿle nastawiony, w nocy zaczyna wstawaæ i jest bezsilny –
mówi Jerzy Kurkiewicz, lekarz
mieszkaj¹cy przy Zwyciêstwa
63.
Co dalej z tym zrobiæ zastanawiaj¹ siê wszyscy mieszkañcy kamienicy. Interweniowali ju¿ w Urzêdzie Miasta, poprosili o pomoc Radê
Osiedlow¹ Œródmieœcie. Teraz
czekaj¹ na odpowiedŸ.

Problemem jest to, że
nie ma żadnych przepisów regulujących,
gdzie takie telebimy
mogą być montowane
i jak mocno mogą
świecić.
Mieszkañcy zapowiadaj¹, ¿e
na tym nie koniec. Jeœli bêdzie
trzeba, zaczn¹ protestowaæ na
ulicy. Nawet sprzeda¿ mieszkania i przeprowadzka w inn¹
czêœæ Gliwic nie jest jednoznaczna z tym, ¿e za chwilê
naprzeciw nowego miejsca
zamieszkanie nie stanie kolejny telebim. Zarówno firma, do
której ekran nale¿y, jak i jedna
z miejskich spó³ek, planuj¹
postawienie kolejnych telebimów w ró¿nych dzielnicach
miasta. Wkrótce mo¿e siê
wiêc okazaæ, ¿e dyskotekê w
mieszkaniu bêdzie mia³o coraz
wiêcej gliwiczan. (flu)

..............................................................................................................................................................................................

Od czasu gdy przy skrzy¿owaniu ulic Bohaterów
Getta Warszawskiego i Zwyciêstwa pojawi³y siê telebimy,
zacz¹³ siê koszmar mieszkañców kamienicy przy Zwyciêstwa
63. Bogdan Bartoszek z tym problemem boryka siê ju¿ od kilku tygodni, napisa³ kilka pism, by³ w Urzêdzie Miasta i teraz
czeka na odpowiedŸ. Tymczasem ekran jak miga³, tak miga...

Wyrok zapadnie 31 maja

Nie bêdzie
przes³uchiwania prezydentów, cz³onków
KZK GOP, oglêdzin
ani analizy dokumentacji fotograficznej
linii tramwajowej.
Domaga³a siê tego grupa mieszkañców, która
skar¿y do S¹du Administracyjnego uchwa³ê
podjêt¹ w maju ub.
roku przez KZK GOP.
Przypomnijmy, ¿e dotyczy³a
ona zast¹pienia w Gliwicach
komunikacji tramwajowej autobusow¹. Czy KZK GOP
móg³ podj¹æ tak¹ decyzjê
S¹d orzeknie 31 maja.

ny odrzuci³ wniosek strony
skar¿¹cej o przeprowadzenie postêpowania dowodowego, wyjaœniaj¹c, ¿e
jest ono niedopuszczalne.

zarówno autobusowej jak i tramwajowej.
- Wnoszê o oddalenie skargi w ca³oœci
– odpowiada³ w
s¹dzie Jêdrzej Klatka, radca prawny z KZK GOP.
Jaros³aw Ziêba dzia³a w imieniu
grupy mieszkañców Gliwic, zatem jest pewnym nadu¿yciem
twierdzenie z jego strony,
jakoby reprezentowa³ ogó³
mieszkañców Gliwic. Ponadto skar¿¹cy tak naprawdê nie

- S¹d Administracyjny jest
s¹dem kasacyjnym, dokonuje kontroli funkcjonowania
administracji publicznej pod
wzglêdem zgodnoœci z prawem
– t³umaczy³ sêdzia Leszek Kiermaszek. - Przepisy umo¿liwiaj¹
s¹dowi przeprowadzenie dowodu tylko wyj¹tkowo i tylko z
dokumentów.

Najpierw do KZK GOP z
wnioskiem o wstrzymanie
wykonania uchwa³y podjêtej
w maju zwróci³ siê jeden z
mieszkañców Gliwic. Kiedy otrzyma³ odpowiedŸ odmown¹, uchwa³ê zaskar¿y³
do S¹du Administracyjnego
gliwicki OKOTiPKM (Obywatelski Komitet Obrony
Tramwajów i Promocji Komunikacji Miejskiej), znany
m.in. z akcji referendalnej w
obronie tramwajów.
S¹d Administracyjny, w styczniu tego roku, odmówi³
wstrzymania wykonania zaskar¿onej uchwa³y „z braku wykazania przez stronê
skar¿¹c¹ przes³anek uzasadniaj¹cych podjêcie takiego postêpowania”.
Wtedy strona skar¿¹ca, któr¹ reprezentowa³ Jaros³aw
Ziêba, nades³a³a pismo procesowe, w którym ponownie
wnosi³a o wstrzymanie wykonania uchwa³y, jako argument podaj¹c planowany
demonta¿ linii tramwajowej,
co „spowoduje nieodwracalne skutki”. Domagano siê
równie¿
przeprowadzenia
postêpowania dowodowego
w postaci przes³uchania 8
osób, w tym kilku prezydentów, sporz¹dzenia dokumentacji
fotograficznej
i filmowej stanu linii oraz
przeprowadzenia oglêdzin
polegaj¹cych na uruchomieniu jednorazowego przejazdu tramwaju na tej linii.
- Obowi¹zkiem Zwi¹zku jest
prawid³owe i zgodne z interesem spo³ecznym organizowanie lokalnego transportu
zbiorowego – mówi³ Jaros³aw
Ziêba. W Gliwicach odbywa³
siê on zawsze za pomoc¹
dwóch œrodków transportu:
tramwaju i autobusu. To, ¿e
prezydent Gliwic domaga³
siê likwidacji tramwaju nie
oznacza, ¿e KZK GOP musia³
siê na to godziæ. Zaskar¿ona
uchwa³a narusza interes
prawny mieszkañców Gliwic,
który przejawia siê w ich
uprawnieniu do dysponowania sprawnie funkcjonuj¹c¹
sieci¹ komunikacji miejskiej

S¹d zobowi¹za³ KZK GOP do
uzupe³nienia akt administracyjnych i przed³o¿enia protoko³u
z posiedzenia Zarz¹du z
maja 2009 roku oraz innych
materia³ów stanowi¹cych podstawê do podjêcia zaskar¿onej
uchwa³y.
Wyrok w tej sprawie zapadnie
31 maja.

dozna³ ¿adnego uszczerbku
w swoich interesach, poniewa¿
dalej ma mo¿liwoœæ korzystania z komunikacji na tej samej
trasie i na tych samych przystankach. Tramwaj nie zosta³
zlikwidowany lecz zast¹piony
przez autobus.
Ostatecznie S¹d AdministracyjR

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

