K£ODNICA WYMAGA POG£ÊBIENIA, NIESTETY NIE MA NA TO PIENIÊDZY

Pora na sprzątanie
po wielkiej wodzie
W Gliwicach tragedii nie by³o – tak najkrócej mo¿na by podsumowaæ wydarzenia z po³owy maja, kiedy miasto dotknê³a
powódŸ. Obronn¹ rêk¹ wyszliœmy ze stanu
zagro¿enia powa¿niejszego ni¿ 13 lat temu.
Stra¿ Po¿arna interweniowa³a
w sumie 506 razy – z czego
335 razy w Gliwicach. Straty
z tytu³u uszkodzonych dróg
wynosz¹ oko³o 230 tysiêcy
z³otych.
Mimo, i¿ w szczytowym momencie poziom K³odnicy by³
o 26 cm wy¿szy ni¿ w czasie powodzi w 1997 roku,
to straty z tego powodu s¹
mniejsze. ¯adnych szkód
nie spowodowa³y natomiast
ma³e potoki: Doa, Ostropka,
Koz³ówka, które jeszcze do
niedawna w przypadku du¿ych
opadów sia³y najwiêksze spustoszenia.
- To nie przypadek, tylko
efekt konkretnych dzia³añ
miasta, które za te potoki
odpowiada– mówi³ na konferencji podsumowuj¹cej akcjê
powodziow¹ prezydent Zyg-

munt Frankiewicz. - Tam gdzie
wszystko jest w naszej gestii,
z problemem potrafimy sobie
poradziæ. Zagro¿eniem pozostaje K³odnica, która wymaga
pog³êbienia, bo jest mocno zamulona i pracuje tylko w czêœci
swojego przekroju. To zadanie
nie nale¿y jednak do miasta
lecz do administracji rz¹dowej
czyli Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej.
Ten fakt potwierdza Artur
Wójcik, zastêpca dyrektora
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Przyznaje, ¿e jego instytucja jest te¿
odpowiedzialna za zabezpieczenie powodziowe K³odnicy.
Niestety, RZGW co roku dysponuje mniejszym bud¿etem
i nie ma mowy o realizacji
takiej inwestycji. Zreszt¹ zbudowanie wa³ów wzd³u¿ rzeki
te¿ nie pomog³oby wiele, gdy¿

w czasie ostatniej powodzi w
Gliwicach na 1 m.kw. spad³o
od 180 do 200 mm wody, podczas gdy œrednia roczna dla
ca³ego obszaru wynosi 600-700 mm.
- Taka iloœæ opadu wielokrotnie
przekracza to, na co przygotowuje siê takie cieki - wyjaœnia
Wójcik.

Wszystko przez
zlikwidowany
zbiornik
W Gliwicach nie by³oby ¿adnych strat, gdyby nie zosta³
zasypany naturalny zbiornik
w Giera³owicach, na granicy
z Zabrzem. 13 lat temu, to
zapadlisko przejê³o nadmiar
wody z K³odnicy i uchroni³o
miasto przed zalaniem. Pomimo, i¿ w³adze Gliwic ostro
protestowa³y i wysy³a³y pisma
do wojewody, ca³y obszar
zosta³ zasypany kamieniem
wêgielnym. Dlatego podczas
tegorocznych opadów poziom
K³odnicy by³ znacznie wy¿szy,
a Przyszowice i Zabrze zosta³y
zalane.

Wed³ug prezydenta, Gliwice
te¿ podzieli³yby ten los, gdyby
nie ulica Panewnicka.
- Wybudowanie tej ulicy spowodowa³o, ¿e woda z K³odnicy
zosta³a spiêtrzona na dawnym
terenie
zalewowym,
gdzie obecnie znajduj¹ siê
ogródki dzia³kowe. Wprawdzie
dzia³kowcy na tym stracili, ale
woda nie wp³ynê³a do miasta
i nie przela³a siê przez ulicê
Akademick¹ na Plac Krakowski. To nas na pewno ochroni³o
– mówi³ Frankiewicz.

Drogi nie
ucierpiały
W Gliwicach mamy prawie
500 km dróg. Zniszczenia, jakich dokona³a powódŸ s¹ na
szczêœcie niewielkie.
- Kilka dróg zosta³o zalanych i
zamkniêtych, ale by³ to okres
na tyle krótki i pod kontrol¹,
¿e woda
powa¿niejszych
zniszczeñ w stanie dróg nie
przynios³a – mówi³ Henryk
Ma³ysz, prezes PRUiM.
Wstêpne szacunki mówi¹ o
stratach z tego tytu³u rzêdu

230 tysiêcy z³otych.
Nie mo¿na okreœliæ sumarycznej wysokoœci strat, jakie
spowodowa³a powódŸ, gdy¿
sk³adaj¹ siê na nie straty w
mieniu prywatnym, szkody poniesione przez firmy i straty w
zasobach miejskich. Takimi
danymi nikt w tej chwili jeszcze
nie dysponuje.
- Mo¿na jednak powiedzieæ,
¿e tragedii wielkiej nie ma
– podsumowa³ prezydent.

Mamy efekty
– bo działaliśmy
razem
Prezydent
podkreœla³
jak
wa¿n¹ rolê podczas akcji powodziowej odegra³o Centrum
Ratownictwa Gliwice. Na co
dzieñ s³u¿y ono mieszkañcom,
a w sytuacjach kryzysowych
koordynuje dzia³ania wszystkich miejskich s³u¿b.

Bardzo dobrze spisa³o siê
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji, które - jak
podkreœla³ prezydent - statutowo nie jest powo³ane do
walki z powodzi¹. W akcjê
zaanga¿owanych by³o 120
osób, pracuj¹cych na zmiany.
Miasto nie tylko dysponowa³o
wystarczaj¹c¹ iloœci¹ worków
z piaskiem, ale jeszcze mia³o
1700 sztuk w rezerwie.
- Oczywiœcie najbardziej ¿al Politechniki, której nowe obiekty
zosta³y zalane – przyznawa³
Henryk B³a¿usiak, prezes
PWiK. Trzeba jednak wiedzieæ,
¿e przyczyn¹ nie by³a K³odnica,
lecz tzw. cofka kanalizacyjna.
Myœlê, ¿e to jest wniosek na
przysz³oœæ, aby Politechnika,
która jest w³aœcicielem tej
sieci wewnêtrznej kanalizacji
deszczowej, przyjrza³a siê jej i
znalaz³a jakieœ rozwi¹zanie.

Nina Drzewiecka
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Nielegalny tytoń
za ponad 100 tys. zł.
1500 kg tytoniu bez znaków akcyzy przejêli we
wtorek policjanci zabrzañskiego Wydzia³u do walki
z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹.
Wartoœæ
zabezpieczonego
towaru wynios³a oko³o 135
tysiêcy z³otych. W sprawê
uwik³anych jest 7 mieszkañców
Zabrza i Gliwic.
Na œlad grupy przestêpczej
zabrzañscy policjanci wpadli
przed kilkoma tygodniami.
Rozpracowuj¹c przestêpców
ustalono przebieg ca³ego procederu pocz¹wszy od zakupu
liœci tytoniu, poprzez sposób
jego mielenia, a¿ po formy
jego sprzeda¿y.
We wspó³pracy z Prokuratur¹
oraz Poczt¹ Polsk¹ wstrzymano przesy³ki pocztowe

zawieraj¹ce tytoñ, które mia³y
trafiæ do klientów.
W ró¿nych miejscach Zabrza
oraz Bytomia zabezpieczono
oko³o 1500 kg tytoniu, a tak¿e
maszyny, za pomoc¹ których
liœcie tytoniu by³y ciête. Ponadto zabezpieczono równie¿
inne przedmioty s³u¿¹ce m.in.
do foliowania i pakowania towaru.
Obecnie trwa liczenie strat,
które poniósł Skarb Pañstwa.
Za wprowadzenie do obrotu
towarów bez znaków akcyzy
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
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28 maja ok. godz. 12.00 na
ul. Sportowej, dwaj nieznani
mê¿czyŸni podaj¹cy siê za pracowników zak³adu energetycznego zostali wpuszczeni do
mieszkania przez 89 letniego
mê¿czyznê. Oszuœci, wykorzy-

stali jego nieuwagê i ukradli
gotówkê w kwocie 5500 z³.
Policja apeluje do osób samotnie mieszkaj¹cych aby nie
wpuszczali „nieumówionych”
goœci, urzêdników czy inkasentów.

Zatrzymanym
Zniszczyli autobus,
grozi nawet
5 lat więzienia.
bo kierowca siê nie
zatrzyma³ tam, gdzie chcieli
21-letnia dziewczyna i 22-letni chłopak w ataku furii
zniszczyli autobus
komunikacji miejskiej.
Spowodowane zniszczenia
nie pozwoliły na kontynu-

owanie jazdy. Oboje trafili do
aresztu.
O godz. 3:00 w nocy na ul.
Błonie policjanci zatrzymali
21-letnią studentkę oraz jej
22-letniego kolegę, którzy
wspólnie dokonali uszkodzeń w autobusie linii 32 relacji Zabrze-Gliwice. Efektem
ataku furii okiełznanej do-

Pomógł kościelny
monitoring
Dziêki zainstalowanej
w parafii œw. Teresy
w Zabrzu kamerze
monitoruj¹cej wnêtrze
koœcio³a, rozpoznano i
zatrzymano sprawców
w³amania do skarbonek.
Dwaj 20-latkowie pos³uguj¹c
siê
œrubokrêtem
wy³amali zamki i ukradli

pieni¹dze. Choæ ich ³upem
pad³a niewielka kwota, to
kara mo¿e byæ bardzo surowa. Przestêpcy, wchodz¹c
do
koœcio³a
spotkali
koœcielnego i zapytali siê,
czy mog¹ wejœæ do œrodka
aby siê pomodliæ. Jednak
ich intencje by³y zupe³nie
inne. Z³odzieje odpowiedz¹
przed s¹dem za w³amanie
oraz kradzie¿ pieniêdzy.

piero przez policjantów było
rozbicie reflektorów, lusterka oraz uszkodzenia szyby
przedniej.
Kobieta w chwili zdarzenia
była trzeźwa, natomiast towarzyszący jej mężczyzna
miał we krwi ponad 1,2 promila. Oboje trafili do policyjnego aresztu.

Dlaczego młodzi ludzie postanowili zniszczyć autobus?
Kierowca nie zatrzymał pojazdu w miejscu, w którym
sobie zażyczyli. Podejrzani
usłyszeli zarzuty popełnienia
przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
(KMP Gliwice)

Długa lista zarzutów
25-letni mê¿czyzna
odpowie za kilkanaœcie
przestêpstw, których
dopuœci³ siê w tym
roku na terenie
Zabrza.
Na d³ugiej liœcie zarzutów znajduje siê m.in. okradanie ogródków dzia³kowych, kradzie¿e
z³omu z terenu z³omnic, a
tak¿e paliwa z samochodów
dostawczych zaparkowanych
na terenie kilku hurtowni oraz
budowanej trasy œrednicowej.

Przestêpca wpad³ w rêce
policjantów podczas nocnej
kontroli drogowej. Motorower,
którym jecha³ tak¿e okaza³ siê
kradziony. Komplet zarzutów
uzupe³ni ten, który mówi o
z³amaniu zakazu s¹dowego,
bowiem zatrzymanemu w
przesz³oœci odebrano uprawnienia do kierowania motorowerem.
Z³odziej, mieszkaniec Biskupic, dzia³a³ w dzielnicach obok
miejsca zamieszkania w Mikulczycach, Grzybowicach, a
tak¿e Rokitnicy i Zaborzu.

