
Gliwickie schronisko dla zwie-
rząt w Sośnicy daje schronie-
nie ponad czterystu psom i 
sześćdziesięciu kotom. I Ty 
możesz adoptować jednego 
z nich. Pani Karolina zawsze 
bierze zwierzęta z tego schro-
niska, i jak mówi są one za-
dbane i przyjaźnie nastawione 
do ludzi.

- Mieliśmy psa, który niestety 
już zdechł z powodu choroby 
i wieku. Ze schroniska wzię-
liśmy też dwa śliczne kotki a 
teraz bierzemy Felunię, ktora 
będzie chodziła do pracy ra-
zem z moją mamą.   – mówi 
pani Karolina. 

- Lepiej jest brać zwierzęta ze 
schroniska, ponieważ są one 
przyzwyczajone do ludzi. W 
schronisku mają dużo miłości 
i potrafią się odwdzięczyć – do-
daje pani Sabina.

Wszyscy podopieczni schroni-
ska mają zapewnione bezpie-
czeństwo i pełną miskę, ale 
każdy czeka na nowego wła-
ściciela, ktory otoczy go tro-
ską. W schronisku przebywają 
nie tylko kundle, ale także psy 
rasowe. Wszyscy, którym leży 
na sercu dobro tych zwierząt 
mogą w najbliższą niedzielę 
wziąć udział w akcji adopcyj-
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Ze zdziwieniem przyjąłem wypowiedź Zygmunta Frankiewicza, który odpowiadając na pytanie 
dziennikarza o niski poziom pozyskiwania środków unijnych przez miasto Gliwice odpowie-
dział, że: „myśmy pieniędzy unijnych pozyskali wyjątkowo dużo, a to że porównania wypadają dla 
nas niekorzystnie to bardziej świadczy o tych porównaniach niż o nas”. Tym samym Prezydent 
podważa wiarygodność rankingu przygotowanego przez Rzeczpospolitą z dnia 21.07.2010 r.

Podważenie wiarygodności rankingu przygotowanego przez jedną z najpoważniejszych w Polsce 
gazet dziwi tym bardziej, że w ulotce Koalicji dla Gliwic Zygmunt Frankiewicz w innej kategorii 
powołuje się na ten sam ranking. Warto również przypomnieć zestawienie najskuteczniejszych 
prezydentów w zdobywaniu pieniędzy z Unii obejmujące 3 lata urzędowania opublikowane 
w Dzienniku Zachodnim w dniu 27.11.2009. Prezydent Gliwic zajął w nim ostatnie miejsce, 
a dziennikarze określili go „zdecydowanie najbardziej przepłaconym śląskim samorządowcem”. 
Wówczas Zygmunt Frankiewicz również negował wiarygodność tego zestawienia.

W dalszej części wywiadu Prezydent wyjaśnia nam dlaczego jego zdaniem rankingi są niewiary-
godne. Prezydent tłumaczy, że do pieniędzy pozyskanych przez miasto należy doliczyć te pozy-
skane przez niezależne organizacje, stowarzyszenia i inne instytucje. W wywiadzie stwierdza 
wręcz, że: „do tego dochodzą - można powiedzieć - dziesiątki, jeżeli nie setki małych projektów, 
które przechodzą przez gliwicki urząd pracy, gliwickie szkoły, organizacje pozarządowe. Myśmy się 
w tym wręcz wyspecjalizowali”. W tym miejscu pragnę zadać pytanie: w czym myśmy (Prezydent) 
się wyspecjalizowali?

Obserwując wszystkie statystyki nasuwa się tylko jedna odpowiedź: Prezydent wyspecjalizował 
się w tworzeniu sytuacji, w której mieszkańcy muszą wyręczać władzę z jej obowiązków.

Widząc potrzebę publicznej dyskusji na temat pozyskiwania przez Gliwice pieniędzy unijnych 
oraz utraconych szans, które z powodzeniem wykorzystują inne samorządy, proponuję Prezy-
dentowi debatę na ten temat. Mogłaby się ona odbyć się w pierwszym tygodniu października, 
a szczegóły debaty pozostawiam do uzgodnienia przez obie strony.

Marek Widuch

List otwarty do  
Prezydenta Gliwic

Mieszkańcy Śródmieścia Gli-
wic zwracają się z prośbą o 
interwencję w następującej 
sprawie. Chcielibyśmy, aby 
ten list ukazał się w waszej 
gazecie – dotyczy on zakłó-
ceń nocnych w centrum Gli-
wic.

W śródmieściu, w godzinach 
nocnych szczególnie na za-
pleczach ulic: Matejki, Ryn-
ku, Tkackiej, biesiadnicy dys-
koteki (Gwarek) i ogródków 
piwnych spożywają alkohol. 
Używają przy tym głośnych 
okrzyków, wulgarnych wy-
zwisk, no i oczywiście zała-
twiają swoje potrzeby fizjolo-
giczne. Interwencje Policji są 
mało skuteczne. Przez pół 
godziny jest spokój, potem 
wrzaski zaczynają się na 
nowo.  

Aby zlikwidować i wyelimi-
nować problem nurtujący 
mieszkańców proponujemy: 
• przenieść dyskotekę Gwa-
rek do Zameczku Leśnego 
(ul. Chorzowska).
• zmniejszyć ilość punktów 
sprzedaży alkoholu po godzi-
nie 22.00, 

Na adres redakcji przyszedł anonimowy 
list od mieszkańca śródmieścia Gliwic. 
Kopię przesłaliśmy do gliwickiej Straży 
Miejskiej z prośbą o odpowiedź, która 
ukazałby się na łamach naszej gazety.

Straż Miejska w Gliwi-
cach informuje, że od 
miesiąca lipca, w każdy 
weekend, w godzinach 
22.00 – 6.00, w rejonie 
płyty Rynku i ulic przyle-
głych skierowano patrole 
mieszane. 
W ich skład wchodzą 
funkcjonariusze Straży 
Miejskiej oraz Policji. Są 
to zarówno patrole piesze 
jak i zmotoryzowane. Ich 
działalność ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, a jednym z 

zadań jest m.in. kontrola 
ładu i porządku publicz-
nego w ścisłym rejonie 
centrum. 

Jeżeli chodzi o przenie-
sienie siedziby dyskoteki 
czy zmniejszenie punk-
tów sprzedaży alkoholu 
– Straż Miejska informu-
je, że nie jest organem 
wydającym takie decyzję, 
może tylko opiniować 
przedmiotową sprawę – 
co też uczyniła.

• wzmocnić patrole policji  
i straży w weekendy, szcze-
gólnie na zapleczach ww. 
ulic.

Nikogo nie obchodzi usytu-
owany na ulicy Matejki znak 
zakazu postoju pojazdów  
w godzinach od 23 do 5. 

Chcielibyśmy aby stwier-
dzenie Komendanta Straży 
Miejskiej, że „Nikt nie może 
zakłócać porządku i powo-
dować uciążliwości w nocy 
pod oknami mieszkających 
tam ludzi”, dotyczyły rów-
nież śródmieścia.

Odpowiedź Grzegorza Alczyńskiego, 
rzecznika prasowego gliwickiej 
Straży Miejskiej.

„Wariacje na 4 łapy czyli baw się razem z psami” to II edycja  
imprezy organizowanej przez Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach. Impreza odbędzie się w Parku Chopina,  
19 września w godzinach od 11.00 do 17.00

Przyjdź do parku 
i adoptuj psa

nej. Odbędzie się ona w parku 
Chopina w Gliwicach.
W ubiegłym roku akcja odby-
wała się na placu Krakow-
skim, tym razem przenieśli-

dę wiele potrafią, a przede 
wszystkim potrafią bardzo ko-
chać – mówi Barbara Malinow-
ska, kierowniczka schroniska 
w Gliwicach.

W Parku Chopina bę-
dzie można nie tylko 
adoptować zwierzęta ze 
schroniska ale również 
zobaczyć niezwykłe 
pokazy psich umiejęt-
ności: tor przeszkód, 
latające psy, posłuszeń-
stwo sportowe, taniec z 
psem czy psie zaprzęgi. 

Będzie też  „Wesoła Łapka” i 
„Żółty pies” czyli pokazy pod-
stawowego posłuszeństwa 
oraz porady weterynaryjne.

Warto pamietać, że wszyst-
kie zwierzęta ze schroniska 
są czyste i wysterylizowane. 
Żeby adoptować psa lub kota 
wystarczy bardzo niewiele. 
Schronisko znajduje się w 
Sośnicy przy ul. Wschodniej. 
Adopcje zwierząt prowadzone 
są od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 
16.00 i w soboty – od 10.00 
do 15.00. 

Łukasz Fedorczyk

śmy się do parku Chopina. 
Myślę, że każdy, kto nawet 
przypadkowo będzie przecho-
dził przez park, zainteresuje 
się naszą akcją. Psy ze schro-
niska są wychowane i napraw-


