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POZIOMO:
1) Funkcja trygonometryczna
7) Wypowiadanie zaklęć
8) Skomplikowany bieg wydarzeń
9) Korek na jezdni

10) Ostry sos z papryki
13) Słowna potyczka
14) Sportowe buty
16) Autobus z ojczyzny czardasza
18) Klub piłkarski z Monachium
19) Metalowe wióry
21) Cela karna w więzieniu
22) Kółko od łańcucha
23) Imię autora „Dywizjonu 303”
26) Spływanie na pontonie górskimi rzekami
29) Stosowany nielegalnie jako środek dopingują-

cy
30) Głośnik tubowy
32) Zmiana – od wieczora do rana
33) Japońska gra zręcznościowa
34) Bonnie i ... (para gangsterów)
35) Olej w głowie

PIONOWO:
1) Gra, do której potrzebna jest lotka
2) Pierwsza polska komedia powojenna (reż. L.

Buczkowski)
3) Plażowicz na waleta
4) „..., ... tak na mnie wołają” (Liroy)
5) Jeden z Trzech Króli
6) Przemysław, aktor, Kuba w „M jak miłość”

11) Oficjalne spotkanie np. z papieżem
12) Rozwiązanie
15) Stolica Bangladeszu
17) Lekki sportowy samolot
20) Ma czerwony miąższ; arbuz
21) Zrobi z bochenka kromki
24) Kolega Norka z „Miodowych lat”
25) Wielbłąd o jednym garbie
27) Lubi psocić
28) Łódź... pod balonem
31) Żona Shreka

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

Litery w kolorowej kolumnie (12 pionowo) utworzą
rozwiązanie - tytuł filmu z Jamesem Bondem.

Krzyżówka z Gazetą Miejską

Kościół, przychodnia, 
przystanek autobuso-
wy, to ważne punkty 
na mapach każdego 
miasta, szczególnie, 
że codziennie próbuje 
się do nich dostać 
znaczna liczba miesz-
kańców. Istotne jest 
więc, by mogli to robić 
w sposób bezpieczny 
dla siebie oraz innych 
uczestników ruchu. 
Nie ułatwia tego jed-
nak brak przejść dla 
pieszych w bezpośred-
nim sąsiedztwie często 
uczęszczanych obiek-
tów.

Ostatnimi czasy zgłaszacie 
nam Państwo coraz więcej 
próśb o interwencję w tej 
sprawie. 
– Każda ewentualna nowa 
lokalizacja przejścia dla pie-
szych rozpatrywana jest in-
dywidualnie i musi zostać 
poprzedzona szeregiem 
analiz warunków drogowych, 
ruchowych, a także możliwo-
ści zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczestnikom ruchu. Do 
podjęcia decyzji niezbędna 
jest m.in. opinia Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji - wyjaśnia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik gliwickiego Zarzą-
du Dróg Miejskich.

Podczas dyżuru redakcyjnego 
z 8 lutego, jedna z Czytelni-
czek informowała o braku 
przejścia dla pieszych przy 
Kościele WNMP (ul. Koziel-
ska) w Gliwicach. Pani Kry-
styna wielokrotnie widziała 
osoby przechodzące w nie-
dozwolonym miejscu, przed 
którymi samochód hamował 
dosłownie na centymetry. Jak 
poinformowała nasza Czytel-
nika, „pasy” są w znacznym 
oddaleniu od kościoła, co 
jest istotnym utrudnieniem, 
szczególnie w przypadku 
osób starszych i schorowa-
nych. 

W takich przypadkach do 
ZDM musi wpłynąć odpo-
wiednie pismo naświetlające 

problem, skierowane przez 
konkretną osobę. Jadwiga Ja-
giełło-Stiborska podkreśla, że 
pozwoli to na przeprowadze-
nie wizji w terenie, a następ-
nie udzielenie odpowiedzi. 
-- Taki dokument wpływa do 
nas w określonym termi-
nie i wtedy mamy 30 dni na 
jego rozpatrzenie. Nie może-
my  pozwolić sobie bowiem 
na realizowanie interwencji 
zgłaszanych przez media we 
wcześniejszym trybie niż po-
zostałe – informuje rzecznik 
gliwickiego ZDM.

Przypadek kościoła nie jest 
odosobniony. Poinformowa-
liście nas Państwo o braku 
przejścia dla pieszych przy 
wyjściu z tzw. przychodni ko-
lejowej przy ul. Opolskiej. 
– By dostać się na przysta-
nek autobusowy w kierunku 
centrum, trzeba podejść kil-
kaset metrów w jedną bądź 
drugą stronę. Ludzie często 
skracają sobie tam drogę,  
a przecież – skoro wychodzą 
z przychodni – całkiem zdrowi 
i sprawni być nie muszą – tłu-
maczy jedna z naszych Czytel-
niczek. 

Zauważa ona także brak pa-
sów przy przystanku zlokali-
zowanym na Nowym Świecie. 
Ta sprawa była już wcześniej 
badana przez gliwicki ZDM, 
jednak spotkała się z nega-
tywną odpowiedzią.
– Nie ma możliwości wyzna-
czenia przejścia dla pieszych 
w tym miejscu – wyjaśnia Ja-
giełło-Stiborska. – Nie należy 
bowiem lokalizować „pasów” 
na łukach lub bezpośrednio 
za nimi. Proponowane miej-
sce wyznaczenia przejścia dla 
pieszych spełniałoby warunek 
lokalizacji przed przystankiem 
komunikacji zbiorowej, lecz 
nie byłaby zachowana odle-
głość 100 m między przej-
ściami w obszarze zabudo-
wanym. Ponadto, propozycja 
umieszczenia przejścia dla 
pieszych w tym miejscu uzy-
skała w 2008 roku negatyw-
ną opinię zespołu komunika-
cyjnego d/s bezpieczeństwa 
inżynierii ruchu w Gliwicach.

Małgorzata Urbanek

Chcesz „pasów” 
– napisz pismo

Skuteczność wykrywania 
przestępstw jest na prawie 
takim samym poziomie - 
53,7%. W ogólnej liczbie 
przestępstw dominowały 
te o charakterze kryminal-
nym – 8.627 zdarzeń. Ich 
wykrywalność od kilku lat 
utrzymuje się na stałym po-
ziomie – ok. 45%, co ozna-
cza, że prawie co drugiego 
sprawcę udaje się złapać.

WIĘCEJ KRADZIEŻY
W minionym roku szcze-
gólnie złodzieje spędzali 
policjantom sen z powiek. 
We wszystkich kategoriach 
kradzieży wzrosła bowiem 
liczba popełnionych prze-
stępstw. W 2010 r. funk-

Średnio co drugi sprawca przestępstwa trafia w ręce policji

Bezpieczeństwo w liczbach
W ubiegłym roku, na terenie podle-
głym Komendzie Miejskiej Policji 
w Gliwicach (obejmującym Gliwice 
i powiat gliwicki) wszczęto 10.186 
postępowań. O 425 więcej niż rok 
wcześniej. 

cjonariusze odnotowali 2846 
przypadków kradzieży cudzej 
rzeczy, 1713 kradzieży z wła-

WIĘCEJ WYPADKÓW

Jak w minionym roku przed-
stawiała się sytuacja na dro-
gach? 
– Stan bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym na naszym 
terenie uległ poprawie. Choć 
w 2010 r., w porównaniu do 
2009 r., wzrosła ogólna licz-
ba wypadków i kolizji (o 4%) 
to odnotowaliśmy spadek 
liczby zdarzeń drogowych z 
ofiarami (o 15,3%) – tłuma-
czy Marek Słomski, rzecznik 
prasowy KMP w Gliwicach. 
 
Doszło do 377 wypadków  
i 4215 kolizji. Na ulicach mia-
sta i powiatu zginęły 24 oso-
by, a 464 odniosły obrażenia. 
Jakie były główne przyczyny 
wypadków? Nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu oraz 
niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami. 
Warto dodać, że w minionym 
roku policjanci zatrzymali 687 
nietrzeźwych kierujących (to  
o 56 mniej niż rok wcześniej).

maniem i 307 włamań do sa-
mochodów. 

MNIEJ BÓJEK

Pozytywnym akcentem był na-
tomiast spadek liczby bójek 
i pobić (152 zdarzenia) oraz 
rozbojów i wymuszeń (222 
zdarzenia), przy utrzymującej 
się ponad 50-procentowej wy-
krywalności.

W ubiegłym 
roku w Gliwicach odnotowano 
307 włamań do samochodów


