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Odpowiedzialny
biznes

Niezwykle często miejsca parkin-
gowe przeznaczone dla osoby nie-
pełnosprawnej, zajmują osoby
nieupoważnione. To wyraz nie
tylko braku kultury, ale również
typowego cwaniactwa. Na szczę-
ście, jak zapowiada rzecznik Straży
Miejskiej Marcin Kuczkowski,
dla takich kierowców nie ma taryfy
ulgowej. 

– Na takich miejscach mogą
parkować wyłącznie osoby nie-
pełnosprawne o obniżonej
sprawności ruchowej lub kieru-
jące pojazdem samochodowym
oznaczonym kartą parkingową.
Ponadto przepis ten stosuje się
również do osób kierujących po-
jazdem przewożących osobę o
obniżonej sprawności ruchowej
oraz pracowników placówek
zajmujących się opieką, rehabi-
litacją lub edukacją osób nie-
pełnosprawnych pozostających
pod opieką tych placówek. Za-
wsze w samochodzie musi być
wystawiona w widocznym miej-
scu karta parkingowa. Ci, którzy
łamią te przepisy narażają się
na mandat w wysokości 500
złotych oraz holowanie pozos-
tawionego pojazdu, a to dodat-
kowe 300 złotych. Cały czas
prowadzimy kontrolę podob-
nych miejsc i reagujemy na zgło-
szenia mieszkańców. 

Chwila bezmyślności może oka-
zać się niezwykle kosztowna.
Jeśli kiedyś najdzie nas ochota,
aby zając miejsce przeznaczone
dla osoby niepełnosprawnej,
przypomnijmy sobie hasło kam-
panii społecznej „Zabrałeś moje
miejsce, zabierz moje kalectwo”.

Choć miejsc parkingowych

jest niewiele, nic nie tłuma-

czy bezmyślnych zachowań.

Wielu niepełnosprawnych

poruszających się samocho-

dem z bezradnością przy-

gląda się bezczelności nie-

których kierowców.

800 zł kary
za niewłaściwe

parkowanie

Dodatkowy punktAkcja PIT 2012 Akcja PIT 2012

Wzorem lat ubiegłych, w czasie trwania tegorocznej akcji rozliczeniowej, Naczelnik I-ego Urzędu Skarbowego w Gliwicach informuje, iż

do 30 kwietnia 2013r.
podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne za rok 2012 w dodatkowym punkcie przyjmowania zeznań rocznych

w siedzibie Urzędu Miejskiego
Zeznania przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tj.:

poniedziałek – środa 8:00 – 16:00 
czwartek 8:00 – 17:00 

piątek 8:00 – 15:00 

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

fot.: materiały organizatora
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Prawo do podejmowania dzia-
łań przez ochroniarza zależy
od konkretnej sytuacji. Gdy
więc pracownik strzegący po-
rządku w sklepie zauważy oso-
bę nietrzeźwą naruszającą pra-
wa innych lub czyniącą szkody
w mieniu, ma obowiązek wez-
wać ją do zaprzestania łamania
prawa, może też nakazać opusz-
czenie sklepu.
Kiedy klient kradnie towar,
pracownik ochrony ma prawo
go zatrzymać i bezzwłocznie
przekazać w ręce policji. Jeżeli
jednak klient będzie stwarzać
problemy, np. odmówi opusz-
czenia obiektu lub po kradzieży
zacznie uciekać, licencjonowa-
ny pracownik ochrony może
zastosować środki przymusu
bezpośredniego określone
w „Ustawie o ochronie osób
i mienia”.

Ochroniarze są zobligowani,
by w jak najmniejszym stopniu
ingerować w dobra osobiste
klienta podejrzanego o kra-
dzież. Jeśli więc osoba nie pró-
buje uciekać, ochrona nie może
stosować takich środków, jak
fizyczne przytrzymywanie czy
obezwładnianie. Każdą niemiłą
sytuację należy jednak rozwią-
zać. Najlepiej uczynić to w spo-
sób kulturalny.

Trzeba wiedzieć, że pracow-
nik ochrony nie może dokonać
rewizji osobistej i przeszukiwać
rzeczy. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, by niesłusznie
podejrzewany z własnej inicja-
tywy pokazał zawartość swojej
torby czy kieszeni. Pamiętajmy,
że do kontroli osobistej upraw-
niona jest policja. Przeszukania

dokonuje zawsze funkcjona-
riusz tej samej płci, co osoba
podejrzewana i to bez obec-
ności pracowników ochrony.
Policjanci sporządzają również
dokumentację z przeprowa-
dzonej czynności.

Jeżeli ochrona wzywa policyjny
patrol, funkcjonariusze wyko-
nują następujące czynności:
● wysłuchują uczestników zda-

rzenia,
● legitymująpodejrzaną osobę,
● dokonują przeszukania oso-

by,
● sporządzają notatkę z prze-

prowadzonych czynności,
● proponują mandat karny w

przypadku kradzieży lub
umyślnego zniszczenia mie-
nia (o wartości do 250 zł).

Jeśli dany przypadek jest wąt-
pliwy lub zatrzymany odmawia
przyjęcia mandatu, policjanci
informują o wszczęciu postę-
powania o wykroczenie i skie-
rowaniu sprawy do sądu.
W tej sytuacji sprawa trafia do
innego funkcjonariusza. Ustali
on, czy faktycznie doszło do
wykroczenia (przesłucha
sprawcę i świadków, np.
ochroniarzy, zabezpieczy inne
dowody, jak monitoring),
a zebrane materiały prześle do
sądu. Policjant prowadzący
może też sprawę umorzyć, jeśli
podejrzenia się nie potwierdzą.

Podobnie ma się sprawa w
przypadku kradzieży lub znisz-
czenia mienia powyżej 250 zł.
Z tym wyjątkiem, że wówczas
wszczynane jest postępowanie
przygotowawcze - dochodzenie. 

Analogicznie dzieje się w sy-
tuacji „przemetkowania”. Przy-
kład: do pudełka z tanimi per-

fumami ktoś wkłada perfumy
drogie i w ten sposób płaci
mniej. Sprawca dopuszcza się
wtedy, uwaga, oszustwa, a ono
już zagrożone jest karą do 8
lat pozbawienia wolności, nie-
zależnie od wartości skradzio-
nego towaru.

Kolejny rodzaj to nieumyś-
lne spowodowanie szkody.
W takiej sytuacji procedura
jest identyczna, ale sprawa to-
czy się z oskarżenia cywilnego.
Czyli rola policji kończy się na
spisaniu i rejestracji interwen-
cji. Podmiot pokrzywdzony
może jednak założyć sprawcy
sprawę cywilną w sądzie o na-
prawienie szkody.

Co, jeśli pracownik
ochrony nadużyje
swoich kompetencji?

Jeśli ochroniarz przekroczy
uprawnienia, naruszając tym
samym dobro osobiste klienta,
naraża się na odpowiedzialność
karną. Klient może zawiadomić
prokuraturę lub policję o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa, może także złożyć
skargę do Departamentu Ze-
zwoleń i Koncesji Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Osoba poszkodowana
przez pracownika ochrony za-
trudnionego na podstawie
umowy o pracę powinna do-
magać się odszkodowania lub
zadośćuczynienia od jego pra-
codawcy, czasem także od skle-
pu. Pamiętajmy jednak, że
większość sytuacji szybko moż-
na wyjaśnić na poziomie roz-
mowy. Poza tym klienci ocze-
kujący miłego i kulturalnego
zachowania ze strony ochrony
powinni tak samo traktować
ochroniarzy.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Zdarza się, że do policji wpływają skargi na pracowników ochrony.Wszystkie

są skrupulatnie wyjaśniane. Okazuje się, że często wynikają z nieporozumień

i braku wyrozumiałości, ale i kultury czy szacunku dla godności drugiego

człowieka –czy to klienta, czy samego ochroniarza. Poniżej porcja wiedzy na

temat uprawnień pracowników ochrony.

Trzeba wiedzieć, że pracownik
ochrony nie może dokonać
rewizji osobistej i przeszukiwać
rzeczy. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, by niesłusznie
podejrzewany z własnej
inicjatywy pokazał zawartość
swojej torby czy kieszeni.
Pamiętajmy, że do kontroli
osobistej uprawniona jest
policja. 

Spotkanie z ochroną
w sklepie
– to warto wiedzieć

kom. Marek Słomski

Drewniane
rury

W ubiegłym tygodniu budowlańcy pro-
wadzący prace na zbiegu ulic Jana
Pawła II i Górnych Wałów odkopali
rury sprzed 200 lat.
Są to drewniane bele, prawdopodobnie
z drewna sosnowego, z wydrążonym w środ-
ku otworem. Najprawdopodobniej jest to
fragment ówczesnego wodociągu

W trakcie prowadzonych wcześniej prac
w obrębie Starówki odkryto już m.in. śred-
niowieczny cmentarz przy kościele Wszyst-
kich Świętych, drewniany trakt z XV wieku
na ul. Plebańskiej, a ostatnim numerze infor-
mowaliśmy o murach fortyfikacyjnych odko-
panych w sąsiedztwie hali targowej na ulicy
Pod Murami.

Podczas prac na Starówce wciąż „odkrywamy”
historię naszego miasta
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Wkońcu doczekaliś-
my się długo ocze-
kiwanej wiosny.

Jednak nikt nie spodziewał
się, że wraz z nadejściem cie-
płych dni, kąpielisko Cze-
chowice zamieni się w jeden
wielki śmietnik. Skrywane
pod śniegiem „niespodzianki”
straszą wypoczywających
spacerowiczów. W wodzie
pojawiły się reklamówki i bu-
telki po piwie. Brzegi zostały
opanowane przez góry wor-

ków i plastikowych opako-
wań. Na dodatek kilkanaście
dni temu, strażnicy miejscy
ustalili, że do wody przele-
wano szambo. 

W jednym z lokali gastrono-
micznych, właściciel postano-
wił odrobinę zaoszczędzić i za
pomocą pompy usuwał nie-
czystości bezpośrednio do je-
ziora. Nie udało się złapać
sprawcy na gorącym uczynku.
Sporządzono jednak pełną do-

kumentację i przekazano ją
zespołowi dzielnicowych, który
prowadzi postępowanie wy-
jaśniające. 

Niestety głupota nie zna granic.

Liczymy jednak na to, że jak

zawsze przed otwarciem se-

zonu, sytuacja wróci do normy,

a popularne Czechowice znowu

będą cieszyć gliwiczan swoim

urokiem. 

Zawistni
sąsiedzi zmorą

gliwickich osiedli

Problemem jest uszkadzanie
pojazdów stojących na nie-
strzeżonych przyblokowych
parkingach. Policyjne ustalenia
dowodzą, że to nie tylko wynik
działań chuliganów. Okazuje
się, że prawie 50 procent
uszkodzeń powstaje w skutek
zwykłej sąsiedzkiej zawiści.
Tego typu zgłoszenia policja
odnotowuje prawie codziennie.
W ubiegłym roku w sumie
było ich aż 311.

Sprawcy wyczekują odpo-
wiedniej chwili, by dokuczyć
nielubianym sąsiadom. Do-
brze znają ich zwyczaje i dzia-
łają, gdy mają pewność, że
nikt nie widzi. Celem padają
najczęściej powłoki lakiernicze,
opony oraz szyby. Miesiącami,
w których zjawisko się nasila,
są marzec i kwiecień. Ze sta-
tystyk wynika, że wandale naj-
częściej działają w soboty, nie-
dziele i poniedziałki.

Dla przykładu informacja,
jaka wpłynęła do policyjnej
anonimowej skrzynki e-mai-
lowej: „Chciałbym powiadomić

o powtarzającym się wybijaniu
szyb, spuszczaniu powietrza
z kół, wyrywaniu lusterek
w Szczygłowicach”.

Informacje na temat po-
dobnych zdarzeń posiadają
policjanci z poszczególnych
komisariatów. Są one uwzględ-
niane przy dyslokacji patroli.
Pamiętajmy jednak, że czuj-
ność sąsiedzka może być
w tego typu sprawach bardziej
efektywna! Kiedy kręcący się
w rejonie parkingu, na przy-
kład pod pretekstem spaceru
z psem, wandal widzi policyjny
patrol, z całą pewnością po-
czeka na dogodniejszy do dzia-
łania moment. W ubiegły po-
niedziałek m. in. dzięki szcze-
gółom podanym przez świad-
ków, mieszkańców ulicy Ka-
zimierza Wielkiego w Knuro-
wie, zatrzymano 27-latka, któ-
ry w sobotnią noc wybił tylną
szybę w samochodzie Hyundai.
Straty wyniosły 500 zł.

W niedzielę 14 marca, około
południa policjanci z I komi-
sariatu w Gliwicach zatrzymali
na ul. Kozielskiej 68-latka, któ-
ry poprzez porysowanie gwoź-
dziem powłoki lakierniczej do-
konał uszkodzenia samochodu
marki VW Polo. Mężczyźnie
najprawdopodobniej nie spo-
dobał się volkswagen zapar-

kowany przez sąsiadkę w tym
konkretnym miejscu.

Część uszkodzeń aut wynika
z niewytłumaczalnych wybu-
chów agresji i rozładowywania
frustracji, najczęściej przez
młodych mężczyzn, na przy-
padkowo mijanych pojazdach. 

Również 14 kwietnia około
godziny 2.00 na ul. Tarno-
górskiej policjanci z wydziału
narkotykowego zatrzymali 20-
latka, który kopał w samochód
Suzuki i uderzał w niego ka-
mieniem. Uszkodził przednią
szybę oraz karoserię. Tego sa-
mego dnia około 9.50 na ul.
Zygmuntowskiej policjanci
z „dwójki” złapali 25-latka.
Mężczyzna rzucił butelką
i uszkodził lusterko w audi.
Oba zatrzymania wynikły
z właściwej reakcji świadków,
którzy anonimowo zadzwonili
pod numer 997.

Pamiętajmy!
Aby udowodnić sprawcy
przestępstwo, potrzeba
dowodów.
W tym przypadku, wystar-
czą zeznania świadków.
Doskonałymi są też obraz
z monitoringu czy zdjęcia
wykonane telefonem
komórkowym.

Głupota
nie zna granic
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Jak pan ocenia kondycję polskiego

szkolnictwa wyższego? Oczywiście

pytam o uczelnie niepubliczne.

prof. Waldemar Tłokiński
Myślę, że kondycja wzrasta wraz
z czasem funkcjonowania tego sektora.
Znakomita część uczelni niepublicz-

nych może poszczycić się ogromnym
dorobkiem, który obejmuje nie tylko
stworzenie unikalnej infrastruktury
polepszającej warunki kształcenia,
czy w ogóle tworzy warunki takie
jakie być powinny - to jest rzecz trwała,
materialna, ale udało się również zbu-
dować system kształcenia, który od-
powiada standartom ogólnopolskim.

A sytuacja ekonomiczna?

Powiedzmy szczerze w sytuacji gdy
student opłaca życie uczelni i tworzy
warunki jej egzystencji to dyscyplina

zajęć czy relacja ze studentem jest
czymś niezwykle istotnym. Student
bardzo szybko zrezygnuje z takiej
uczelni, która pobiera tylko pieniądze
a nie oferuje właściwej wiedzy, umie-
jętności, ani nie traktuje go poważnie.
To są kwestie, które wyrózniają ten
sektor. Tutaj droga od pomysłu do

realizacji jest bardzo krótka. Nie ma
ciał kolegialnych, które potrafią wiele
pomysłów zaprzepaścić. To jest bardzo
cenna kwestia bo uczelnie niepub-
liczne potrafią sprawnie reagować na
zapotrzebowanie otoczenia. Jest to
bez wątpienia wyraźny wyróżnik.

Jednakże braża boryka się z poważ-

nymi problemami...

Problem jest jeden, najważniejszy.
Mianowicie sytuacja pogłebiającego
się niżu demograficznego, która po-
woduje to, że coraz drapieżniej wy-

gląda walka o studenta. Jest to egza-
min życia dla władz uczelni. Spraw-
ność działania, która musi charakte-
ryzować w tej chwili obecność na
tym konkurencyjnym rynku. Tu nie
można przespać sytuacji bo się zo-
stanie bez studentów i środków na
dalszą działalność. 

Co jeszcze, oprócz infrastruktury

i elastycznej oferty, może zapropo-

nować niepubliczna uczelnia?

Myślę, że tu nie tyle o plusach można
mówić, bo te same plusy da się odnieść
do sektora publicznego. Generalnie
chodzi o podstawy zmian w polityce
funkcjonowania na rynku edukacyj-
nym. Dróg jest co najmniej kilka.
Słabe uczelnie z chęcią łączą się
z mocniejszymi, żeby nie zniknąć.
Te, które prowadzone są nierozstrop-
nie często po prostu upadają. Nikt
nie będzie wkładał środków w uczel-
nie, która nie stanowi wartośći sama
w sobie. Fuzje z innymi uczelniami,
współpraca z uczelniami niekonku-
rencyjnymi jeśli chodzi o ofertę edu-
kacyjną. Te oferty się wzmacniają,
potencjał intelektualny, dydaktyczny
jednej uczelni zostaje wykorzystany
w drugiej, bez potrzeby zatrudniania.
Uczestnictwo w grantach, uczestnic-
two w projektach, studiach podyplo-
mowych to jest bardzo ważna, cenna
i skuteczna droga. 

Ciężko jest sprostać wymogom Pol-

skiej Komisji Akredytacyjnej?

O wiele trudniej. Ja przechodziłem
w styczniu taką kontrolę. Przyjechało
siedem osób, to nie była zabawa.

Te kontrole utrudniają pracę?

Jest to sito. Jest to selekcja. Czy te
narzędzia są idelane? Na pewno nie.
Jest tam duży czynnik subiektywizmu.
W każdym razie nie jest łatwo dzisiaj
uczelniom funkcjnować na rynku
edukacyjnym bo z jednej strony walka
o studenta, z drugiej nakładane ry-
gory, pełne rozlicznych wymogów za-
bierają dużo czasu. A czasem
i ochotę. Dlatego też uczelnie znikają.
(śmiech)

A jak w takim razie wygląda kondy-

cja intelektualna dzisiajszych stu-

dentów?

Ja jestem przedstawicielem starszego
pokolenia, wpisuję się w pewną regułę,
że starsi zawsze krytykują tych co są
młodsi - bo za moich czasów...
(śmiech). Nie chciałbym się wypo-
wiadać o poziomie intelektualnym
ale są pewne rysy. Sfera prezentacji
własnych zainteresowań jest mało
wyrazista, idąca z tymw parze rosz-
czeniowość. No to mam pan już obraz.
Dużo chce dostać ale niewiele chce
z siebie dać. Takie małżeństwo źle
rokuje. Młodzi ludzie powinni mieć
wizję swojego życia. Kim jestem, po
co jestem, to są pytania na które stu-
denci powinni szukać odpowiedzi.
Jeszcze jedna rzecz, nazwijmy to bru-
talnie, jakieś takie schamienie. Ta
młodzież jest źle wychowywana
i często bez tego elementarnego wy-
chowania przychodzi. To są takie sy-
tuacje, że ręcę opadają. Także dlatego,
że człowiek nie chce być złośliwy, nie
chce ranić. Jeśli ktoś nie wie, że tak
nie powinnien się zachować to nie
zrozumie czego od niego chce. 

Czego na przykład nie wiedzą? 

Podam drobne przykłady. Uczelnia
jest strukturą hierarchiczną i nie moż-
na się do wszystkich zwracać proszę
pana, do profesora – profesorze, do
doktora – doktorze. Podchodzi pan
do studenta, który siedzi na korytarzu,
coś go zapyta, czy myśli pan, że on
wstanie? Skąd! Odpowie na siedząco.
W czasie zajęć wyciąga kanapkę i za-
czyna jeść. Dziewczyna sobie wyjdzie
z wykładu po kawę. I to nie ta z
brzegu tylko ta spod okna, idąc tył-
kiem zawali wszytskim notatki za
chwilę odbędzie te samą drogę z
kawą, po drodze połowę wyleje. In-
stynkt samozachowawczy powinien
podpowiadać bo jak podpadniesz to
niejeden prowadzący jest gotów cię
utrącić. Nawet ci nie mówiąc. 
To jest znak czasu?

Tak. Młodzież komunikuje się kla-
wiaturą. Jeśli student ma napisać
esej to jest dramat. To polę łatwiej

jemu zaorać niż napisać stronę po-
prawnie żeby podmiot i orzeczenie
bylo na miejscu. 

Czyli godzimy się na miernotę?

Na jedno nie pownniśmy się godzić.
Na chamstwo. Człowiek jest w stanie
uporać się ze wszytskim, wobec cham-
stwa jesteśmy bezrodni. Jeśli wyra-
zimy zgodę an schamienie środowiska
to ono nas zaleje. Dlatego trzeba pró-
bować reagować, grzecznie, miło. Mó-
wię to wszystkim nauczycielom -
bądźcie dobrymi pasterzami. Nie rań-
cie tylko zwracajcie uwagę. 

Wydaję mi się, że siłą chamstwa jest

odporność na wszelkie próby zmiany. 

Próbować trzeba. Nie umiem dać od-
powiedzi w jakim procencie to za-
owocuje. Wedle krzywej Gaussa, bę-
dzie odsetek taki, że możesz dywanik
z siebie zrobić, nie dotrze, taki ma
system emocjonalny i poznawczy, nie
znajdzie argumentacji, nie nada temu
priotytetu, wartościowanie będzie zu-
pełnie inne. Ale część młodzieży to
przyjmie. Tylko, że to musi byc front
konsekwenty a nie jeden idiota co
się wyrwie! (śmiech)

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości została współorganizatorem

XIV Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół

Polskich. Konferencja „Strategie działań w kryzysie: uwarunkowania,

doświadczenia, nowe szanse” odbyła się w siedzibie uczelni  w dniach

18-19 kwietnia.

O kondycji polskiego szkolnictwa wyższego rozmawiamy z profesorem
Waldemarem Tłokińskim, przewodniczącym KRZaSP.

Waldemar Tłokiński
Profesor nauk humanistycznych,
przewodniczący KRZaSP, odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim oraz Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

– To jest 
egzamin życia

dla władz 
uczelni

w Gliwicach
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rozmawiał
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dania. Taki sposób ustawienia
człowieka w kabinie umożli-
wia samodzielne wykonywa-
nie prac i sterowanie pojaz-
dem zachowując przy tym
efektywność. 
Pojazd jest jednoosobowy, za-

pewne nie jest zbyt duży?

Kształt i rozmiar pojazdu został
tak zaprojektowany, aby za-
pewnić zarówno swobodne po-
ruszanie się w parkowych ścież-
kach jak i odpowiednią pojem-
ność kontenerów. Pojazd jest
wielofunkcyjny i jest w stanie
samodzielnie wykonać więk-
szość prac porządkowych
w miejskich terenach zielonych.

Posiada doczepiany sprzęt, któ-
ry umożliwia wykonywanie sze-
rokiego wachlarza prac. Mo-
dułowe kontenery umożliwiają
segregację oraz wywóz różnych
rodzajów odpadów. Kontenery
są wymienne, posiadają różną
pojemność, przez co można je
dowolnie układać w zależności
od pracy wykonywanej w da-
nym okresie. Można je łatwo
wymieniać, opróżniać i czyścić. 

Ergonomiczny, ekonomiczny,

efektywny...

A także ekologiczny i cichy.
Pojazd jest napędzany elek-
trycznym silnikiem. Taki na-

pęd został użyty z myślą
o wpasowaniu się w idee ci-
chej, zielonej przestrzeni.

Plany na przyszłość?

Planuję wraz z Konradem Bob-
rzeckim, jest to projektant,
który wrócił niedawno z USA,
poznałem go na GWSP, gdzie
uczy rysunku projektowego,
założyć studio. Jestem opty-
mistycznie nastawiony. Po
prostu potrzeba rozwiązywa-
nia problemów, upraszczania,
rozwijania, porządkowania
rzeczy, produktów które nas
otaczają jest nieunikniona.
Właściwie jest tyle do zrobie-

nia, że nie wiadomo od czego
zacząc. Podam przykład. Idę
rano na spacer z psem. Pies
robi kupę. Biorę ją w worek,
i teraz przede mną kosz na
psie nieczystości, do którego
żeby wrzucić odchody muszę
wsadzić pół ręki. Super. Aż
się prosi, żeby to poprawić,
zaprojektować. Nawet jeżeli
takie coś nie zachęca do sprzą-
tania, to przynajmniej nie po-
winno odstraszać, a już w ogóle
utrudniać tych czynności. Po-
minę wygląd tych śmietników. 

Czy�takie�pojazdy�pojawią�się�w�Gliwicach?

Multifunctional
City�Sweeper�

✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu

społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

✆323�325�096

skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
Reklama


323 325 096

Służby dbające o czystość naszych miast, posługują się
całą gamą różnego sprzętu. Wszystkie pojazdy różnią się
przede wszystkim przeznaczeniem, rozpoczynając od płu-
gów i śmieciarek, kończąc na polewaczkach czy kosiarkach.
Utrzymanie sprzętu generuje spore koszty, jednak pojawiła
się idea, która pozwoli w przyszłości ograniczyć niepo-
trzebne wydatki.

Michał Markiewicz, projektant z Gliwic, wpadł na pomysł
stworzenia wielofunkcyjnego pojazdu, który stałby się np.
połączeniem pługu śnieżnego, śmieciarki i maszyny czyszczącej
jezdnie. Taka kompilacja trzech pojazdów, pozwala zaoszczędzić
środki przeznaczone zarówno na produkcję, eksploatację jak
i ewentualne magazynowanie. 

O swoim projekcie opowiedział nam sam twórca.

Skąd pomysł na stworzenie Multifunctional City Sweeper

(tłum. Wielofunkcyjna Miejska Zamiatarka)?
Projekt zrodził się z idei połączenia różnych funkcji wykony-
wanych przez pojazdy komunalne i zastosowania ich w jednej
wielofunkcyjnej maszynie. Podstawowymi zadaniami takich
pojazdów jest mycie , zamiatanie alejek, wywożenie/segregacja
różnych odpadów oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem
w zimie. 

Jednak co innego było kluczowym założeniem projektu?

Tak, chodziło przede wszystkim o innowacyjną pozycję kie-
rującego w kabinie. Jest to pozycja pół siedząca, stojąca
w podparciu. Ma ona zapewnić płynne wsiadanie i wysiadanie
po obu stronach pojazdu. Ułatwi to i przyśpieszy pracę oraz
odciąży stawy osoby pracującej od częstego wstawania i sia-

Biuro Reklamy i Ogłoszeń

reklama@dzisiajwgliwicach.pl

✆ 884�995�996

884�998�991
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W piątek, 19 kwietnia odbła się w Gliwicach konfe-

rencja pt. „Biznes Społecznie Odpowiedzialny

w Polsce. Strategie i realizacja”, połączona z Galą    

Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności „Dobra 

Firma” 2012.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Gospodarki, wice-
premier Janusz Piechociński, Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic. Organizatorem Programu jest redakcja
Forum Biznesu. Patronat nad Programem sprawuje Instytut
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie trwa
już VI edycja Programu. 

Program ma za zadanie upowszechnianie w działających

na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad odpowie-
dzialnego biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Li-
derów w zakresie realizacji założeń CSR.

Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility – odpo-
wiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przed-
siębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają in-
teresy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje
z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością
lokalną. Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo
oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności
traktowane jest w tym momencie nie jako koszt, lecz jako in-
westycja, zwiększająca konkurencyjność i szansę na powodzenie
firmy w długim okresie.

Konferencja podsumowała poprzednią i równocześnie za-

inaugurowała kolejną edycję Programu. Wśród dotychcza-
sowych laureatów znajdują się m.in.: MAN Bus (Poznań),
Deutsche Bank PBC S.A. (Warszawa), Madej&Wróbel (Ruda
Śląska), KAEFER S.A. (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej, EDF Polska Sp. z o.o. (Warszawa), Targi Kielce
S.A, LGBS Polska Sp. z o.o. (Gliwice), Tractebel Engineering
(Katowice), Capgemini Sp. z o.o. (Warszawa), Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. (Toruń), Sandoz Polska, Sp. z o.o. (Warszawa),
Cemex Polska Sp z o.o. (Warszawa), Sitech Sp. z o.o (Polko-
wice), Tesco Polska (Kraków).

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się takie firmy jak: Ge-

neral Motors, KAEFER SA, Górnośląska Spółka Gazownictwa

czy Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

R E K L A M A

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36

tel. 793 07 02 34, 32 230 03 79

ZMIANA ADRESU

Uwaga!

Gliwice, ul. Zwycięstwa 14 pok. 71 
budynek PROXIMUS - III piętro  
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Piesi od dawna narzekali
na warunki w ciągu ul. Boj-
kowskiej. Odcinek był szcze-
gólnie niebezpieczny dla
osób, które codziennie rano
podążały poboczem do lo-
kalnego magazynu. Po prze-
targu ogłoszonym przez Za-
rząd Dróg Miejskich ruszyła
budowa chodnika i ścieżki
rowerowej. Nowa trasa roz-
ciąga się pomiędzy kom-
pleksem Nowe Gliwice

a Szybem Kopalni Sośnica
– Makoszowy. 

Trakt o długości 2780 met-
rów będzie składał się
z dwukierunkowej drogi ro-
werowej o szerokości dwóch
metrów oraz chodnika
o szerokości półtora metra.
Planowane prace mają cha-
rakter kompleksowy. Na
skrzyżowaniu ul. Bojkow-
skiej i Rolników powstanie

pięciowlotowe rondo,
a w jego pobliżu dwie zatoki
autobusowe. Wartośc inwe-
stycji to 62 tys. złotych.

Prace idą pełną parą. Na
miejscu pojawił się już ciężki
sprzęt, a co za tym idzie
także spore utrudnienia w
ruchu. Kierowcy powinni
uzbroić się w cierpliwość,
gdyż w miejscu robót tworzą
się korki. 

Uzdrowiciel ten cieszy się wiel-
ką popularnością, gdyż nie sto-
suje mało skutecznych seansów
zbiorowych, tylko indywidualne
trwające 20-30 minut. Pacjęci
mają również ten komfort, że
przychodzą na umówioną go-
dzinę są przyjmowani od razu.
Do tej pory wykonał on tysiące
seansów.
Ponieważ wszelkie dolegliwości
wiązą się z psychiką i naszym
nastawieniem, często problem
choroby musi przeanalizować
z pacjentem i wpłynąć na jego
podświadomość tak, aby wy-
tworzyć pozytywny program
w myślach chorego. To sprzyja
w dużym stopniu szybszemu
powrotowi do zdrowia.
Najlepszym świadectwem po-
twierdzającym skuteczność te-
rapeuty są wypowiedzi i listy
uzdrowień chorych.
„Jestem tu po raz czwarty -
mówi p. Stanisław - i prak-
tycznie moje dolegliwości skoń-
czyły się. Byłem bardzo ner-
wowy, nie spałem w nocy, cier-
piałem na wrzód żołądka. Każ-
da noc była koszmarem, gdyż
nie mogłem zasnąć. Niewy-
spany wstawałem, jechałem do
pracy i przez cały dzień cho-
dziłem nieprzytomny. Po sean-
sach dolegliwości te ustąpiły,
dobrze spię, nie odczuwam
bólu brzucha. Mogę zjeść wiele
różnych potraw.”
Pani Zofia zgłosiła się do Józefa
Wrzałka z rozpoznaniem mięś-
niaka macicy i decyzją o ko-
nieczności operacji. Średnica

mięśniaka wynosiła 42 mm.
Wystarczyło 5 seansów i USG
potwierdziło zniknięcie.
„Dokuczały mi silne bóle krę-
gosłupa, bolały plecy, biodra,
drętwiały ramiona i nogi. Przy-
jechałem specjalnie z Niemiec.
Chodziłem tam na masaże, do-
stawałem zastrzyki. Nic mi nie
pomagło. Miałem trudności z
włożeniem spodni i skarpet.
Po kilku wizytach u p. Wrzałka
dolegliwości te minęły. Jestem
bardzo wdzięczny.”

„Moja córka, 10-letnia Justynka
kilka lat miała bardzo przykrą
chorobę skóry. Przez cały ten
czas żadne leczenie nie przy-
nosiło poprawy. Po kilku sean-
sach u p. Józefa wszystko mi-
nęło i dzisiaj skóra mojej córki
jest zupełnie zdrowa, pomimo,
że od ostatniej wizyty minęło
5 lat”, napisała p. Joanna W.
„Zostałem uzdrowiony z astmy,

mówi p. Witold z Legnicy.
Mogę swobodnie oddychać.
Ustąpiły także szumy w uszach.
Warto było do pana przyjeżdzać
pomimo tak dużej odległości.”
„Miałem bardzo powiększony
gruczoł prostaty - stwierdza
pan Stasiak z Kielc. Zgłosiłem
sie na seanse do terapeuty, nie
bardzo wierząc w możliwość
wyzdrowienia. Jednak poprawa
następowała szybko i w nie-
długim czasie poczułem się
bardzo dobrze, minęły upor-
czywe problemy związane z tą
dolegliwością. Wynik USG po-
twierdził zmniejszenie prze-
rostu gruczołu.”

Pacjentem p. Józefa Wrzałka
był takżę między innymi, z do-
skonały skutkiem uzdrowienia
był także prezydent jednego ze
śląskich miast (imię i nazwisko
znane redakcji).
Pacjenci dziękują terapeucie
za ustąpienie ich chorób i do-
legliwości. Zgłaszają sie z bar-
dzo roznorodnymi problemami
zdrowotnymi. Dlatego też Józef
Wrzałek jest bioenergotera-
peutą, który zdobywa coraz
większy rozgłos wśród ludzi
chorych ze względu na swą
skuteczność.
Dysponuje bioenergią, którą
doskonale wykorzystuje do
usuwania schorzeń. Jest tera-
peutą ciągle wzbogacającym
swą wiedzę. Ten doświadczony
uzdrowiciel pomógł już bardzo
wielu osobom w ich trudnych
sytuacjach, może pomóc i To-
bie. 
Podkreśla, że jeśli chory nie
straci wiary w możliwość wy-
leczenia, to zawsze istnieje duża
szansa na powodzenie terapii.  

Józef Wrzałek jest bioenegoterapeutą praktykującym ponad
20 lat. Ma na swoim koncie wiele uzdrowień, często
z ciężkich i skomplikowanych schorzeń. 

Zaskakujące
reZulTaTy

R E K L A M A
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Bioenergoterapeuta

Józef Wrzałek przyjmuje od
wielu lat, w biurowcu przy
ul. Toszeckiej 101, pok. 315
tel. 322 399 128, 504 230 219

Pomaga m.in. w schorzeniach:
▪układu oddechowego
▪układu krążenia i serca
▪układu pokarmowego
▪chorobach nerek i wątroby
▪chorobach kobiecych
▪chorobach dziecięcych
▪migrenach
▪alergiach
▪tarczycy
▪cukrzycy
▪chorobach nowotworowych
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choDnIk, ścIeżkA
rowerowA,
lATArnIe...

TrwAją PrAce nA BojkowskIej

Sprzedam działkę 

Gliwice-Czechowice 

670 m2 + droga 

tel. 604-613-560
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-źeinG
nie

jedna z
indyj-
skich
herbat

muzycz-
ny
po-
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tańców

w nej
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Baran 21.03-20.04
Znajdź sobie cel do działa-
nia. Będzie on motorem po-
budzającym energię.
Zacznij jednak od mniej-
szych wyzwań. Siłowanie
się z większymi projektami
rozłoży cię na łopatki.

Byk 21.04-20.05
Ciągle szukasz swojej włas-
nej drogi. Niestety niska sa-
moocena już na samym
starcie blokuje Twoje dzia-
łania i inicjatywy. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Codziennie układaj sobie
plan zajęć i realizuj go. Ty-
dzień zaczniesz od dobrej
nowiny. Wreszcie otrzy-
masz upragniony awans. 

Rak 22.06-22.07
TCiężka praca i oszczędna
dieta mogą źle wpłynąć na
twój organizm. Nie przeglą-
daj się w cudzych oczach.
Nie przejmuj się zewnętrz-
nymi ocenami. 

Lew 23.07-23.08
Doceniaj także siłę pozy-
tywnego myślenia. Trzymaj
nerwy na wodzy. Inaczej
sprowokujesz otwarte star-
cie z przełożonym. Z tygod-
niowego marazmu w
weekend wyrwą cię przyja-
ciele.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu dopadnie
cię wiosenne przesilenie.
Pamiętaj, aby odrobinę od-
począć. Dzięki chwili rela-
ksu zmobilizujesz się do
pokonania swojej pasywno-
ści. 

Waga 23.09-23.10
Pracujesz bez zastrzeżeń.
Jednak korzystaj z uroków
życia. Wiosna zanęci cię, by
porzucić ascetyczne życie.
Odśwież dawne przyjaźnie
i wyciągnij innych pracoho-
lików na spacer po mieście. 

Skorpion 24.10-22.11
W środę staniesz oko w oko
ze swoim nowym zwierz-
chnikiem. Postaraj się do-
brze wypaść w jego ocenie.
Pozwoli Ci to na osiągnięcie
zawodowego sukcesu.

Strzelec 23.11-21.12
Do szczęścia potrzebujesz
drugiej połówki. Musisz się
bardziej postarać i zacząć
traktować bliską osobę jak
równorzędnego partnera.

Koziorożec 22.12-
20.01
W tym tygodniu zaskoczy
cię wiosenne przesilenie.
Niestety sam zapracowałeś
na swoją gorszą odporność.
Uważaj, bo stałeś się otwar-
tymi wrotami do wszelkich
infekcji. 

Wodnik 21.01-19.02
Pamiętaj o ćwiczeniach i
aktywności fizycznej. Dzięki
dobrej kondycji bez pro-
blemu przetrwasz wiosenne
przesilenie. Sport poprawia
humor i samopoczucie. 

Ryby 20.02-20.03
Poświęć odrobinę czasu na
swoje przyjemności. Relaks
przyniesie Ci ukojenie nad-
szarpniętych nerwów. Pasja
i Twoje zainteresowania
sprawią, że poznasz cie-
kawą osobę.

 Kaja (poniedziałek)

— jest kobietą niezależną, stanowczą,
czasem nieco zarozumiałą. Jest bardzo
opiekuńcza i lojalna. W miłości
bywa chłodna, jeśli jednak przywiąże
się do kogoś, będzie mu oddana.
Jest szczęśliwa, gdy odnosi sukcesy
zawodowe. Uwielbia kierować męż-
czyznami i być od nich lepsza.

 Wojciech (wtorek)

— to mężczyzna energiczny, zaradny
i pracowity. Ma szansę osiągnąć
duży sukces w pracy i nauce. Wszyst-
ko dokładnie analizuje, ma predys-
pozycje by zostać uczonym. Czasem
kieruje się intuicją, która raczej go
nie zawodzi. Do ludzi jest nieco nie-
ufny, dlatego też unika niepotrzebnych
rozczarowań w życiu. 

 Jerzy (środa)

— to mężczyzna prostolinijny, praw-
domówny, sprawiedliwy i skromny.
Jego naiwność i łatwowierność jest
często wykorzystywana przez innych,
przez co pakuje się w kłopoty. Jest
człowiekiem zapobiegliwym i sta-
rannym, ale też bardzo rozrzutnym,
który lubi wydawać pieniądze. Jerzy
uwielbia dostatnie życie.

 Marek (czwartek)

— to mężczyzna spokojny, skryty,
lojalny i bardzo pracowity. Potrafi
odnaleźć się w każdej sytuacji
i wyjść cało z każdej opresji, dzięki
swojej pewności siebie. Posiada in-
dywidualność twórczą, lubi sztuki
piękne, ma szansę odnieść sukces
literacki. Marek lubi wolność myśli
i działania, nie cierpi, gdy ktoś
narzuca mu swoje plany. Uwielbia
przyrodę, smaczne potrawy, modne
ubiory oraz wygody.

 Marzena (piątek)

— to kobieta odpowiedzialna, zrów-
noważona, rozsądna i odważna. Jest
raczej małomówna i bardzo wrażliwa
na otoczenie. Wierna swoim ideałom,
które z konsekwencją realizuje. Bar-
dzo ambitna, pragnie być we wszyst-
kim jak najlepsza. Ceni swoją pry-
watność i chroni ją przed wścibskimi
osobami.

 Martyna (sobota)

— osoba o tym imieniu jest bardzo
ambitna, ma swoje własne życiowe
plany i konsekwentnie je realizuje.
Jest bardzo wrażliwa na krzywdę
innych. Świetnie czuje się na przy-
wódczym stanowisku, potrafi roz-
wiązać każdy problem i znaleźć
wyjście z każdej sytuacji. Martyna
jest energiczna, lubi ruch wokół
siebie i ma tysiące pomysłów na
minutę, co czasem powoduje ogrom-
ne zamieszanie. 

 Waleria (niedziela)

— to kobieta rozsądna, spokojna
i zrównoważona. Jest niezależną od
innych indywidualistką, która lubi
chodzić własnymi ścieżkami. Jest
dumna ze swojej pracowitości. Wa-
leria jest zwolenniczką emancypacji
kobiet, a także dobrego wychowania
dzieci poprzez pracę i przykład. 
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Dzisiaj w Gliwicach
www.dzisiajwgliwicach.pl

Pierwsza osoba, która prześle na adres redakcja@dzisiajwgliwicach.pl zdjęcie rozwiązanej

krzyżówki otrzyma podwójną wejściówkę do klubu Stary Hangar na dowolny sport rakietowy.
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