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W ostatnim czasie w polskich mediach
głośno jest o problemie nietrzeźwości
naszych rodaków zasiadających za kół-
kiem. Jak jest naprawdę? Czy faktycznie
jest to problem narodowy czy świadome
wyolbrzymianie problemu? Przyjrzyjmy
się problemowi nieco bliżej:
Następnego dnia po zakrapianej im-
prezie wiele osób ocenia swoją trzeź-
wość na podstawie samopoczucia. Wy-

daje im się, że wszystko jest w porządku,
w sytuacji gdy w ich krwi krąży jeszcze
spora ilość alkoholu. Z kolei osoby na
tzw. kacu, mimo że czują się fatalnie,
wynik podczas badania mogą mieć
bliski zeru.
Nie istnieje uniwersalny wzór bądź
recepta na to, w jakim czasie po wypiciu
alkoholu można bezpiecznie prowadzić
samochód. Co prawda, przyjmuje się,
że organizm człowieka spala 0,12- 0,15
promila na godzinę, jednak w praktyce
różnie z tym bywa. Wiele zależy od
wagi, stanu zdrowia oraz tego, czy jes-
teśmy wypoczęci, czy wyczerpani po
ciężkiej pracy. Jak widać, zmiennych
jest na tyle dużo, że trudno wyrokować,
jak szybko organizm oczyści się cał-
kowicie z alkoholu, zatem korzystanie
z wszelkiego rodzaju kalkulatorów ob-
liczających stężenie alkoholu we krwi
(m.in. alkomaty online) mija się
z celem. Na pewno jednak mity, które
mówią, że 1 piwo spala się średnio w
ciągu 2-3 godzin, więc po 2 piwach za
4 godziny już możemy prowadzić, na-

leży włożyć między bajki.
Jak to natomiast wygląda od najbar-
dziej nam bliskiej strony, czyli od strony
prawnej ?
Problematyka odpowiedzialności za
prowadzenie pojazdu po spożyciu al-
koholu jest wielowątkowa i zależy od
kilku czynników:
1. Zawartości alkoholu w organizmie

kierującego (wydychane powietrze,
krew),

2. Rodzaju prowadzonego pojazdu
(pojazd mechaniczny lub pojazd nie
mechaniczny)

3. Miejsca prowadzenia pojazdu
(w ruchu lądowym, czy np. w obrębie
własnej posesji).

Prowadzenie pojazdu pod wpływem
alkoholu może stanowić czyn zabro-
niony jako wykroczenie (art. 87 ko-
deksu wykroczeń) albo czyn zabroniony
jako przestępstwo (art. 178a kodeksu
karnego). Zależy to od stwierdzonej
zawartości alkoholu w organizmie kie-
rowcy, co kształtuje się następująco:
– stan po użyciu alkoholu zachodzi,

gdy zawartość alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stężenia we
krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu,
albo obecności w wydychanym po-
wietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu
w 1 dm3

– stan nietrzeźwości zachodzi, gdy za-
wartość alkoholu we krwi przekracza
0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia prze-
kraczającego tę wartość, lub zawartość
alkoholu w 1 dm3 wydychanego po-
wietrza przekracza 0,25 mg albo pro-
wadzi do stężenia przekraczającego tę
wartość

Sprawca wykroczenia z art. 87 ko-
deksu wykroczeń podlega karze aresztu
(od 5 do 30 dni) albo grzywny nie
niższej niż 50 złotych (od 50 zł do
5 000 zł), jeśli prowadził pojazd me-
chaniczny.
W przypadku, gdy był to pojazd inny
niż mechaniczny sprawca podlega ka-
rze aresztu do 14 dni (od 5 do 14 dni)
albo grzywny (od 20 do 5 000 zł).
Dodatkowo należy podkreślić, iż wo-
bec sprawcy tego wykroczenia zawsze

orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów
(art. 87 § 3 kodeksu wykroczeń) jako
środek karny. Zakaz prowadzenia po-
jazdów orzeka się na okres od 6 mie-
sięcy do 3 lat (wymierza się w miesią-
cach lub latach) i połączony jest z obo-
wiązkiem zwrotu dokumentu upraw-
niającego do prowadzenia określonego
pojazdu.
Należy podkreślić, że kodeks wykroczeń
nie wskazuje wprost, na jakie pojazdy
ma być orzeczony zakaz prowadzenia,
ale polityka karna nakazuje orzeczenie
zakazu prowadzenia w stosunku do
pojazdu, który sprawca prowadził w
stanie po spożyciu. W odniesieniu do
orzeczenia zakazu prowadzenia po-
zostałych kategorii pojazdów, jest to
fakultatywna decyzja sądu. W związku
z powyższym można spróbować przed-
stawić sądowi wniosek wraz z argu-
mentacją i prośbą o to, aby tylko na
część posiadanych przez sprawcę
uprawnień został orzeczony zakaz pro-
wadzenia pojazdów
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Piłeś?Możesz stracić prawo jazdy na 3 lata

Aplikant radcowski w Kancelarii 
Strumiński i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.k. w Gliwicach

Rozmowa z Wojciechem Baranem, słynnym „fotografem na rowerze”

Marcin Szeliga

Opowiesz nam swoją historię?
Urodziłem się w Gliwicach, potem
wyjechałem do Gdańska, aby uczyć
się w szkole średniej. Następnie pra-
cowałem w stoczni w Świnoujściu
i mam tam do tej pory wielu kolegów.
Potem spędziłem parę lat w zakonie
Salezjanów. Co ciekawe moja pierw-
sza ewangelizacja miała miejsce na
festiwalu muzyki rockowej Jarocin
w 1988 roku. Miało to dla mojego
życia ogromne znaczenie.

Wróciłeś do Gliwic...
Tak, żyje w Gliwicach, uwielbiam to
miasto. Nie wszystko jest tu dosko-

nałe, ale widzę jak pozytywnie się to
wszystko zmienia. Jeżdżąc rowerem
zachwycam się tym miastem. Tu cały
czas odkrywam coś nowego. Zachę-
cam wszystkich do robienia zdjęć.
To doskonała okazja by się spotkać
z ludźmi. Cenię sobie relacje z ludźmi,
jeśli kogoś nie lubię nie robię mu
zdjęć. Wam zrobiłem dużo! (śmiech)

Dziękujemy. Nie wiedzieliśmy, że zaj-
mowałeś się kapłaństwem.
Nauczyłem się ewangelizacji, bo by-
łem zaangażowany w sprawy Kościo-
ła. Starałem się czasem rozmawiać
z ludźmi na temat wiary, ale nie mia-
łem o tym pojęcia. Kiedy przyjechałem
do Jarocina na festiwal od razu tra-
fiłem do grupy ewangelizacyjnej. Po-
tem co roku, przez kolejne 7 lat zaj-
mowałem się ewangelizacją. Już kilka
miesięcy przed Jarocinem, gdy zbliżał
się ten dzień cały czas mnie nosiło.
Nie potrafiłem się doczekać. 

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda
z fotografią?
Fotografia to moja pasja, to cząstka
mojego życia, w którą staram się wkła-
dać wszystkie moje umiejętności. Prze-
de wszystkim jestem samoukiem. Jeź-
dziłem oczywiście na jakieś warsztaty,

ale raczej poznawałem wszystko sam.
To był początek września 1984 roku.
Zaczęło w szkole średniej - Technikum
Budowy Okrętów w Gdańsku, do-
kładnie w jego internacie. Mieliśmy
tam ciemnię, dlatego powstało tam
kółko fotograficzne. Wtedy pracowa-
liśmy na aparatach klasycznych. Już
w przyszłym roku mija 30 lat mojej
pracy z fotografią.

Stałeś się już pewnym symbolem –
fotografa na rowerze. Jak ludzie na
Ciebie reagują? 
Różnie, nawet bardzo różnie. W więk-
szości przypadków spotykam się z
ciepłym przywitaniem. Jednak nie
zawsze tak jest – tak jak w przypadku
Nowin Gliwickich. Dla mnie to jest
szmatławiec! Wiele osób pyta się
mnie dlaczego tak mówię, dlaczego
zawsze wzywam do ich bojkotu. 

To bardzo ostre słowa, co się stało?
Od wielu lat współpracuje z dzienni-
karzami i jedna z naczelnych zasad
brzmi, że nie możemy obsmarować
kłamliwie i oszczerczo osób, z którymi
współpracujemy. Należy być czło-
wiekiem, ale nie można dać sobą po-
miatać. Raz udało im się mnie ośmie-
szyć – nie zwróciłem na to uwagi.

Kolejnym razem kiedy opisali kom-
pletne bzdury i nie chcieli sprostować
ewidentnych kłamstw powiedziałem
dosyć. I wtedy się zaczęło. Pisali
kłamliwie i oszczerczo o moich zna-
jomych, osób do których mam za-
ufanie, które cenię. Wtedy uznałem,
że nikt nie może udostępnić tej gazecie
moich zdjęć. Nikt! Nie chcę z nimi
współpracować.

Napisaliśmy o Twoich urodzinach na
Facebooku. Odzew był ogromny.
Wszyscy życzyli Ci zdrowia i pomyśl-
ności. 
Właściwie powinienem zacząć od po-
dziękowań! Było mi niesamowicie
miło. Te urodziny miały być skromne
w postaci mszy urodzinowej dla zna-
jomych. Nie miałem w planach pub-
licznego świętowania, choć nie kryje
się ze swoim wiekiem. Zawsze kiedy
mówię, że mam 45 lat, ludzie są na-
prawdę zdziwieni. Staram się być
sobą, robię swoje i wbrew pozorom
nie robię wszystkiego. Mam swoje
poglądy, styl bycia i sposób bycia.

Jakie masz plany na 2014 rok?
Dla mnie obecnie największym prio-
rytetem jest organizacja jubileuszu
związanego z trzydziestoleciem mojej

przygody z fotografią. Główna im-
preza odbędzie się bez względu na
wszystko 14 października. Przypusz-
czalnie pojawią się też inne wyda-
rzenia, które będą stanowiły jej kon-
tynuację. Chcę pokazać gliwiczanom
zdjęcia, które są bliskie mojej osobie.
Na pewno pojawią się fotografie  Gli-
wic i Gdańska. Z braku czasu nie
mogę dotrzeć do Trójmiasta, gdzie
chciałem zrobić i pokazać zdjęcia
z wodowania statku. 

Czego byś życzył naszym
czytelnikom?
Aby byli sobą i nie zabrakło im ra-
dości. Zawsze upominam dziewczęta
o ich uśmiech. Najwięcej urody dodaje
naturalny uśmiech – nie malowanie
i makijaż. Czasem „tapeta” szpeci
i zakrywa naturalne piękno. Jan Bo-
sko, założyciel zakonu Salezjanów
stwierdził, że tam gdzie jest auten-
tyczna radość i uśmiech, tam nie ma
miejsca dla zła. 

...tam, gdzie jest autentyczna 
radość i uśmiech, 
tam nie ma miejsca dla zła
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rozmawiali:

Marcin Subotowicz

Marek Morawiak
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– Historia gliwickich Ikaru-
sów zaczyna się właściwie w
1972 roku. Dokładnie 1 lutego,
kiedy otwarto nową zajezdnię
autobusowo–tramwajową
przy ul. Chorzowskiej. To je-
den z najstarszych takich
obiektów na Górnym Śląsku.
Pierwsze Ikarusy pojawiły
się na gliwickich ulicach
w 1977. Kolejne, krótkie po-
jawiały się w latach 1978-
1984. W latach 80. Ikarusy
nie służyły wyłącznie jako
autobusy miejskie, ale rów-
nież jako popularne w tym
czasie przewozy pracownicze. 

Od kiedy powstało Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miej-
skiej w Gliwicach liczba tych
pojazdów systematycznie ma-
lała. Najstarsze Ikarusy, które
służyły w PKM pochodziły
z lat 1981 i 1982. Tabor regu-
larnie zasilano nowszymi
i wytrzymalszymi modelami
DAB-a, niskopodłogowych So-
larisów, MAN-ów, Volvo czy
Mercedesów. Ikarusy wyko-
rzystywano jako pojazdy re-
zerwowe do przewozów zwięk-
szonego ryzyka. Obecnie ko-

jarzą się już wyłącznie z me-
czami piłki nożnej i transpor-
tem kibiców na stadion.
Z końcem 2013 roku wszystkie
pozostałe pojazdy marki Ika-
rus zostały zezłomowane lub
sprzedane. 
Ostatni przejazd Ikarusa wzbu-
dził we wszystkich silny sen-
tyment za czasami młodości.
To sympatyczny wóz, który po-
mimo wielu wad dał się lubić.
– To są głównie lata mojej
młodości. Wtedy też podró-
żowałem takimi autobusami,
dlatego dzisiaj czułem się jak
u siebie – z uśmiechem ko-
mentował prezydent Zygmunt
Frankiewicz. Oczywiście te
pojazdy mają oprócz warto-
ści sentymentalnej wiele mi-
nusów. Silniki jednostek są
przestarzałe, a sam przejazd
wiązał się z licznymi niedo-
godnościami. Pomimo tego
zarówno ja jak i inni byliśmy
do tego po prostu przyzwy-
czajeni.
Z pewnością pojawi się dwu-
głos co do decyzji o wycofaniu
starego taboru. Z jednej strony
będą mieszkańcy zadowoleni
ze wzrostu komfortu, z drugiej

strony osoby, które dobrze
wspominały Ikarusy. Wśród
zalet, mieszkańcy bez zasta-
nowienia mówią o „przewiew-
ności”, którą latem zapewniały
duże, przesuwane okna.
Oprócz tego Ikarusy cecho-
wały się niewyobrażalną po-
jemnością. Nawet w najtrud-
niejszych momentach, mogły
na swoim pokładzie pomieścić
nawet do 300 pasażerów! 

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Gliwicach od po-
czątku swojego powstania tj.
od roku  1997  zakupiło 185
sztuk autobusów komunikacji
miejskiej, za łączną kwotę po-
nad 150  mln zł. W tym 140
sztuk stanowiły autobusy fab-
rycznie nowe, których koszt
zakupu wyniósł 143  mln zł
oraz 45 sztuk  autobusy uży-
wane, których koszt zakupu
wyniósł 7,4 mln zł. Obecnie
gliwicki przewoźnik dysponuje
jednym z największych i naj-
nowocześniejszych taborów
w regionie. Przyczynił się do
tego także nowy zakup — 10
stycznia 2014 r.  przekazano
do użytku 22 nowe autobusy. 

Dziesiąta statuetka Lwa trafiła
w ręce Aleksandra Czajki,
dyrektora krajowego grupy
Plastic Omnium w Polsce.

– Dobrzy organizatorzy i li-
derzy są nam potrzebni
w każdej dziedzinie – uza-
sadniał prezydent Zygmunt
Frankiewicz – Los całej du-
żej społeczności zależy od
tych nielicznych, od praw-
dziwych liderów. To ich bra-
kuje najczęściej. Myślę, że
właśnie takie postawy mu-
simy promować. 
W marcu 2009 r. kryzys
w branży motoryzacyjnej od-
bił się boleśnie na kondycji
firmy Plastal. Jej skandynaw-
ski właściciel ogłosił bankruc-

two. W maju 2009 r. Sąd Re-
jonowy w Gliwicach wydał
postanowienie o rozpoczęciu
procesu upadłościowego.
Spółkę próbowano bezsku-
tecznie sprzedać w drodze li-
cytacji. W maju 2011 r. został
powołany nowy zarząd firmy
i udało się pozyskać nowego
inwestora strategicznego.
– Szczególnie ważne jest dla
nas to, że nie musieliśmy re-
dukować zatrudnienia, ale
przyjmowaliśmy nowych
pracowników. Dziś dajemy
pracę 920 osobom, w więk-
szości z Gliwic i okolicznych
miast – podkreśla Aleksander
Czajka, dyrektor krajowy gru-
py Plastic Omnium w Polsce.
Dzisiejszy kształt i kondycję

gliwicka firma zawdzięcza
w ogromnej mierze kadrze
zarządzającej, prowadzonej
przez dyrektora Aleksandra
Czajkę, który w trudnych dla
zakładu chwilach potrafił
skonsolidować załogę w dą-
żeniu do wspólnego celu. 
– Mimo trwającego spowol-
nienia motoryzacyjnego na
całym świecie, które bardzo
mocno dotknęło branżę mo-
toryzacyjną, nasze zakłady
w ostatnim roku dokonały
dynamicznego rozwoju. Za-
inwestowaliśmy w nowe ma-
szyny i pozyskaliśmy nowych
klientów - mówi Aleksander
Czajka.

Kogo 
docenił Prezydent Nie ma już Ikarusów

Zbankrutował. 
Dzisiaj zatrudnia ponad 900 osób

W pożegnalnym kursie jednego z ostatnich w Gliwicach
Ikarusa wziął udział prezydent Frankiewicz oraz Laszlo
Rakasz - długoletni przedstawiciel handlowy marki w Polsce

Tegoroczny zwycięzca Gliwickiego Lwa, wraz ze swoim ze-
społem uratował przed zwolnieniem ponad 900 pracowników.
Co ważne, pomimo kryzysu odbudował i ponownie postawił
na nogi gliwicką firmę Plastal.
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Zaniepokojeni mieszkańcy.  
Powstaje pomnik Armii Ludowej?

R E K L A M A

codzienne informacje na portalu

Dzisiaj w Gliwicach
www.dzisiajwgliwicach.pl

Prezydent Bronisław Komo-
rowski długo myślał jak ulep-
szyć sieć polskich autostrad.

Po długich dyskusjach ze szta-
bem doradców w końcu
przedstawiono rewolucyjne
rozwiązanie. Aby poprawić
orientację obywateli porusza-
jących się po tysiącach kilo-
metrów polskich autostra-
dach, prezydent postanowił...
nadać im imiona. Propozycje
nasunęły się same. Liczne od-
cinki rysujące się na mapach
jak komunikaty pisane alfa-
betem Morse'a mają nazywać
się autostradami „Wolności”

w przypadku A2 oraz „Soli-
darności” - A1. 

Pomysł szybko podłapali po-
lityczni konkurenci. Do zaba-
wy w nazywanie tras przyłą-
czył się m.in. Piotr Duda, szef
NSZZ „Solidarność”, który za-
proponował nazwy „Śmiecio-
wa” i „Emigracji”. Złośliwi
twierdzą, że to z obawy przed
ewentualnym zawłaszczaniem
nazwy związkowej „Solidar-
ności” przez GDDKiA. 

Wśród licznych dyskusji tylko
nieliczni dostrzegli pewien
mały 593,5 kilometrowy szcze-

gół. Nikt nie poruszył kwestii
jakie imię nadać autostradzie
A4! Co prawda dziurawa jak
ser, ale jednocześnie bliska
naszym śląskim sercom, bar-
dziej niż nazwy potrzebuje
dokończenia brakujących od-
cinków. 

Nie mniej pomysłu zabrakło
i warto to nadrobić. Chcemy
poprosić Was drodzy czytel-
nicy o ciekawe propozycje.
Może wśród nich znajdzie się
taka, którą prześlemy do kan-
celarii Prezydenta RP. 
Do dzieła! 

Prezydent Komorowski 
zapomniał o A4?

Pod projektem zmian w ko-
deksie pracy podpisało się do-
tychczas 115 tysięcy osób.
Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej „Wolna Niedziela”
złożył gotowy wniosek 31
grudnia. Według zwolenni-
ków ustanowienia nowego
dnia wolnego od pracy, nie-
dziela jest dniem, który należy
poświęconym rodzinie. Jak
zaznacza pełnomocnik komi-
tetu Krzysztof Steckie-
wicz, zakaz handlu ma
aspekt gospodarczy i społecz-
ny. Projekt ma jakoby wspie-
rać drobnych handlowców
i producentów, którzy – jak
mówił – przegrywają w kon-
kurencji z galeriami i dużymi
marketami.

Projekt ma również wielu prze-
ciwników, którzy zarzucają mu
tworzenie niepotrzebnych
ograniczeń.
Wśród mieszkańców głosy są
skrajnie podzielone. Z jednej
strony pojawiają się argu-
menty o wygodzie jaką dają
zakupy w niedzielę oraz wol-
ności gospodarczej, z drugiej
akcentuje się problemy takie
jak brak czasu dla rodziny
lub ograniczanie prawa do
odpoczynku.

Jednak co z osobami, które
chcą lub muszą pracować?
Co z restauracjami, kinami,
pubami, które funkcjonują w
galeriach handlowych. Na to
pytanie nie ma odpowiedzi.

Ekonomiści uważają, że
wspomniane rozwiązanie bę-
dzie miało katastrofalne skut-
ki dla polskiej gospodarki.
W Sejmie na rozpatrzenie
czeka już poselski projekt za-
kładający zakaz pracy w pla-
cówkach handlowych w nie-
dziele; trafił do Sejmu pod
koniec maja, podpisali się
pod nim posłowie PiS, PO,
PSL i SP. Pomimo ogromnej
budżetowej dziury, posłowie
zgodnie uważają, że brak 1,5
miliarda złotych wpływu nie
zmieni kondycji gospodarczej
kraju.

Ostatecznie w wyniku zmian
pracę może stracić nawet od
50 do 70 tys. osób.

W redakcyjnej skrzynce po-
jawiła się niecodzienna wia-
domość od zaniepokojonego
czytelnika. 
„- Dzisiaj na osiedlu Gwardii
Ludowej pojawili się budow-
lańcy, którzy wydzielili teren
pod przyszłą tablicę pamiąt-
kową Armii Ludowej". Aby
potwierdzić swoje wątpliwości
Pan Krzysztof załączył również
zdjęcia ogłoszenia. Według
kontrowersyjnego „dokumen-
tu” z logo miasta mogliśmy

przeczytać o planowanej bu-
dowie. 

„Wypełniając uchwałę Rady
Miasta z 17 września 2012
roku (...) informujemy miesz-
kańców o: Ustawieniu kamie-
nia pamiątkowego upamięt-
niającego bohaterskie czyny
Armii Ludowej i jej wkładu
w budowanie niepodległego
państwa polskiego przy ulicy
jej imienia w Gliwicach".

Postanowiliśmy potwierdzić
wspomniane doniesienia u
ew. źródła. Zadzwoniliśmy do
rzecznika Prezydenta Miasta,
Marka Jarzębowskiego. Spra-
wa wyjaśniła się błyskawicz-
nie. Okazało się, że kartki roz-
wieszone na klatkach scho-

dowych to jedynie żart lub
nieudolna próba prowokacji.
17 września 2012 roku nie od-
było się posiedzenie Rady
Miejskiej. - To nie jest ogło-
szenie UM. Nie ma numeru
uchwały, nie ma podpisu. Nie
ma również Rady Miasta, jest
za to rada Rada Miejska itp...
- komentował Marek Jarzę-
bowski. Mieszkańcy odetchnę-
li z ulgą, a twórca dowcipu
musiał pogodzić się z poraż-
ką.

Pracę może stracić 70 tys. osób

widzisz coś interesującego

coś Cię irytuje

masz coś do powiedzenia

uczestniczysz w życiu społecznym

masz ciekawe zdjęcia

wiesz o czymś ważnym

✆ 32-332 50 96
skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
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Gdzie „wlepiają” najwięcej?Zaoszczędzimy na odśnieżaniu?

– Choć na jezdniach nie widać
grubej warstwy śniegu, służby
odpowiedzialne za utrzymanie
dróg cały czas działają. Gdy
pojawiają się mroźne noce,
służby dbają o to, aby na dro-
gach nie pojawiała się przy-
słowiowa „szklanka” – mówi
rzecznik ZDM, Jadwiga Ja-
giełło-Stiborska. 
Zapytaliśmy również co dzieje
się z niewykorzystanymi środ-
kami przekazanymi na odśnie-

żanie miasta. – Środki prze-
kazane na Akcję Zima pocho-
dzą z dwóch budżetów – na
rok 2013 oraz 2014. ZDM nie
posiada dosłownie całej za-
pisanej na ten cel kwoty, a
jedynie zgłasza zapotrzebo-
wanie na określoną sumę pie-
niędzy. Tym samym nie de-
cydujemy na co przeznaczyć
niewykorzystane środki. Co
istotne, firmy wyłonione w
przetargu otrzymują wyna-

grodzenie za wykonaną pracę,
a nie za tzw. „stan gotowości”,
co pozwala racjonalnie pla-
nować wydatki. 
Służby miejskie mają pod swo-
ją opieką blisko 417 km dróg,
około 722 tys. m2 chodników
oraz 351 przystanków komu-
nikacji miejskiej. Ile wydamy
na ich zimowe utrzymanie do-
wiemy się dopiero na przeło-
mie marca i kwietnia. 

Najwięcej nieprawidłowości
związanych z parkowaniem
pojazdów w Gliwicach ma
miejsce w rejonie Śródmieścia.
Na Placu Marszałka Piłsud-
skiego funkcjonariusze Straży
Miejskiej interweniowali aż –
1456, niewiele mniej bo 1111
na ulicy Zwycięstwa. W związ-
ku z popełnionym wykrocze-
niem strażnik może zastosować
środek oddziaływania wycho-
wawczego w postaci pouczenia,
może ukarać sprawcę wykro-
czenia mandatem karnym lub
w przypadku odmowy przyję-

cia mandatu skierować sprawę
do sądu.

Bardzo często kierowcy za-
stanawiają się kiedy i w jakich
okoliczność można odholować
pojazd parkujący na drodze?
Przepis ten reguluje Ustawa
Prawo o ruchu drogowym z
dnia 20 czerwca 1997 r. Pojazd
jest usuwany z drogi na koszt
właściciela m.in. w przypadku
pozostawienia go w miejscu,
gdzie jest to zabronione i
utrudnia ruch lub w inny spo-
sób zagraża bezpieczeństwu
lub gdy nie okażemy doku-

mentu potwierdzającego za-
warcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej. 

Pamiętajmy, że koszt holo-
wania pojazdu wynosi 350 zło-
tych oraz otrzymany mandat
karny, którego wysokość jest
uzależniona od popełnionego
wykroczenia np. parkując na
ul. Zwycięstwa można otrzymać
mandat karny w wysokości
100 złotych + koszty holowa-
nia.

Synoptycy ostrzegają przed nadejściem zimy. Choć do podsu-
mowania działań zimowego utrzymania dróg jeszcze daleko,
to już wiadomo, że na odśnieżanie wydamy znacznie mniej
niż zaplanowano.
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Józef Wrzałek to człowiek obda-
rzony przez naturę ogromnymi umie-
jętnościami i talentem z zakresu
bioenergoterapii, które to umiejętności
od 20 już lat z wielkim zaangażowa-
niem wykorzystuje w celu niesienia po-
mocy ludziom. Nie prowadzi
szczegółowych statystyk, ale bez prze-
sady można powiedzieć, że pomógł już
tysiącom ludzi wyjść z mniejszych lub
większych kłopotów zdrowotnych. Ba,
niejednokrotnie ratował im życie. Józef
Wrzałek jest człowiekiem skromnym,
niezabiegającym o tanią popularność,
stale udoskonalającym swoje umiejęt-
ności, pełnym życzliwości i sympatii
dla odwiedzających go osób.

Od 14 lat przyjmuje pacjentów
w Gliwicach, w kameralnych warun-
kach w swoim gabinecie. Wykonuje
wyłącznie indywidualne seanse, po
uprzedniej rejestracji. Czas trwania
wizyty to około 30 minut. Aby te
stwierdzenia nie były gołosłowne, po-
niżej przytoczymy opinie niektórych
pacjentów pana Józefa na temat ich
kuracji:
✦ Przyszedłem do gabinetu z wieloma
chorobami, ale najbardziej dokuczała
mi przewlekła astma. Przyjmowałem
dużo leków, które właściwie nic nie

zmieniły w moim samopoczuciu.
W końcu przestałem je zażywać, łago-
dząc dolegliwości inhalatorem. Po 5
seansach znikła bladość twarzy, tak
bardzo wcześniej rzucająca się w oczy,
oddech stał się znacznie głębszy,
ciągłe zmęczenie i objawy astmy ustą-

piły. Czuję się ogólnie bardzo dobrze.
Leon T.

✦ Od kilku miesięcy cierpiałam na
bóle w kolanie. Bezskutecznie przyj-
mowałam całe serie różnego
rodzaju leków. Niedawno zmuszona
byłam kupić laskę. Gdy przyszłam
(a raczej przykuśtykałam)
do pana Wrzałka, kolano było w kry-
tycznym stanie, bolało cały czas. Wy-

starczyło jednak kilka wizyt i poczu-
łam ogromną ulgę, ból ustąpił prawie
całkowicie. Coś niesamowitego. Jes-
tem bardzo wdzięczna.

Maria K.

✦ Byłem zdecydowany na operację
przerostu prostaty, gdy przez przypa-

dek trafiłem do gabinetu
pana Józefa. Po dwóch miesiącach,
w trakcie których odbyłem 6 wizyt,
zrobiłem powtórne badania i okazało
się, że zabieg operacyjny jest zby-
teczny, gdyż wielkość prostaty wróciła
do normy a PSA jest prawidłowe.
Teraz wiem, że bioenergoterapia jest
całkiem realną i skuteczną metodą le-
czenia. Od tego czasu polecam wizyty

u pana Wrzałka wszystkim znajo-
mym, cierpiącym z powodu choroby.

Ryszard W.

✦ Moje dzieci regularnie się przezię-
biały; oskrzela, płuca, gardło… Tak na
okrągło. Starsza córka dodatkowo
cierpiała na katar sienny. Jesień
i wiosna to był zawsze dla nas horror.
Cudowna energia płynąca z rąk pana
Wrzałka sprawiła, że moje dzieci od
ubiegłej wiosny są zupełnie zdrowe.
Jestem niezmiernie wdzięczna. A po-
myśleć, że jeszcze 2 lata temu, przy-
znam się, dość sceptycznie oceniałam
takie praktyki. Dziś wiem, że lepiej
sprawdzić niż oceniać.

Monika P.

✦ Do pana Wrzałka przyszłam z silną
rwą kulszową. Miałam też silne drże-
nie prawej ręki, przez co nie mogłam
pisać, ani też podnieść szklanki z her-
batą. Po 6 wizytach wszystko wróciło
do normy. Tak bardzo się cieszę.

Ewa Z.

✦ Od dłuższego czasu dokuczały mi
bóle kręgosłupa, co z kolei utrudniało
chodzenie. Lekarstwa nie pomagały.
Szukałam pomocy wszędzie, bez po-
wodzenia. Do pana Józefa przyszłam
zrezygnowana i obolała. Po każdym
seansie odczuwałam poprawę. Wzię-

łam w sumie 6 seansów. Wszystkie
bóle ustąpiły i chodzę bez problemów
– nawet po schodach.

Barbara S.

Przykłady można by mnożyć. Tera-
peuta pomaga w bardzo wielu innych
schorzeniach, problemach zdrowot-
nych m.in. układu pokarmowego,
krążenia, układu oddechowego, jak
również w nowotworach, gdzie lecze-
nie konwencjonalne wspomagane
bioenergoterapią przynosi bardzo
dobre rezultaty. Skuteczność seansów
Józefa Wrzałka jest wyjątkowo duża,
co zaowocowało umieszczeniem na-
szego terapeuty w wielu czasopismach
i gazetach w czołówce najlepszych
polskich uzdrowicieli („Pani Domu”,
„Wieczór”, „Nasze Sprawy” i i nne),
a także możliwością prowadzenia w
okresie dwóch lat, cyklicznej audycji
radiowej na tematy bioenergoterapii. 

JÓZEF WRZAŁEK
przyjmuje w gabinecie przy

ul. Toszeckiej 101 pok. 315

Rejestracja czynna codziennie

w godz. 8:oo÷20:oo

tel. 322 399 128

kom. 504 230 219

„Liczy się skuteczność” – to dewiza
bioenergoterapeuty Józefa Wrzałka. Niesienie
pomocy w cierpieniach ludzkich wypływa z jego
wewnętrznej potrzeby. Uzdrowiciel nie odmawia
pomocy nawet w najtrudniejszych przypadkach,
gdy medycyna akademicka staje się bezradna.

Józef Wrzałek—nasz bioenergoterapeuta, doskonałe rezultaty

Pomógł innym – może pomóc i Tobie

I JAK W TO NIE WIERZYĆ?
ZADZIWIAJĄCE REZULTATY

Niewiele jest prawdy w stwier-
dzeniu, że nie powinno się trzymać
psaw bloku. Nawet w mieszkaniu
w centrum miasta pies może czuć
się dobrze, jeśli tylko uwzględni
się jego potrzeby i zapewni od-
powiednią dawkę ruchu. Porządny
spacer trzy razy dziennie, z moż-
liwością swobodnego wybiegania
się w lesie, parku lub innym prze-
znaczonym do tego miejscu spo-
woduje, że nawet kawalerka będzie
dla naszego pupila wystarczająca,
bo potraktuje ją jako swoje lego-
wisko, miejsce wypoczynku. Wła-
ścicielom domów często wydaje
się, że ogród jest dla ich zwierząt
wystarczająco dużym wybiegiem.
Niestety pies zostawiony samopas
zwyczajnie się nudzi, i do tego
brakuje mu towarzystwa człowieka.
W mieszkaniu natomiast nasz fut-
rzany przyjaciel ma nas stale „pod
ręką”, a kontakt z właścicielem
jest dla niego równie ważny, jak
możliwość spożytkowania energii
w trakcie biegania i zabawy, naj-
lepiej ze swoim panem.

Pies w mieszkaniu może być
szczęśliwszy od czworonoga
mieszkającego w domu z ogrodem?

Nie sposób wręcz rozpocząć Nowego Roku bez noworocznego postanowienia. 

Adopcje
Czy wiesz, że…

Jedni skupiają się na mniejszych obietnicach, inni korzystając z okazji zakładają
od razu wielkie zmiany w swoim życiu. Dlaczego więc nie rozpocząć od
znalezienia Prawdziwego Przyjaciela? A tacy, wbrew pozorom, czekają gotowi
nas pokochać. Gdzie? W azylach i schroniskach dla bezdomnych zwierząt.

Nuka to mała, biała suczka,
oddana do Schroniska dla
Zwierząt w Gliwicach z powo-
du choroby swojej dotychcza-
sowej właścicielki. Starsza pani
nie była w stanie dłużej zaj-
mować się swoją małą pod-
opieczną. 7-letnia Nuka jest
bardzo towarzyska, zgadza się
z innymi psami i wprost uwiel-
bia bawić się ze szczeniakami.

Razem z Nuką na dom czeka
Zebra, trochę większa i młodsza,
2-letnia suczka, która bardzo
potrzebuje stabilizacji i poczu-
cia bezpieczeństwa. Zebra jest
psiakiem trochę lękliwym,
pierwsze spotkanie zawsze od-
bywa się z podwiniętym ogo-
nem i na ugiętych łapkach. W
stosunku do osób, które zdo-
były już jej zaufanie jest po-
słuszna, reaguje na przywołanie
i… potrafi się uśmiechać.

W gliwickim schronisku miesz-
ka również Simba, 6-letni,
mały chłopak, niezwykle sym-
patyczny i urodziwy. Tego czar-
no-białego psiaka charaktery-
zuje niezwykle ufne, wręcz hip-
notyzujące spojrzenie ciem-
nych oczu. Jest spokojnym i
zgodnym towarzyszem, dziel-
nie wypatruje swojego czło-
wieka, któremu odpłaci się
całą psią miłością i wiernością.
Kontakt do schroniska w spra-
wie adopcji: 32 305-09-34.

Żaba jest podopieczną Schro-
niska TOZ ,,FAUNA" w Rudzie
Śląskiej. Ta 8-letnia, średniej
wielkości suczka uwielbia kon-
takt z człowiekiem. Najchętniej
spędzałaby całe dnie tuląc się
do swojego pana. W wolnych
chwilach lubi ganiać za kotami
i myszami.

Kontakt w sprawie adopcji:
513-224-284.

Żaba czeka na dom
już prawie 6 lat

w Gliwicach str. 6
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Dzięki szybkiej informacji po-
licjanci z II komisariatu za-
trzymali młodego zabrzanina,
który zatankował paliwo i od-
jechał, nie płacąc. Po telefo-
nicznym zgłoszeniu i natych-
miastowej akcji ujęto 20-latka
poruszającego się volkswage-
nem golfem. Na jednej ze stacji
paliw przy ulicy Tarnogórskiej
zabrzanin ukradł paliwo o war-
tości ponad 800 zł.

%

W rejonie skrzyżowania auto-
strady A1 z DTŚ doszło do po-
ważnego wypadku przy pracy.
Ranny w stanie krytycznym
trafił do szpitala. Wypadek
wydarzył się we wtorek około
godziny 13.00. Z wysokości 10
metrów spadł z rusztowania
30-letni robotnik. Do szpitala
specjalistycznego w Sosnowcu
przetransportowano go śmig-
łowcem lotniczego pogotowia
ratunkowego.

%

We wtorek o godzinie 20.40
przerażeni mieszkańcy ulicy
Zabrskiej zadzwonili pod nu-
mer alarmowy. Z ich infor-

macji wynikało, że sąsiad de-
wastuje dom siekierą. Na
miejsce natychmiast pojechała
policyjna grupa szybkiego rea-
gowania. Okazało się, że męż-
czyzna rozłupywał drzwi do
klatki schodowej, a wcześniej
uszkodził elewację i szyby w
oknach. Furiat był nietrzeźwy.
Trafił do policyjnego aresztu. 

%

Policja zatrzymała nietrzeźwe-
go kierowcę. Tym razem to
kobieta, 26-letnia gliwiczanka.
Po przebadaniu alkomatem
okazało się, że ma ponad 1,7
promila alkoholu we krwi. Te-
raz oczekuje na proces karny,
grozi jej kara 2 lat pozbawienia
wolności.

%

Na wniosek prokuratory sąd
aresztował tymczasowo 53-let-
niego mężczyznę. Podejrzany,
podpalił swoje mieszkanie przy
ul. Pszczyńskiej. W dniu po-
żaru, od godzin porannych pił
alkohol. Gościł u siebie 45-let-
nią kobietę i 43-letniego męż-
czyznę. Około godziny 12.00,
w tzw. pijanym widzie, rozlał

łatwopalną substancję i pod-
palił mieszkanie. W tym czasie
w pozostałych lokalach prze-
bywało 15 osób. Gliwiczanin
usłyszał już zarzut sprowadze-
nia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa powstania pożaru
zagrażającego życiu i zdrowiu
oraz spowodowania obrażeń
zagrażających życiu dwóch
osób. Został tymczasowo aresz-
towany na 3 miesiące. Grozi
mu kara od roku do 10 lat po-
bawienia wolności.

%

Do mieszkań w Knurowie 
i Gliwicach wkroczyli funkcjo-
nariusze. Ujęto 19- i 17-latka,
którzy w maju ubiegłego roku
napadli na 17-letniego knuro-
wianina. Po pobiciu ukradli
mu dokumenty, pieniądze 
i telefon. Z kolei około godziny
21.00 śledczy z „dwójki”, 
w mieszkaniu w rejonie ul.
Tarnogórskiej, zatrzymali 35-
letniego gliwiczanina, który
we wrześniu pobił przechodnia,
zabrał mu portfel i telefon.
Czekają ich procesy karne. Za
rozbój kodeks przewiduje karę
od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności.

w Gliwicach str. 8
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu będziesz mógł
działać z dużym rozmachem i
swobodą. Uważaj jednak by nie
mieć problemów z terminowym
wypełnianiem obowiązków.

Byk 21.04-20.05
Kłopoty spadną na ciebie jak grom
z jasnego nieba. Będziesz kom-
pletnie zaskoczona. Chyba dałaś
pracownikom za dużo wolności.

Bliźnięta 21.05-21.06
No cóż, ekonomia jest bezwzględ-
na. Przykre decyzje były tylko
kwestią czasu. Kryzys nie omija
także Twojej firmy. Musisz cier-
pliwie przeczekać zły czas.

Rak 22.06-22.07
Część kapitału przeznacz na cie-
kawy, innowacyjny projekt. Warto
w końcu odegrać rolę poważnego
i stabilnego współudziałowca. To
pomoże Ci zwiększyć wiarygod-
ność.

Lew 23.07-23.08
Pamiętaj, że nie wszyscy posiadają
taką bystrość umysłu jak Ty. Dys-
cyplina będzie nieodzowna by
sprostać zadaniom. Uważaj jednak
by nie zapędzić się w kozi róg.

Panna 24.08-22.09
Jeśli nie potraktujesz kolegów z
pracy po partnersku odmówią swo-
jego wsparcia. Po ciężkim tygodniu
relaksem będzie dla Ciebie ku-
charzenie. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu potrzebne Ci bę-
dzie szybkie myślenie i sprawne
działanie. Wykaż się jednak cier-
pliwością. Bądź tolerancyjny dla
tych, którzy wolniej pracują.

Skorpion 24.10-22.11
Twoje obecne pomysły są orygi-
nalne i perspektywiczne. Jeśli we
właściwy sposób przekonasz do
nich sponsorów - zainwestują sporą
gotówkę. 

Strzelec 23.11-21.12
Koniecznie systematycznie ładuj
swoje akumulatory. Spacery na
świeżym powietrzu dotlenią Twój
cały organizm.

Koziorożec 22.12-2001
Odważnym szczęście sprzyja. A
Ty do nich należysz. Twoje zdol-
ności przywódcze i determinacja
spodobają się szefowi. Jednak u
podwładnych nie gaś chęci do
zaistnienia.

Wodnik     21.01-19.02
Choć nie znosisz zmian, takowe
są obecnie niezbędne. Nie trzy-
maj się kurczowo tego, co Ci do-
brze znane. Musisz zmierzyć się
z nowym wyzwaniem. 

Ryby 20.02-20.03
Niechętnie schodzisz z raz obranej
drogi. W dotychczasową zaanga-
żowałeś czas i zdolności. Do tego
stanowczo bronisz swoich idei.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Bogumiła (poniedziałek)
— - to marzycielka z wielką wy-
obraźnią. Jest oderwana duchem
od spraw przyziemnych, a pie-
niądze i kariera nie są dla niej
ważne. Nie lubi nudy, pragnie żyć
z dala od codziennych obowiąz-
ków. 

 Radosław (wtorek)
— to człowiek kulturalny, inteli-
gentny, z poczuciem humoru.
Z uśmiechem idzie przez życie.
Jest energiczny, konsekwentny
i dokładny w działaniu. Lubi, gdy
ktoś chwali jego pracę, gdyż to
jeszcze bardziej go motywuje. Jest
uzdolniony muzycznie i literacko.
Radosław może być znakomitym
księgowym lub bankowcem. Prag-
nie imponować swoją wiedzą, dla-
tego stale się kształci.

 Paweł (środa)
— to człowiek dobry, ambitny
i pracowity. Szanuje i ceni sobie
majątek, do którego doszedł po-
przez pracę. Jest stale zajęty nauką,
pracą lub samokształceniem. Po-
trafi rozszyfrować ludzką naturę.
Ma mocno rozbudzony zmysł do-
tyku i posiada znakomitą pamięć
geograficzną. Kocha przyrodę
i podróże. W rodzinie jest dobrym
i szanującym innych człowiekiem
i zaradnym gospodarzem w domu.

 Beata (czwartek)
— to osoba otwarta i bezpośrednia.
Wrodzoną nieśmiałość oraz nie-
pewność siebie pokrywa zacho-
waniem, które czasem można
uznać za tupet. Rodzina jest u niej
na pierwszym miejscu, ale i w
pracy stara się robić karierę. Nie-
zwykle ceni sobie spokój, w życiu
kieruje się głównie uczuciem. Jest
dobra matką. Woli słuchać prze-
łożonych niż sama rozkazywać.

 Antonina (piątek)
— to osoba, która nie lubi zmian.
Kocha dom i rodzinę. Ma predys-
pozycje do kierowania, nie lubi
krytyki, za to uwielbia pochwały
pod swoim adresem. Jest skromna
i prosta. Ceni tradycyjne wartości
i obyczaje. Pomaga innym nie dla
zdobycia ich wdzięczności, ale
z potrzeby serca. Nie rozumie wy-
rachowania ani interesowności.
Rodzina to jej opoka i centrum
życia. 

 Krystyna (sobota)
— to kobieta obdarzona wybitną
osobowością, jest wrażliwa, po-
siada zmysł dyplomatyczny. Bar-
dzo ambitna i przezorna, czasem
aż do przesady, przez co ma pro-
blemy. Lubi kierować mężczyzną.
Towarzyska, lubiąca podróże. Jest
konserwatystką, jednak te zmiany
które musi jest w stanie zaakcep-
tować. Z wszelkich kłopotów za-
wsze wychodzi obronną ręką.

 Mariusz (niedziela)
— to mężczyzna wykształcony,
chętnie bierze na siebie duże od-
powiedzialności i służy sprawom
publicznym. Jest osobą dobro-
duszną, potrafi dawać rady innym.
Pracowity, zaradny, bardzo ceni
sobie spokój. Podróżuje wyłącznie
z konieczności, podróże przynoszą
mu sławę oraz majątek. Dużo
czasu poświęca rodzinie, dzięki
czemu jest dobrym mężem i ojcem,
dobrze wychowującym dzieci.
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lep-
szych warunkach niż bank.
Tel.792-678-448

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ PRACOWNIA KRA-
WIECKA- SUKNIE WIE-
CZOROWE OD 160.
Moniuszki 13.[100.61]

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl
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