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Widzieliœcie wrak 
granatowego 
Opla Omegi przy 
wyjeŸdzie z centrum 
handlowego Arena? 
- pyta Czytelnik.

Widzieliœmy. Samochód ma 
powybijane szyby, porozcina-
ne siedzenia, odkrêcone ko³a 
i od wielu tygodni stoi wzd³u¿ 
ulicy Nadrzecznej. Granatowy 
Opel to niejedyny tego typu 
„okaz” w Gliwicach.

Porzucone 
auta spotyka 
siê na pobo-
czach dróg czy 
osiedlowych 
parkingach, 
gdzie zajmuj¹ 
miejsce innym 
samochodom.
Najczêœciej w³aœciciele nie-
sprawnych aut chc¹ w ten spo-
sób unikn¹æ op³at zwi¹zanych 
z ich z³omowaniem, wie-
lu z nich bowiem nie wie, 
¿e w mieœcie znajduj¹ 

siê firmy, które odholuj¹ i 
zez³omuj¹ samochód (kom-
pletny) za darmo, a nierzad-
ko jeszcze za to zap³ac¹.

Dlaczego miasto nie 
usuwa z³omu?

Porzucone wraki mog¹ byæ 
usuniête tylko wtedy, gdy 
utrudniaj¹ akcje ratownicze, 
przeszkadzaj¹ w ruchu dro-
gowym lub zanieczyszczaj¹ 
œrodowisko – t³umacz¹ siê 
urzêdnicy. Czasami samo-
chody takie stoj¹ latami, bo 
wedle obowi¹zuj¹cych prze-
pisów najpierw stra¿ miejska 
ustala, kto jest w³aœcicielem 
pojazdu, a potem stara siê 
przekonaæ go, by zabra³ co 
do niego nale¿y.

- Jeœli samochód ma tabli-
ce rejestracyjne lub foliow¹ 
naklejkê z numerami, któ-
re identyfikuj¹ w³aœciciela, 
sprawa jest prosta. Gdy nie 
ma ¿adnych oznaczeñ spra-
wa siê komplikuje – mówi 
komendant gliwickiej stra¿y 
miejskiej Andrzej Nowak.

Mo¿e sobie staæ

Problemem s¹ równie¿ sa-
mochody stoj¹ce na osiedlo-

wych parkingach, gdzie wol-
nych miejsc przewa¿nie jest 
jak na lekarstwo. Czêsto ju¿ 
na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e 
auto nie nadaje siê do u¿ytku.
– W³aœciciele takich sa-
mochodów p³ac¹ sk³adki 
ubezpieczeniowe i nie ma 
obowi¹zku, by samochód 
co jakiœ czas wyje¿d¿a³ – 
t³umaczy Andrzej Nowak.

Odholuj¹ i zez³omuj¹ 
za darmo

Oddanie uszkodzonego 
samochodu do utylizacji 
to jedyny legalny sposób 
na pozbycie siê go. Jeœli 
jest on kompletny, to firmy 
funkcjonuj¹ce ju¿ od lat na 
terenie Œl¹ska (przyk³adowo: 
„Olmet” – Tarnowskie Góry, 
Auto-Z³om „Gracik” Zabrze, 
Auto-Z³om „Grubex” Gliwi-
ce), odholuj¹ i zez³omuj¹ go 
bezp³atnie („Olmet” p³aci do-
datkowo w³aœcicielom 150 
– 200 z³).

Za pojazd kompletny uwa¿a 
siê taki, który zawiera 
wszystkie istotne elementy i 
jego masa jest nie mniejsza 
ni¿ 90 procent masy pojaz-
du. W razie ,,niedowagi”, 
za ka¿dy brakuj¹cy kilogram 

punkt skupu pobiera op³atê. 
Przewa¿nie nie wiêcej ni¿ kil-
ka z³otych.

Katarzyna Kowal
Marcin Fabrykowski

GLIWICE. Czy Grzegorz 
Krawczyk zostanie 
nowym dyrektorem 
Muzeum w Gliwicach?
Po dwóch 
nierozstrzygniêtych 
konkursach na to 
stanowisko, w³adze 
postanowi³y powo³aæ na 
nie, zwi¹zanego 
z miastem, zastêpcê 
dyrektora Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. 

Zgodê na obsadzenie tego 
stanowiska poza procedur¹ 
konkursow¹ musia³ wyraziæ Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Kiedy Prezydent tak¹ 
akceptacjê uzyska³, wskaza³ 
Grzegorza Krawczyka jako ofi-
cjalnego kandydata. 

Teraz w sprawie tej kandydatu-
ry musz¹ wypowiedzieæ siê dwa 
gremia: dzia³aj¹ce w gliwickim 
Muzeum zwi¹zki zawodowe oraz 
Stowarzyszenie Muzealników w 
Katowicach. Po wydaniu przez 
nich opinii ostateczn¹ decyzjê 
podejmie Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.  

Do marca 2008 roku szefem 
gliwickiego Muzeum by³ Leszek 
Jodliñski, który obecnie kieruje 
Muzeum Œl¹skim w Katowicach. 
Od  jego odejœcia tymczasowo 
obowi¹zki dyrektora gliwickiej 
placówki pe³ni³a Beata Badura 
- Witu³a. 

Grzegorz Krawczyk ukoñczy³ 

filologiê i studia podyplomowe z 
zarz¹dzania kultur¹ na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim oraz stu-
dia podyplomowe z zarz¹dzania 
instytucjami finansów publicz-
nych w Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. 
Prowadzi³ biuro turystyki m³o- 
dzie¿owej oraz agencjê wydaw-
niczo - reklamow¹. Pracowa³ w 
Telewizji Puls. Wspó³pracowa³ 
m.in. z Teatrami Banialuka i 
Wierszalin, z Instytutem Pol-
skim i Teatrem La Mama w No-
wym Jorku. 
Od 2004 roku by³ zastêpc¹ dy-
rektora Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego, Paw³a Gabary, gdzie 
odpowiada³ za stronê admini-
stracyjno - organizacyjn¹ oraz 
planowanie i wykonanie inwe-
stycji (m. in. za modernizacjê 
siedziby GTM oraz kinoteatru 
„Bajka”, a tak¿e kontynuacjê 
przebudowy i odbudowy Ruin 
Teatru Miejskiego „Victoria”).
Do koñca 2008 roku pe³ni³ 
równoczeœnie obowi¹zki dyrek-
tora naczelnego Teatru Drama-
tycznego miasta sto³ecznego 
Warszawy. (nd)

G³ówn¹ nagrod¹ jest samo-
chód marki DODGE JOUR-
NEY 2,0 CRD SE, o wartoœci 
96 800,00 z³ oraz nagrody 
pieniê¿ne - II stopnia - bon 
o wartoœci 1500 i III stopnia 
- trzy bony o wartoœci 500 z³ 
ka¿dy.

W losowaniu nagrody wezm¹ 
udzia³ wszyscy klienci, którzy 
w czasie trwania akcji na 
terenie CH M1 dokonaj¹ za-

kupów o wartoœci minimum 
100 z³ (jedna transakcja za 
100 z³ lub zakupy w mak-
symalnie 3 sklepach/punk-
tach us³ugowych na ³¹czn¹ 
kwotê co najmniej 100 z³) i 
wype³ni¹ kupon promocyjny. 

Fina³ „Zimowej loterii” odbê- 
dzie siê 8 marca o godzinie 
16.00 na parkingu Centrum 
M1 w Czeladzi, Bytomiu i Za-
brzu. (mw)

Kompletny wrak mo¿na bezp³atnie odholowaæ i zez³omowaæ

Wraki strasza 
niepotrzebnie

Jak poradzono 
sobie z wrakami 
we Wroc³awiu?

To co w Gliwicach 
jest takie trudne, w 
innych miastach znaj-
duje rozwi¹zanie. Na 
przyk³ad we Wroc³awiu 
na specjalny parking 
dla wraków trafiaj¹ 
auta, które nie maj¹ 
tablic rejestracyjnych, 
albo ich stan wskazuje, 
¿e od dawna nikt nimi 
nie jeŸdzi³. Poniewa¿ 
ustalanie w³aœciciela 
zajmuje nieraz sporo 
czasu, stra¿nicy miej-
scy kontaktuj¹ siê z 
w³aœcicielem wraku do-
piero po przewiezieniu 
go na parking. 
Okazuje siê, ¿e prze-
pisy jednak pozwalaj¹ 
skróciæ procedurê a wrak 
nie musi miesi¹cami 
straszyæ na ulicy.

Prezydent 
pisze do 
radnego

Noœnoœæ a dopusz-
czalne obci¹¿enie

Prezydent rozprawia siê 
równie¿ z drugim argumen-
tem, jaki pojawia siê w ko-
respondencji radnego z roz-
maitymi instytucjami, czyli 
noœnoœci¹ mostu w ci¹gu 
ul. Orlickiego.  

Wyjaœnia – po raz kolejny - 
¿e noœnoœæ mostu nie jest 
to¿sama z jego dopuszczal-
nym obci¹¿eniem regulo-
wanym znakami. Tê drug¹ 
ustala siê bior¹c pod uwagê 
wiele czynników – w tym 
zapewnienie odpowiedniej 
¿ywotnoœci  konstrukcji – i 
jest ona wielokrotnie ni¿sza 
od faktycznej noœnoœci. 
Ostatnio przeprowadzono 
prace konserwacyjne, któ-
re umo¿liwi³y podniesienie 
dopuszczalnego obci¹¿enia 
wspomnianego mostu do 
32 t. 

„Jestem przekonany, ¿e 
nieodpowiedzialne stra-
szenie gliwiczan stanem 

mostu, które uprawia Pan 
od jakiegoœ czasu, nie 
jest podyktowane trosk¹ 
o ten obiekt. Podobnie 
jak interwencja w spra-
wie przedsiêbiorców z ul. 
Pszczyñskiej” – pisze pre-
zydent. 

,,Przyzwyczai³em siê ju¿, ¿e 
przez dzia³alnoœæ polityczn¹ 
rozumie Pan walkê o to, by 
samochody ciê¿arowe nie 
jeŸdzi³y Panu pod oknem. 
Szanujê prawo do takiej 
postawy, potwierdzone 
mandatem pochodz¹cym z 
wyborów. Czujê siê jednak 
zobowi¹zany do dbania o 
interes ca³ego miasta, a 
nie tylko jednej lub kilku 
kamienic.

Zapewniam, ¿e bardzo 
ucieszê siê, kiedy ciê¿ki 
ruch tranzytowy zniknie z 
œródmiejskich ulic. Stanie 
siê to jednak dziêki pracy 
nad zmian¹ uk³adu drogo-
wego miasta, a nie dziêki 
wszczynaniu kolejnych 
awantur” – podsumowuje 
prezydent.

Nina Drzewiecka

Dokończenie ze str. 1

Zapraszamy do komentarzy na 
stronach portalu www.rynkowy.pl

Muzeum 
ma dyrektora

Zimowa loteria 
w Centrach Handlowych M1

GLIWICE. ZABRZE. W Centrach Handlowych 
M1 na terenie ca³ego kraju rozpoczê³a siê ko-
lejna edycja „Zimowej Loterii”. Akcja promo-
cyjna pod t¹ nazw¹, potrwa do 8 marca 2009 
roku. W tym dniu równoczeœnie we wszystkich 
9 Centrach Handlowych M1 odbêdzie siê uro-
czyste losowanie nagród.


