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R E K L A M A . . . .

GLIWICE. 
W miniony week-
end DK-88 sta³a 
siê miejscem tra-
gicznych wypad-
ków. 

Do pierwszego z nich dosz³o 
w sobotê oko³o godziny 
18.00. 
Wracaj¹cego z zabrzañskiego 
centrum handlowego 50 
-latka potr¹ci³ samochód. 
Kierowca Mercedesa nie 
zauwa¿y³ na czas mê¿czyzny 
przechodz¹cego w niedo-
zwolonym miejscu. Pomimo 

podjêtej szybko akcji reani-
macyjnej zmar³ on w szpita-
lu.

Do kolejnej tragedii dosz³o 
w niedzielê na tej samej 
drodze. Renault Espace, któ-
rym kierowa³ 37-latek, nagle 
zjecha³ na przeciwny pas ru-
chu i zderzy³ siê z prawid³owo 
jad¹cym Volkswagenem Gol-
fem.
W chwilê póŸniej Renault 
uderzy³ jeszcze w samo-
chód ciê¿arowy. Mê¿czyzna i 
podró¿uj¹ca z nim 10-letnia 
dziewczynka zginêli na miej-
scu, drugie dziecko zosta³o 
odwiezione do szpitala i wal-
czy o ¿ycie. 

Nieodśnieżone ulice?
Sprawdź, gdzie możesz
się poskarżyć.

Przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ lokalnych.

Tragedia 
na DK-88

Piszemy o tym na stronie 7

K³opoty gliwickiej Platformy, 
nieudana próba uzyskania po-
parcia dla referendum w spra-
wie odwo³ania prezydenta Gli-
wic, pozyskanie sponsora przez 
Górnika Zabrze, awans Piasta 
Gliwice do Ekstraklasy, budowa 
wêz³a autostradowego - to tylko 
niektóre z wydarzeñ istotnych z 
punktu widzenia mieszkañców 
Gliwic i Zabrza w roku 2008. 
Zobaczmy co ciekawego 
dzia³o siê u nas w ubieg³ym 
roku.

Styczeñ
Trwaj¹cy od d³u¿szego czasu 
konflikt pomiêdzy w³adzami 
regionalnymi PO i gliwickimi 
strukturami partii zakoñczy³ 
siê rozwi¹zaniem tych drugich. 
Jako powód rozwi¹zania najsil-
niejszego w regionie ko³a poda-
no m.in. zaanga¿owanie gliwic-
kiej PO w kampaniê wyborcz¹ 
Ewy Wiêckowskiej startuj¹cej  
do Sejmu z listy PSL 

Gliwicka policja wzbogaci³a siê 
o 10 nowych samochodów Kia 
Ceed. Tym razem zdecydowano 
siê na auta z silnikami turbodie-
sel, ze wzglêdu na ich wiêksz¹ 
wytrzyma³oœæ.

W Zabrzu, Fundacja Rozwo-
ju Kardiochirurgii rozpoczê³a 
realizacjê programu budowy 
sztucznego serca.

Prezydent Zygmunt Frankie-
wicz wrêczy³ nagrodê Gliwic-
kiego Lwa. To wyró¿nienie dla 
osób, które nawet w trudnych 
warunkach potrafi¹ osi¹gn¹æ 
sukces. Laureatem zosta³ An-
drzej Meder, dyrektor Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KO-
MAG. 

Luty
Przywrócono po³¹czenie kole-
jowe na trasie Gliwice-Bytom. 
Reaktywacja linii kosztowa³a 
4 mln z³otych. Jak pokaza³y 

kolejne miesi¹ce po³¹czenie 
okaza³o siê nieop³acalne i 
pod koniec roku zmniejszono 
liczbê kursuj¹cych na tej trasie 
poci¹gów.

Na ulicach Gliwic pojawi³o siê 
12 nowych jamników – czyli 
autobusów miejskich Sola-
ris Urbino. Zasili³y one tabor 
Przedsiêbiorstwa Komunikacji 
Miejskiej. 

Porozumienie o wspó³pracy 
podpisali prezydent Zygmunt 
Frankiewicz i rektor Politechniki 
Œl¹skiej Wojciech Zieliñski. Za-
deklarowano wspólne dzia³ania 
na rzecz budowy Podium, Tech-

noparku oraz budynku dydak-
tycznego uczelni. 

W Zabrzu postrachem drogo-
wych piratów sta³ siê superno-
woczesny radar.
Kosztowa³ 200 tysiêcy z³otych. 
W ci¹gu pierwszych dwóch 
godzin u¿ytkowania, z³apa³ 
kilkudziesiêciu kierowców. 

Niszczej¹cy budynek Ma³ej 
Synagogi czyli Domu Przed-
pogrzebowego na Cmentarzu 
¯ydowskim przy ul. Okrzei w 
Gliwicach zosta³ przekazany 
miastu. 
Powstanie tam centrum kultu-
ralno - oœwiatowe oraz miejsce 
pamiêci œl¹skich ¯ydów. 
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