
Centrum powstanie w  rejonie ulic: 
Konarskiego, Wincentego Pola 
i Zimnej Wody, w bezpoœrednim 
s¹siedztwie projektowanej Drogo-
wej Trasy Œrednicowej.  Dziêki tej  
inwestycji uporz¹dkowana zosta-
nie ca³a pó³nocna czêœæ dzielnicy 
akademickiej, która po przebudo-
wie uk³adu komunikacyjnego Gli-
wic ma szansê staæ siê nie tylko 
wizytówk¹ Politechniki Œl¹skiej, 
ale równie¿ miasta.

W sk³ad Centrum 

wejd¹ dwa obiekty 
– siedmiokondy-
gnacyjny budynek 
dydaktyczno-nauko-
wy oraz trzykon-
dygnacyjny blok             
z pomieszczeniami 
laboratoryjnymi.
Po³¹czy je przewi¹zka z salami 
dydaktycznymi, audytorium i 

dyrekcj¹ Centrum. 

Kubatura budynku to ponad 65 
tys. m3, powierzchnia u¿ytkowa 
- ok. 14 tys. m2.
Naukowo-Dydaktyczne Centrum 
Nowych Technologii wykorzysty-
wane bêdzie przez trzy wydzia³y 
Uczelni: Matematyczno-Fizyczny, 
Mechaniczno-Technologiczny 
oraz In¿ynierii Œrodowiska i Ener-
getyki. 

- Centrum umo¿liwi rozwój i 

   

Kiedy 
referen-
dum bêdzie 
wa¿ne?
Zgodnie z ustaw¹, refe-
rendum w sprawie 
odwo³ania organu 
pochodz¹cego z wy-
borów bezpoœrednich, 
jest wa¿ne w przy-
padku, gdy głosowa-
ło w nim udzia³ nie 
mniej ni¿ 3/5 liczby 
bior¹cych udzia³ w 
wyborze odwo³anego 
organu. W odniesieniu do wy-
borów prezydenta, obliczaj¹c 
3/5, uwzglêdnia siê liczbê 
osób bior¹cych udzia³ w wy-
borze odwo³anego organu, w 
tym g³osowaniu, które by³o 
skuteczne.

W 2006 roku w wyborach 
prezydenckich w Gliwi-
cach wziê³o udzia³ 54.699 
mieszkañców. 55,97% g³o- 
suj¹cych zdecydowa³o wtedy 
o wybraniu Zygmunta Fran-
kiewicza ju¿ w pierwszej tu-
rze (30.147).
O wa¿noœci czekaj¹cego 
mieszkañców referendum 
zdecyduje zatem frekwen-
cja, do urn musi pójœæ nie 
mniej ni¿ 3/5 z 54.699, czyli 
32.820 osób. Nawet jedna 
osoba mniej zdecyduje o nie- 
wa¿noœci referendum.

Jeœli do urn wybierze siê 
co najmniej 32.820 osób, 
to o odwo³aniu prezydenta 
zdecyduje zwyk³a wiêkszoœæ 
g³osuj¹cych. Gdyby za³o¿yæ, 
¿e wszyscy, którzy podpisali 
listy pójd¹ do urn, nieko-
rzystny dla Zygmunta Fran-
kiewicza wynik móg³by byæ 
ca³kiem prawdopodobny 
przy frekwencji nieznacznie 
przekraczaj¹cej wymagane 
minimum.

W³adze miasta mo¿e wiêc 
“uratowaæ” zbyt niska fre-
kwencja, albo… paradok-
salnie bardzo wysoka, gdy 
kilkanaœcie tysiêcy osób, 
które podpisa³y listy nie 
osi¹gnie ponad 50%.

W 2006 roku liczba upraw-
nionych do g³osowania 
wynios³a nieca³e 158.000 

osób. Osi¹gniêcie 
minimalnej wyma-
ganej dla wa¿noœci 
referendum fre-
kwencji nie jest 
wcale a¿ tak nie-
prawdopodobne. 
Gdyby przyj¹æ, ¿e 
liczba uprawnio-

nych do g³osowania nie 
uleg³a wiêkszej zmianie, to 
do wa¿noœci referendum wy-
starczy ok. 21% frekwencja.

Jakie s¹ 
statystyki?
W ubieg³ym roku odby³o siê 
35 referendów, z których tyl-
ko 5 zakoñczy³o siê wa¿nym 
rozstrzygniêciem. W ka¿dym 
z tych wa¿nych referendów 
mieszkañcy podjêli decyzjê o 
odwo³aniu wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta.
Najwy¿sz¹ frekwencjê w 
2008 roku odnotowano 
w referendum w sprawie 
odwo³ania burmistrza Lubo-
mierza (33,40%). Najmniej 
mieszkańców wybrało się na 
referendum w sprawie odwo- 
³ania prezydenta Skierniewic 
(6,79%).

Dość wysoka frekwencja 
towarzyszy³a nag³oœnionej 
przez media w ca³ej Polsce 
próbie odwo³ania ze sta-
nowiska prezydenta Sopo-
tu, Jacka Karnowskiego. 
Do urn stawi³o siê ponad 
40% mieszkañców. Za jego 
usuniêciem zag³osowa³o 
tylko ok. 37% i prezydent 
zachowa³ stanowisko.

Na ile prawdopodobne jest usunięcie 
prezydenta przez referendystów?

Referendum 
w październiku 
lub listopadzie
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GLIWICE. Politechnika Œl¹ska rozpoczyna realizacjê 
jednej z najwiêkszych inwestycji - Centrum Nowych 
Technologii. Nowoczesny obiekt ma byæ gotowy 
w 2014 roku i z ca³¹ pewnoœci¹ stanie siê kolejn¹ 
reprezentacyjn¹ wizytówk¹ miasta. 

unowoczeœnienie procesu dy-
daktycznego na strategicznych 
z punktu widzenia gospodar-
ki kraju kierunkach. Bêd¹ one 
decydowaæ o innowacyjnoœci pol-
skich przedsiêbiorstw – wyjaœnia 
Pawe³ Doœ, rzecznik prasowy 
Politechniki Œl¹skiej.

Inwestycja realizowana bêdzie 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
rozwi¹zañ konstrukcyjnych i tech-
nologicznych. Powstanie dziêki 
temu „budynek inteligentny”. 
Wyposa¿enie obejmie instalacjê 
wentylacyjn¹ i klimatyzacyjn¹ 
z systemami odzysku energii, 
system zasilania w energiê 
ekologiczn¹ pozyskiwan¹ z ogniw 
fotowoltaicznych stanowi¹cych in-
tegralny element elewacji budyn-
ku, jak równie¿ energiê ciepln¹ z 
kolektorów s³onecznych. 

Planowane jest równie¿ wypo- 
sa¿enie obiektu w system struk-
turalnych sieci teletechnicznych i 
komputerowych, systemy stero-
wania i kontroli budynku, syste-
my kontrolno-pomiarowe, detek-
cji po¿aru i oddymiania. 

Gotowy jest ju¿ projekt budow-
lany obiektu, jak i projekt zago-
spodarowania terenu. Uczelnia 
otrzyma³a te¿ wszelkie decyzje, 
uzgodnienia, opinie wraz z pozwo-
leniem na budowê. Inwestycjê 
dofinansuje Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego. Finalna 
umowa w tej sprawie zosta³a 
podpisana 17 lipca. Politechnika 
otrzyma dotacjê w kwocie ponad 
75 mln z³.
Realizacja projektu powinna 
rozpocz¹æ siê jeszcze w tym 
roku. 

Nina Drzewiecka

Biżuteria     
w majtkach

   
ZABRZE. Pijany mê¿czyzna 
dosta³ siê przez niezabezpieczo-
ne okienko piwniczne do miesz-
kania by³ej konkubiny. Pod jej 
nieobecnoœæ zabra³ ³añcuszek, 
kolczyki oraz inn¹ srebrn¹ 
bi¿uteriê. Z³odzieja zauwa¿y³ 
przez przypadek przechodz¹cy w 
pobli¿u mieszkania matki – syn. 
Wspólnie z koleg¹ oraz wezwa-
nymi policjantami uj¹³ niechcia-
nego goœcia. Podczas rutynowej 
kontroli osobistej zatrzymanego 
w Izbie WytrzeŸwieñ z bielizny 
mê¿czyzny wypad³a skradziona 
bi¿uteria.

Czujność 
wskazana

   
GLIWICE. Dwie kobiety 
podaj¹ce siê za pracownice 
wodoci¹gów okrad³y 90-letniego 
mê¿czyznê. 
Starszy pan wpuœci³ z³odziejki do 
mieszkania, a one b³yskawicznie 
ograbi³y go z 2.000 z³ oraz apara-
tu fotograficznego. 
Policja przypomina, ¿e oszuœci 
i z³odzieje codziennie „poluj¹”. 
Ofiary typuj¹ wœród osób samot-
nych – starszych. Opisywana me-
toda jest bardzo popularna i jak 
się okazuje, skuteczna. Należy 
ostrzegać starszych członków 
rodziny, znajomych, aby pod żad-
nym pretekstem nie wpuszczali 

nieumówionych wcześniej urzęd-
ników czy innych domokrążców. 
Dla bezpieczeństwa osobom 
samotnym w czasie takich wizyt 
powinien towarzyszyć zaprzyjaź-
niony sąsiad lub członek rodziny.

Pijany 
potrącił 

rowerzystę
   
BYCINA. W pi¹tek ok. 21.20 
pijany 23-letni  mieszkaniec Py-
skowic, kieruj¹c Fiatem 126p 
najecha³ na prawid³owo jad¹cego 
rowerzystê. W wyniku zdarzenia 
ranny zosta³ 72-letni mieszka-
niec Byciny. Kierowca malu-
cha nie doœæ, ¿e nie posiada³ 
uprawnieñ do kierowania, to 
badanie wykaza³o w jego krwi 
prawie 1,4 promila alkoholu. Za 
spowodowanie wypadku w stanie 
nietrzeŸwoœci grozi mu do 4,5 
roku pozbawienia wolnoœci.

Fałszywa 
fundacja

   
ZABRZE. Zabrzañscy policjan-
ci zatrzymali dwie osoby, które 
podaj¹c siê za przedstawicieli 
Fundacji Polsko-Niemieckie “Po-
jednanie” oszukiwa³y starsze 
osoby. Przestêpcy, pod pretek-
stem pomocy w otrzymaniu od-
szkodowania, umawiali siê z ofia-
rami w ich domach, a nastêpnie 
okradali je. 

Dla uwiarygodnienia swych 
dzia³añ pos³ugiwali siê fa³szy- 
wymi dokumentami oraz pie- 
czêciami. Policja przypuszcza, 
¿e ofiarami oszustów mog³o 
paœæ kilkadziesi¹t osób z ca³ego 
kraju. Zawsze by³y to starsze 
osoby. Oszuœci zapewniali je, ¿e 
s¹ w trakcie za³atwiania odszko-
dowania za przymusowe prace 
podczas II wojny œwiatowej. Aby 
uruchomiæ konieczne procedu-
ry, nale¿a³o  wp³aciæ okreœlon¹ 
kwotê. Korzystaj¹c z du¿ej swo-
body poruszania siê po domu, 
dokonywali kradzie¿y cennych 
przedmiotów, a w szczególnoœci 
pieniêdzy. 
Zatrzymane osoby to mê¿czyŸni 
w wieku 35 i 48 lat. Obaj pó³ 
roku temu opuœcili zak³ady kar-
ne, gdzie odsiadywali kilkuletnie 
wyroki. Komenda Miejska Policji 
w Zabrzu zwraca siê z proœb¹ 
do wszystkich osób, które na 
przestrzeni ostatnich 6 miesiêcy 
zosta³y w podobny sposób oszu-
kane o kontakt z Wydzia³em Kry-
minalnym KMP w Zabrzu ul.1-go 
Maja 10 tel. (032) 2779200 lub 
2779280.

Okazja dla 
złodzieja

   
GLIWICE. Policja odnotowuje 
ostatnio zwiêkszon¹ liczbê drob-
nych kradzie¿y. 
23 lipca w sklepie przy ul. Ko-
smonautów z³odziej ukrad³ torbê 
wraz z portfelem, dokumentami 
osobistymi oraz rzeczami osobi-

stymi. Straty 
to 1100 z³ 
na szkodê 
mieszkañca 
Gliwic. 

NieŸle ob³owi³ 
siê kieszonko-
wiec, który ok. 
g o d z . 1 1 . 0 0  
na ul. Zwyciê- 
stwa, w skle-
pie obuwni-
czym,  z to-
rebki klientki zabra³ portfel 
wraz z dokumentami osobistymi 
oraz pieniêdzmi w kwocie 30 z³. 
Korzystaj¹c z karty oraz zapisane-
go na niej numeru PIN, wyp³aci³ 
gotówkê w kwocie 3200 z³. 

Oko³o godz. 18.50, w autobusie 
linii nr 197, nieznany sprawca z 
torebki 43-letniej kobiety wyci¹- 
gn¹³  portfel z 600 z³ oraz do-
kumenty. W tym samym dniu w 
Pilchowicach z niezamkniêtego 
mieszkania przy ul. Rynek, 
z³odziej skrad³ portfel oraz doku-
menty. 

W pi¹tek, 24 lipca, na ul. Kostki 
z³odziej przez otwarte okno dosta³ 
siê do pomieszczenia biurowego, 
z którego ukrad³ portfel z doku-
mentami oraz 800 z³. na szkodê 
39-letniej mieszkanki Gliwic. 
Oko³o godz. 17.00, z³odzieja 
skusi³ otwarty pojazd zaparkowa-
ny na Pl. Inwalidów Wojennych i 
pozostawiony na siedzeniu port-
fel wraz z dokumentami osobi-
stymi oraz pieniêdzmi w kwocie 
600 z³. 
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