
w du¿ym mieœcie nie 
by³o takiego oœrodka. 
Zapowiadali, ¿e bêd¹ 
pisaæ do w³adz miasta. 

Okazuje siê bowiem, ¿e 
katowicki WORD mia³ 
plany dotycz¹ce budo-
wy w³asnego oœrodka 
w Gliwicach. Wybrano nawet kil-
ka potencjalnych miejsc, gdzie 
móg³by siê on ulokowaæ. Pod 
uwagê brano tereny Montoche-
mu na Trynku, jednostki wojsko-
wej przy ul. Daszyñskiego oraz 
Nowych Gliwic. 

¯adna z tych lokalizacji jednak 
„nie wypali³a”. WORD by³ bo-
wiem zainteresowany kupnem 
gruntów, traktowanych przez 
miasto jako komercyjne, po pre-
ferencyjnych cenach. Na to mia-
sto nie chcia³o przystaæ. Kiedy 
nie uda³o siê osi¹gn¹æ porozu-
mienia, Katowice zre- zygnowa³y 

z inwestycji w Gliwicach i 
przenios³y siê do Rybni-
ka. Z kolei w³adze Gliwic 
bez problemu znalaz³y 
nabywców na tereny, 
które zosta³y sprzedane 
po cenach wyznaczonych 
przez miasto. 

Tak wiêc wszystko wskazuje 
na to, ¿e zadania gliwickiego 
oœrodka przejmie placówka w 
Rybniku, wybudowana przez 
katowicki WORD od podstaw, 
w s¹siedztwie Elektrociep³owni 
Rybnik. Nowy oœrodek mia³ byæ 
gotowy ju¿ 1 kwietnia, jednak 
termin otwarcia przesuniêto na 
1 lipca.
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R E K L A M A . . . .

Jak dowiedzieliœmy siê w gliwic-
kim LOK-u, powodem zamkniêcia 
oœrodka przy ul. £abêdzkiej jest 
...jego siedziba. Od kilkunastu lat 
katowicki WORD dzier¿awi budy-
nek przy ul. £abêdzkiej od LOK-u 
, który jest jego w³aœcicielem. 
– To jedyny spoœród naszych 
obiektów, który musimy 
dzier¿awiæ – mówi¹ w Katowi-
cach. Koszty  s¹ wysokie i to 
one g³ównie przes¹dzi³y o rezy-
gnacji z Gliwic. 

W Gliwicach wiedz¹ ju¿ o likwi-
dacji oœrodka od kilku miesiêcy 

– wprawdzie wci¹¿ nieoficjalnie 
ale trudno przypuszczaæ, ¿eby 
coœ siê nagle zmieni³o. 
– Otrzymaliœmy informacjê, ¿e 
obecni kursanci zdaj¹ w Gliwi-
cach egzaminy tylko do koñca 
czerwca, a od 1 lipca na egza-
miny praktyczne bêd¹ jeŸdziæ do 
Bytomia – mówi Jerzy Kus, kie-
rownik gliwickiego LOK-u.  

Kiedy kilka lat temu pojawi³y siê 
pierwsze pog³oski o likwidacji gli-
wickiej placówki egzaminacyjnej, 
g³oœno protestowali instruktorzy, 
którzy nie wyobra¿ali sobie, ¿eby 

Wyj¹tkow¹ 
bezmyœlnoœci¹ popisa³ 
siê pijany tatuœ 13-letnie-
go ch³opca. Policjanci 
z niedowierzaniem prze-
cierali oczy gdy zobaczy-
li, ¿e w zatrzymanym sa-
mochodzie za kierownic¹ 
siedzi dziecko.

Patroluj¹cy w poniedzia³ek 
rano ulicê £abêdzk¹ policjanci 
zauwa¿yli, ¿e z przeje¿d¿aj¹cego 
Opla Corsy odpad³ fragment 
zderzaka. Nie namyœlaj¹c siê 
wiele zatrzymali samochód, 
którym jak siê okaza³o kierowa³ 
13-latek.
Wstawiony tatuœ (0,85 promila) 
odda³ synkowi kierownicê bo 
sam nie posiada³ prawa jazdy. 
Utraci³ je wczeœniej za… jazdê 
po pijanemu. 
Mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia 
pojazdów do 2015 roku.

Auto nie posiada³o równie¿ 
obowi¹zkowego ubezpieczenia 

OC.
Szanuj¹cy na swój sposób 
prawo tatuœ (w koñcu sam nie 
prowadzi³!) nie uniknie jednak 
kary. Wed³ug prawa narazi³ 
dziecko na bezpoœrednie nie- 
bezpieczeñstwo uszczerbku na 
zdrowiu, za co grozi mu kara 
nawet do 3 lat pozbawienia 
wolnoœci. S¹d zajmie siê rów-
nie¿ odpowiedzialnoœci¹ bez- 
myœlnego ojca za niedope³nienie 
obowi¹zków wynikaj¹cych z 
w³adzy rodzicielskiej i dopusz-
czenie do pope³nienia przez 
nieletniego czynu zabronionego, 
wskazuj¹cego na demoralizacjê 
ch³opaka.

W takich przypadkach powraca 
pytanie, czy samo odebranie 
prawa jazdy jest skuteczn¹ 
form¹ represji, skoro narzêdzie 
przestêpstwa czyli samochód 
pozostaje w rêkach przestêpcy? 
Gdyby s¹d móg³ zdecydowaæ o 
konfiskacie samochodu pijane-
mu kierowcy – sytuacja podob-
na do opisywanej nie mog³aby 
siê zdarzyæ. (mf)

GLIWICE. To ju¿ przes¹dzone – terenowy 
oddzia³ Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu 
Drogowego przy ul. £abêdzkiej zostanie 
zlikwidowany, a kandydaci na kierowców 
bêd¹ musieli jeŸdziæ na egzaminy najpierw 
do Bytomia a docelowo do Rybnika.

Kursanci
do Rybnika

Przygotowania do produkcji 
nowego modelu Astry id¹ zgod-
nie planem, a sprzeda¿ sa-
mochodu powinna rozpocz¹æ 
siê ju¿ na prze³omie 2009 i 
2010 roku. Nowy samochód 
jest szans¹ dla gliwickiej fa-
bryki, która obecnie ma mniej 
zamówieñ i musia³a zwolniæ 

ju¿ 200 osób. Drugie tyle pla-
nuje zwolniæ w maju.

Na pocz¹tku Astra IV dostêpna 
bêdzie jako piêciodrzwiowy 
hatchback, z czasem mo¿e 
pojawiæ siê tak¿e wersja trzy-
drzwiowa, sedan, kombi oraz 
coupe cabrio. (mf)

Astra IV z Gliwic

To auto bêdzie 
produkowane 
w Gliwicach

GLIWICE. Ujawniono zdjêcia samochodu, 
który produkowany bêdzie m.in. w fabryce 
w Gliwicach. Produkcja czwartej generacji 
Astry ruszy pod koniec tego roku.

Wiadomo ju¿ jak bêdzie wygl¹daæ Opel Astra IV.

Tatuœ pije, 
dziecko prowadzi

Na ulicach Gliwic 
ubędzie samochodów 
z charakterystyczną „L”-ką


