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Wtorkowa próba oœwietlenia 
pokaza³a, ¿e wszystko dopiête 
zosta³o na ostatni guzik i Gliwi-
ce s¹ gotowe na zbli¿aj¹ce siê 
obchody 70. rocznicy wybuchu 
II wojny œwiatowej. 

Co przygotowa-
no na niedzielê, 
30 sierpnia?
G³ówna czêœæ obchodów 
rozpocznie siê o godzinie 
20.00. Wtedy pod Radiostacj¹ 
zabrzmi¹ dŸwiêki „MISSA PRO 
PACE’’ Wojciecha Kilara. 
W koncercie wezm¹ udzia³ Na-
rodowa Orkiestra Symfoniczna  
Polskiego Radia w Katowicach 
pod dyrekcj¹ Micha³a Klauzy, 
Chór Filharmonii Œl¹skiej w 
Katowicach, Chór Polskiego 
Radia w Krakowie oraz soliœci 
Izabela K³osiñska (sopran), 
Anna Lubañska (mezzosopran), 
Rafa³ Bartmiñski (tenor) oraz 
Piotr Nowacki (bas). 

Po muzycznej czêœci obchodów 
zaprezentowane zostan¹ frag-

Uwaga 
gazownia

   
GLIWICE. Kilka dni temu, 
oko³o godziny 10.00, do jedne-
go z mieszkañ przy ul. Piastow-
skiej wszed³ nieznany mê¿czyzna 
podaj¹cy siê za pracownika ga-
zowni. Odwracaj¹c uwagê star-
szej kobiety skrad³ jej 1800 z³ 

oszczêdnoœci.  
Nazajutrz, równie¿ w godzinach 
porannych, do mieszkania w 
Pyskowicach przy ul. Wojska 
Polskiego zapuka³ „pracownik 
elektrowni”. Po wpuszczeniu do 
œrodka, mê¿czyzna wykorzystuj¹c 
nieuwagê 81-letniej w³aœcicielki 
mieszkania, ukrad³ 1400 z³. 
Policja apeluje o powiadamianie 
(telefon 112 lub 997) o podej-
rzanych, nieznanych osobach 

kr¹¿¹cych po klatkach schodo-
wych. 

Areszt dla 
pijanej matki
   
ZABRZE. Ju¿ po raz drugi poli-
cjanci zatrzymali m³od¹ kobietê, 
która upojona alkoholem, nie 
potrafi³a prawid³owo zaopiekowaæ 

siê swoj¹ 5-letni¹ córk¹. 
Tym razem dziewczynka prawie 
wjecha³a rowerem pod samo-
chód. Tylko b³yskawiczna reakcja 
kierowcy zapobieg³a tragedii. 
Do zdarzenia dosz³o na ul. Mic-
kiewicza, gdzie pijana matka 
sta³a pod sklepem. Mia³a ponad 
3 promile alkoholu. Córkê prze-
kazano pod opiekê babci, a nie-
odpowiedzialna matka trafi³a do 
aresztu. 

Miał 
szczęście

   
ZABRZE. Choæ wygl¹da³o bar-
dzo groŸnie skoñczy³o siê na 
z³amaniu obojczyka. W ubieg³y 
poniedzia³ek, oko³o 21.20 na 
skrzy¿owaniu ulicy 3-go Maja z 
ulic¹ Padlewskiego, kieruj¹cy 
polonezem 20-letni zabrzanin 

nie ust¹pi³ 
pierwszeñstwa 
przejazdu i 
zderzy³ siê 
z prawid³owo 
jad¹cym 32-letnim 
motocyklist¹. 
Na skutek ude-
rzenia, ten ostat-
ni przelecia³ w 
powietrzu kilka 
metrów.

Chcia³bym zg³osiæ Pañstwu 
sprawê zwi¹zan¹ z sytuacj¹ 
panuj¹c¹ na skrzy¿owaniu 
na granicy Gliwic oraz Za-
brza, w Maciejowie. Chodzi 
o grupê m³odych mê¿czyzn, 
która wprost terroryzuje kie-
rowców samochodów oso-
bowych jad¹cych z Gliwic 
do Zabrza. 

Podczas oczekiwania na 
œwiat³ach, podbiegaj¹ bez 
pytania do stoj¹cych samo-
chodów, prawie k³ad¹ siê 
na masce, czyni¹ tzw. pseu-
do mycie szyb, a w istocie 
chodzi im o wy³udzanie 
pieniêdzy. 
Najpierw jak¹œ brudn¹ 
pian¹ polewaj¹ szybê, a 
nastêpnie próbuj¹ to z 
grubsza wytrzeæ, wyci¹gaj¹c 

rêkê po pieni¹dze. Sytuacja 
jest nie do zniesienia. 

Od ponad miesi¹ca zg³a- 
szam to policji w Gliwicach 
oraz Zabrzu. Otrzymujê 
odpowiedŸ, ¿e staraj¹ siê 
z tym coœ zrobiæ, ale nie 
maj¹ skutecznego sposobu 
na zlikwidowanie tego zja-
wiska. 
Zabiegi tych mê¿czyzn 
czynione na skrzy¿owaniu 
stwarzaj¹ bardzo powa¿ne 
zagro¿enie, utrudniaj¹ sku-
pienie siê na prawid³owej 
jeŸdzie przez skrzy¿owanie. 
Trzeba zrobiæ cokolwiek, 
aby sytuacja siê zmieni³a     
i wróci³a do normalnoœci. 

Stefan P. z Zabrza

Czy taka forma agitacji przysporzy referendystom zwolen-
ników? W¹tpimy.

„Wracam po referendum! Wasz tramwaj! Czekajcie!” 
- ogromny napis na murze przy odnowionym skwerze 
Dessau to doœæ kontrowersyjny sposób przekonywania 
mieszkañców do swoich racji.

Zdjêcia przes³a³ nam jeden z Czytelników. Napis zauwa¿y³ 
w poniedzia³ek rano.
- Nie wiem kto jest autorem tych bazgro³ów, byæ mo¿e 
zwykli chuligani. Uwa¿am, ¿e jeœli chc¹ pomóc w ratowa-
niu tramwaju, to nie têdy droga. Wandalizmem na pew-
no nikogo siê nie przekona - uważa pan Tomasz - autor 
zdjêæ.
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Wyłudzacze pieniędzy 
terroryzują kierowców

Wracam po 
referendum! 
Wasz tramwaj!

menty filmu „Operacja Himm-
ler”. Film opowiada o wydarze-
niach z ostatnich dni sierpnia 

1939 roku. 
Kulminacyjnym punktem „Dnia 
œwiat³a dla pokoju” bêdzie in-

auguracja nowego oœwietlenia 
wie¿y Radiostacji. 
    
Gliwickie uroczystoœci wpisano 
do kalendarza ogólnopolskich 
obchodów 70. Rocznicy Wybu-
chu  II Wojny  Œwiatowej. 

Zarówno maszt jak 
i ca³y teren Radiostacji 

rozjaœnia sztuczne 
œwiat³o kilkunastu 

tysiêcy bia³ych diod. 
System oœwietlenia 

opiera siê na energo- 
oszczêdnej technologii 

LED. Kosztowa³ 
ok. milion z³otych

Efektownie wygl¹daj¹ dwie symetryczne 
fontanny ze stabiln¹ tafl¹ wody. 
Oœwietlenie prezentuje siê bajkowo.

W ramach imprez  towa- 
rzysz¹cych, 30 sierpnia 
o godzinie 16.00, w Willi 
Caro przy ulicy Dolnych 
Wa³ów otwarta zostanie 
wystawa „O wolnoœæ i 
niepodleg³oœæ. SZP-ZWZ-
-AK 1939–1945”.
Najwa¿niejsz¹ czeœæ eks-
pozycji stanowiæ bêd¹ 
pami¹tki i wspomnienia 
dawnych ¿o³nierzy AK.
Poza tym, w Willi Caro za-
planowano równie¿ wysta- 
wê plakatu „WARNING”.

W Ruinach Teatru Miej-
skiego bêdzie mo¿na na-
tomiast obejrzeæ wystawê 
fotograficzn¹ „NIE!” Pio-
tra Janika.


