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Stanowczo nie mo¿na 
powiedzieæ, by w Gli-
wicach ostatnio by³o 
nudno. Wydarzenie goni 
wydarzenie. A¿ strach 
pomyœleæ, co zdarzy siê 
w przysz³ym tygodniu? 
Hitem minionego by³a 
informacja o tym, ¿e 
zapowiadane referendum 
sta³o siê faktem. Gru-
pa „stolikowców” spod 
Urzêdu Miasta zdo³a³a 
uzbieraæ wymagan¹ iloœæ 
podpisów, co – bior¹c 
pod uwagê zesz³oroczn¹ 
przegran¹ – jest ju¿ spo-
rym sukcesem. 
Nie wnikaj¹c w szczegó³y 
(wystarczy has³o „tram-
waj”), na pewno zbiera-
czom podpisów w znacznej 
mierze przys³u¿y³ siê ten, 
w którego ca³a akcja jest 
wymierzona. Ile¿ to razy 
w historii lekcewa¿enie 
przeciwnika mœci³o siê w 
sposób okrutny! Rzecznik 
prasowy UM zapewnia co 
prawda, ¿e w jego urzêdzie 
„atmosfera jest spokojna”, 
bez „nerwowych ruchów”. 
Nietrudno sobie jednak 
wyobraziæ, ¿e gdzieœ tam, 
w którymœ z gabinetów 
pada³y pytania „Jak to siê 
sta³o?”, „uda³o siê im?”, 
„co posz³o nie tak?”. A i 
o spokój zapewne w takich 
warunkach jest nie³atwo 
– mimo zapewnieñ, 
wyj¹tkowo ³agodnego w 
wypowiedzi dla mediów, 
rzecznika magistratu.

Organizatorzy akcji zbiera-
nia nie kryj¹ radoœci. I trud-
no siê dziwiæ, zesz³oroczna 
akcja zakoñczy³a siê 
pora¿k¹, a i obecnie do 
koñca nie by³o pewne, czy 
liczba podpisów bêdzie 
dla komisji wyborczej 
wystarczaj¹ca. 

Obecnie ju¿ 
padaj¹ s³owa 
o sukcesie 
„wszystkich 
gliwiczan”. 
Czy na pewno 
jednak wszyst-
kich?

Có¿, nie da 
siê ukryæ, ¿e 
radoœæ powo-
duje lekkie 
z a b u r z e n i e 
realizmu po-
strzegania sy-
tuacji. Chyba, 

¿e pan Pieczyrak uznaje 
– jak zreszt¹ ka¿dy uro-
dzony rewolucjonista – ¿e 
dzia³a w interesie wszyst-
kich, tylko czêœæ z tych 
„wszystkich” jeszcze tego 
nie wie albo sobie tego 
faktu nie uœwiadamia. 
Tak wiêc mo¿na liczyæ, ¿e 
do 8 listopada bêdziemy 
mieli w Gliwicach do czy-
nienia z  intensywn¹ akcj¹ 
uœwiadamiaj¹c¹. 

W³aœnie – referendum. 
Organizatorów ca³ej ak-
cji mo¿e czekaæ spore 
rozczarowanie. O wyniku 
bowiem, jak ju¿ wiadomo 
decydowaæ bêdzie nie tyl-
ko iloœæ g³osów oddanych 
na tak b¹dŸ nie, ale tak¿e 
sama frekwencja. A z tym 
mog¹ byæ w listopadzie 
k³opoty. 

Wiadomo doskonale, jak 
przedstawia³a siê fre-
kwencja podczas ró¿nych 
wyborów w minionych 
latach – nawet z du¿¹ 
doz¹ dobrej woli trudno 
za³o¿yæ, ¿e akurat w tym 
przypadku bêdzie lepiej. 
Œwiadomoœæ obywatelska 
– nie tylko w Gliwicach, 
ale w ca³ym kraju – mimo 
dwudziestu lat demokracji 
wci¹¿ pozostawia wiele 
do ¿yczenia. 

Gdy dodaæ do tego tak 
prozaiczn¹ sprawê jak 
brzydk¹ pogodê – o co w 
listopadzie raczej nietrud-
no – widaæ, ¿e do pe³nego 
sukcesu „referendystów” 
jest bardzo daleko.

Zwolennicy odwo³ania 
prezydenta wygrali wiêc 
pierwsz¹ bitwê. Nie 
przyznaj¹ siê oczywiœcie 
do tego, ale nie przysz³o 
im to ³atwo. Wygranie woj-
ny mo¿e byæ jednak o wie-
le trudniejsze...

Felieton na marginesie

Krajobraz 
po bitwie

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice 
www.itv.gliwice.pl do niedzieli 20 września, do godz. 
12.00. Na wybrane siedem pytañ nasz goœæ odpowie 
w poniedziałek 21 września. Informator Rynkowy jest 
partnerem cyklu „Zadaj pytanie”. 
Na portalu www.24gliwice.pl 22 września zamieści-
my relację ze spotkania z Henrykiem Szarym. Wywiad 
ukaże się również 22 września w wydaniu papiero-
wym Informatora Rynkowego.

Wypadła z 
okna?

   
ZABRZE. Do tragicznego 
zdarzenia dosz³o w sobotê 12 
wrzeœnia przy ulicy Budowlanej. 
Oko³o godziny 21.00, z miesz-
kania na IV piêtrze wypad³a 74-
-letnia kobieta. Ponios³a œmieræ 
na miejscu.  Policjanci zatrzymali 
49-letniego syna denatki w celu 
udzielenia wyjaœnieñ. Niestety, 
w chwili zdarzenia znajdowa³ 
siê on pod wp³ywem alkoholu, 
wiêc czynnoœci procesowe z jego 
udzia³em zosta³y prze³o¿one na 
póŸniejszy termin. 

Nieletni 
rozbójnicy

   
GLIWICE. W niedzielê o godz. 
17.15, na ul. Czêstochowskiej, 
15-latek i jego 14-letnia wspól-
niczka, gro¿¹c no¿em oraz 
u¿ywaj¹c si³y fizycznej pobili 11-
-letni¹ dziewczynkê, a nastêpnie 
ukradli jej telefon komórkowy. 
Mê¿czyŸnie, który z daleka widzia³ 
ca³e zajœcie, uda³o siê odebraæ  
skradziony telefon. Napastnicy 

uciekli lecz niezbyt daleko, zosta-
li zatrzymani przez wezwanych na 
interwencjê policjantów.  

Okazja czyni 
złodzieja

   
GLIWICE. 40-letni mieszka-
niec Gliwic, id¹c ul. Grottgera, 
zauwa¿y³ przed sklepem, pozo-
stawiony bez zabezpieczenia ro-
wer górski. Nie mog¹c siê oprzeæ 
pokusie, wskoczy³ na siode³ko i 
odjecha³. Szczêœcie jednak mu 
nie sprzyja³o - mia³ na „ogonie” 
radiowóz. Policjanci drogówki, 
zatrzymali mê¿czyznê po kilkuset 
metrach. 

Zaskoczył 
kierowcę

   
GLIWICE. W ubieg³ym tygodniu 
na ul. Daszyñskiego 37-letni 
kieruj¹cy Peugeotem Boxerem, 
podczas omijania stoj¹cego na 
przystanku autobusu, potr¹ci³ 
pieszego. 65-letni mê¿czyzna 
wyszed³ zza autobusu wprost pod 
nadje¿d¿aj¹cy pojazd. W wyniku 
wypadku dozna³ obra¿eñ cia³a. 
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Napadł na 
bank

   
ZABRZE. Do jednej z placówek 
bankowych przy ulicy Wolnoœci 
w czwartek 10 wrzeœnia tu¿ 
po godz. 8.00 wszed³ zama-
skowany mê¿czyzna. Przed-
miotem przypominaj¹cym broñ 
sterroryzowa³ jedn¹ z pracownic 
i za¿¹da³ wydania pieniêdzy. Po 
kradzie¿y sprawca zbieg³ z miej-
sca przestêpstwa. 

Włam po 
kredę

   
ZABRZE.  W sobotê w³amano 
siê do budynku Szko³y Podstawo-

wej. Policjanci 
na miejscu 
ujêli spraw-
ców - okaza³y 
siê nimi dzieci 
w wieku 11 i 13 
lat. Ma³oletni 
oœwiadczyli, ¿e 
weszli do szko³y 
bo chcieli j¹ 
zwiedziæ. Po-
niewa¿ by³a 
z a m k n i ê t a , 
wybili szybê w 
oknie. Na zewn¹trz szko³y 
zostawili dwóch kolegów, którzy 
mieli obserwowaæ teren. 
Ch³opcy nie wiedzieli jednak, ¿e 
policjanci pe³ni¹ równie¿ s³u¿bê 
po cywilnemu. Przy³apani na 
gor¹cym uczynku, ma³oletni w 
rêkach trzymali szkoln¹ kredê.

W obiekcie przy Pla-
cu RzeŸniczym znów 
ruszy³y prace remonto-
we. Wyznaczono kolej-
ny termin zakoñczenia 
prac.  

Bar sa³atkowy „U króla Sta-
sia” mia³ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 
dok³adnie rok temu. Termin 
otwarcia obiektu przesuwano jed-
nak w czasie. Powód? Zbyt wyso-
kie koszty remontu. Zapad³a wiêc 
decyzja o weryfikacji kosztorysu. 

W koñcu og³oszono nowy prze-
targ i wy³oniono wykonawcê 
dalszych robót budowlanych. Za-
danie to powierzono Zak³adowi 
Rzemieœlniczemu „Klinik”. Pla-
nowo prace budowlane maj¹ 
zakoñczyæ siê na pocz¹tku grud-
nia. Jeœli termin ten zostanie do-

trzymany, na prze³omie stycznia 
i lutego bar sa³atkowy móg³by 
zacz¹æ funkcjonowaæ. 

Przypomnijmy. W obiekcie przy 
Placu RzeŸniczym bar prowadziæ 
bêd¹ uczniowie klas o profilu 
gastronomicznym z Zespo³u 
Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych 
przy ul. Kozielskiej. Z inicjatyw¹ 
przekszta³cenia „Krasnoludka” w 
„oœrodek szkoleniowy” wyst¹pi³ 
do w³adz miasta Krystian Szat-
ka, dyrektor ZSE-U. Pomys³ 
podpatrzy³ w Belgii, gdzie szko³y 
o podobnym profilu kszta³cenia 
prowadz¹ w³asne hotele i restau-
racje, i w taki praktyczny sposób 
ucz¹ m³odzie¿ zawodu. Koncep-
cja ta spodoba³a siê w³adzom 
miasta, tym bardziej, ¿e ponad 
100-letni, nale¿¹cy do miasta, 
obiekt nie by³ wykorzystywany od 
wielu lat. (kk)

Sałatki z poślizgiem


