Dla miłośników
czworonogów

XLIII Krakowski Salon Poezji
Romantyk, mistyk, filozof, wielbiciel Orientu
– ucieleœnia³ idea³ poety swoich czasów. Juliusz
S³owacki, zdaniem niektórych historyków literatury
- najwiêkszy mistrz jêzyka polskiego. To w³aœnie
jego twórczoœæ zaprezentowana zostanie podczas
kolejnej edycji Krakowskiego Salonu Poezji.
Za ¿ycia Juliusz S³owacki
pozostawa³ nieco w cieniu
swego wielkiego rywala, Ada-

ma Mickiewicza, po œmierci
zyska³ nale¿ne sobie uznanie
i zainspirowa³ ca³e pokole-

nia twórców, w tym zw³aszcza
m³odopolskich czy okresu dwudziestolecia. To jeden z trzech,
mo¿e czterech filarów, na których opiera siê ca³a polska literatura.

bêd¹ aktorzy Teatru Œl¹skiego
- Ewa Leœniak i Bernard Krawczyk, mistrz mowy wi¹zanej,
wspania³y recytator, doskonale
znany gliwiczanom.

W ramach Salonu, który
odbêdzie siê w romantycznej
scenerii Ruin Teatru Miejskiego, poezjê wieszcza czytaæ

XLIII Krakowski Salon Poezji
ju¿ 13 wrzeœnia 2009 o godz.
12.00 w Ruinach Teatru Miejskiego.

Ci, którzy nie mog¹ pomóc przyjmuj¹c pod swój dach kota czy
Fot. ITV.GLIWICE

Piêknie ozdobiony skwerek przy osiedlu
Sikornik bêdzie teraz brzydszy. Trudno
zrozumieæ motywacjê chuliganerii.
Pozostawmy to psychiatrom.
Niestety, jak zwykle okazuje
siê, s¹ i tacy, którzy znajduj¹
przyjemnoœæ
w
niszczeniu
w³asnego
otoczenia.
Nor-

malnemu cz³owiekowi trudno
zrozumieæ, czym kierowali siê
- powiedzmy wprost - idioci,
którzy kilka dni temu, przy osiedlu Sikornik wywrócili ogromn¹
kwietn¹ kompozycjê w kszta³cie
sowy.
Musieli siê przy tym solidnie
„napracowaæ“ bo z podniesieniem ciê¿kiej konstrukcji w
ostatni czwartek mia³o problem
a¿ 8 pracowników MZUK.

Napadł
na trzech
taksówkarzy

R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

Cieszê siê, smucê, pytam to tytu³ wystawy, któr¹ do 26
wrzeœnia mo¿na ogl¹daæ w Galerii Miejskiej MΠK (Rynek
4-5). Ekspozycja sk³ada siê z fotografii, których bohaterami
s¹ podopieczni Gliwickiego Oœrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.

Twarze ma³ych i du¿ych niepe³nosprawnych - uœmiechniête,
smutne, zamyœlone uchwycono w obiektywie podczas zajêæ
w gliwickim oœrodku. Dzieciaki
fotografowa³ Andrzej Szymañski,
a doros³ych – Anna Franek.

Mieszkañcy Sikornika bêd¹
musieli poczekaæ wiêc do
przysz³ego roku, na razie pozostaje im tylko „podziêkowaæ“
bezmyœlnej - niestety dziêki brakowi monitoringu - anonimowej
chuliganerii.
Inne, rozstawione w Gliwicach
kompozycje bêd¹ zdobiæ miejskie skwery a¿ do pierwszych
przymrozków. (mf)

pojazdem. Samochód uderzy³ w
betonowe ogrodzenie posesji. Na
skutek odniesionych obra¿eñ kierowca zmar³ na miejscu.

Dzieci
zatruły się
lekami

25-latek
nie żyje.
Tragedia w
Zabrzu

Nie mógł
ustać... więc
pojechał

ZABRZE. Piêcioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat w pi¹tek wieczorem trafi³o do zabrzañskiego
Centrum Pediatrii z objawami
zatrucia. Jak ustalono, dzieci
bawi¹c siê na podwórku zjad³y
leki psychotropowe. Prawdopodobnie znalaz³y je przy drodze.
Lekarze u dwójki dzieci stwierdzili
zatrucie farmakologiczne.

ZABRZE. 25-letni mê¿czyzna
zgin¹³ w wypadku drogowym w
nocy z soboty na niedzielê. Do
tragedii dosz³o przy ulicy Witosa.
Kierowca volkswagena golfa
jecha³ ulic¹ Witosa w kierunku
Tarnowskich Gór. Na ³uku drogi zjecha³ na prawe pobocze
uderzaj¹c w krawê¿nik i prawdopodobnie utraci³ panowanie nad
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Już nie
zaszkodzi
działkowcom
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tragicznego
wypadu
w
którym zgin¹³
35-letni motocyklista. 13-letni pasa¿er
motocykla trafi³
do szpitala.
Do
wypadku
dosz³o w Knurowie przy ul.
Dworcowej, na
skrzy¿owaniu
z ul. Prusa. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy
samochodem marki volkswagen passat, wyje¿d¿aj¹c z ulicy
podporz¹dkowanej nie ust¹pi³
pierwszeñstwa motocyklowi marki Yamaha, kierowanemu przez
35-letniego mieszkañca Paniówek. Kierowca motocykla zgin¹³
na miejscu.

GLIWICE. W niedzielê rano na
terenie gie³dy samochodowej policjanci namierzyli i zatrzymali 40-letniego mieszkañca woj. lubuskiego, który podejrzewany jest
o seriê w³amañ do altan ogrodowych na terenie POD Bia³a Ró¿a.
O dalszych losach zatrzymanego
zadecyduje prokurator.

GLIWICE. W pi¹tek 27-letni
mieszkaniec powiatu gliwickiego
maj¹c we krwi 2,3 promila alkoholu wsiad³ za kierownicê swojego skutera. Policja zatrzyma³a
mê¿czyznê na ul. Bojkowskiej,
gdzie straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w skarpê. Teraz za swój czyn odpowie przed
S¹dem Rejonowym w Gliwicach,
gro¿¹ mu 2 lata pozbawienia
wolnoœci.

.

Ekspozycja bêdzie udostêpniana
do 26 wrzeœnia (od wtorku do
pi¹tku w godzinach od 10.00
do 18.00 oraz w sobotê i
niedzielê od 12.00 do 17.00; w
poniedzia³ek nieczynne). Natomiast od 5 do 31 paŸdziernika
prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ w
Palmiarni Miejskiej.

Na ekspozycji nie zabraknie
równie¿ rodzinnych portretów
stworzonych przez obojga autorów. Organizatorem wystawy jest
Gliwicki Oœrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny oraz Spo³eczny
Komitet Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym.

¯yciu m³odych pacjentów na
szczêœcie nic nie zagra¿a. Obecnie pozostaj¹ pod opiek¹ lekarzy
z Centrum Pediatrii w Zabrzu.

kierowcê no¿em i uciek³.
Kolejni kierowcy zaatakowani
zostali 31 sierpnia i 3 wrzeœnia
nie oddali jednak 22-latkowi
pieniêdzy. Policjanci sprawcê zatrzymali w czwartek.

ZABRZE. Policjanci zatrzymali
mê¿czyznê, który w ostatnim tygodniu 3-krotnie napad³ na taksówkarzy.
Pos³uguj¹cy siê no¿em oraz
atrap¹ pistoletu 22-letni zabrzanin atakowa³ w nocy, od kierowców ¿¹da³ pieniêdzy.
Pierwsze z przestêpstw mia³o
miejsce 30 sierpnia o godzinie 4.00 nad ranem. Sprawca
zamówi³ taksówkê i po dotarciu
do zabrzañskiej dzielnicy Helenka za¿¹da³ pieniêdzy. W chwilê
po oddaniu portfela pomiêdzy
kierowc¹ a sprawc¹ dosz³o do
szamotaniny. Mê¿czyzna zrani³

..................................................

wrzesieñ i by³by problem z obsadzeniem kompozycji nowymi
roœlinami - us³yszeliœmy.

Jak dowiedzieliœmy siê w
MZUK, kompozycja w tym roku
na skwer ju¿ nie wróci. - Jest ju¿

Przeprowadzona zostanie tak¿e
akcja „Odkupienie miasta, czyli
jesteœ odpowiedzialny za swojego
psa”, zachêcaj¹ca w³aœcicieli, aby
sprz¹tali nieczystoœci pozostawiane przez zwierzêta na chodnikach
i skwerach.
Na sobotni¹ imprezê zaplanowano równie¿ konkursy dla dzieci i
doros³ych oraz wystêpy artystyczne. Na scenie zaprezentuj¹ siê
zespo³y m³odzie¿owe m.in. „Salake” i „Indygo”.
Pocz¹tek o godzinie 12.00.

Ponadto trenerzy ze Szko³y
Przyjació³ Psów „Weso³a ³apka”
udziel¹ fachowych porad w³aœcicielom czworonogów, a gliwickie
Schronisko dla Zwierz¹t zorganizuje tego dnia k¹cik adopcyjny.
Byæ mo¿e któryœ ze zwierzaków
znajdzie w sobotê nowy dom.

Wandale zniszczyli sowę
Rozstawione w ró¿nych punktach Gliwic ukwiecone dzie³a
pracowników MZUK od pocz¹tku
budzi³y zachwyt mieszkañców.

psa, ale chcieliby wesprzeæ gliwickie schronisko, bêd¹ mogli
przynieœæ na Plac Krakowski
karmê dla zwierz¹t, koce i inne
dary.

W sobotê, 12 wrzeœnia na
Placu Krakowskim odbêdzie
siê plenerowa impreza
- „Wariacje na cztery ³apy,
czyli baw siê razem z psami”. W programie m.in.
pokazy psich umiejêtnoœci i
nowych metod szkolenia.

Śmierć
motocyklisty
KNURÓW. We wtorek rano,
tu¿ przed godz. 8.00 dosz³o do
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