
zadecyduj¹, ¿e nie 
bêd¹ podejmowaæ 
uchwa³y w spra-
wie referendum, 
to na tym sprawa 
siê koñczy. Przy-
najmniej na razie. 
Mieszkañcom, nie-
zadowolonym  z postawy 
radnych  pozostaje …. zbie-
ranie podpisów pod wnio-
skiem o kolejne referen-
dum - tym razem dotycz¹ce 

odwo³ania Rady Miej-
skiej w ca³oœci.    

Z nieoficjalnych in-
formacji wynika, 
¿e obecnie petycja 
mieszkañców spraw-
dzana  jest pod 

wzglêdem formalnym przez 
prawników z magistratu. 
Swoje referendum przygo- 
towuj¹ równie¿ zwi¹zkowcy 
z Sierpnia 80. Na pocz¹tek 

zapowiedzieli swoj¹ pikietê 
w obronie tramwajów. 
Rozpocznie siê ona 23 
kwietnia o godzinie 13.30 
przed Urzêdem Miasta w 
Gliwicach. W jej trakcie 
zwi¹zkowcy bêd¹ zbieraæ 
podpisy pod wnioskiem 
o referendum w sprawie 
odwo³ania opowiadaj¹cego 
siê za likwidacj¹ tramwajów 
prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza.
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Pod petycj¹, która trafi³a 
do Przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej, podpisa³o siê 190 
mieszkañców. Zwracaj¹ siê 
oni do radnych o podjêcie 
uchwa³y „w sprawie prze-
prowadzenia referendum 
dotycz¹cego planowanej 
ca³kowitej likwidacji komu-
nikacji tramwajowej w Gliwi-
cach”. 
W  celu ograniczenia kosz-
tów, referendum mia³oby 
siê odbyæ razem z wybo-
rami do Europarlamentu. 
Petycja to inicjatywa grupy 
mieszkañców œródmieœcia. 
Rada Miejska zajmie siê 
ni¹ na najbli¿szej sesji, 23 
kwietnia. Bêdzie to przed-
ostatni, 27 punkt obrad. 

Jak siê dowiedzieliœmy, 
mieszkañcy nie mog¹ rad-
nych do niczego zmusiæ. 
Je¿eli miejscy rajcy 

Ch³opak, razem ze swoim 
tat¹ i m³odszym bratem 
goœci³ w œrodê w Urzêdzie 
Miejskim w Zabrzu i 
opowiedzia³ o ca³ym zda-
rzeniu. Mimo, ¿e historia, 
która siê wtedy wydarzy³a 
daleka jest od komizmu, 
chwilami w sali magistra-
tu by³o bardzo weso³o.
Weso³o by³o za spraw¹ 7-latka, 
g³ównego bohatera ca³ego zda-
rzenia. Sympatyczny Kuba Wlo-
ka, trochê ju¿ zmêczony „burz¹ 

GLIWICE. Czy planowana likwidacja komunikacji tramwajowej 
stanie siê przedmiotem referendum?  Do Biura Rady Miejskiej 
wp³ynê³a petycja mieszkañców w tej sprawie. Referendum 
zapowiadaj¹ równie¿ zwi¹zkowcy z Sierpnia 80. Oni z kolei chc¹ 
w ten sposób odwo³ywaæ prezydentów miast, którzy zamierzaj¹ 
zlikwidowaæ linie tramwajowe.  Jak skoñczy siê ten referendalny 
wyœcig? 

Postawa ch³opca by³a wzorowa 
– przyznaj¹ funkcjonariusze

7-latek kontra 
włamywacz

medialn¹” jaka siê rozpêta³a 
wokó³ niego, w zabawny sposób 
przedstawi³ ma³o zabawne wyda-
rzenie.
- Ja i mój m³odszy brat trzêœliœmy 
siê ze strachu. Wiedzia³em 
jednak, ¿e koniecznie muszê 
zareagowaæ. Podczas, gdy babcia 
próbowa³a wypchn¹æ z mieszka-
nia w³amywacza, ja zadzwoni³em 
na policjê – opowiada³.
 

Z relacji 7-letniego 
bohatera wynika³o, ¿e 
ch³opca najbardziej 
zdenerwowa³ fakt, ¿e 
z³odziej chcia³ ukraœæ 
czapkê jego m³odszego 
brata. Tego, widaæ, by³o 
ju¿ za wiele.

Kubie, na spotkaniu z pre-
zydent Zabrza, Ma³gorzat¹ 
Mañk¹-Szulik, towarzyszy³ 
dumny ojciec
- Oczywiœcie, ¿e jestem 
dumny z syna, ¿e tak 
zareagowa³. Cieszê siê, 
¿e to wszystko dobrze siê 

skoñczy³o.

Odbieraj¹c upominek za swój wy-
czyn, ch³opiec zd¹¿y³ siê jeszcze, 
mimochodem, „poskar¿yæ”: - Jak 

dzwoni³em na policjê, to telefon 
odebrali dopiero za drugim ra-
zem.
- Zrobimy z tym porz¹dek – 
obieca³a rozbawiona Prezydent.

Przypomnijmy. Do zdarzenia 
dosz³o pod koniec marca. Do 
jednego z mieszkañ wtargn¹³ 
nietrzeŸwy, awanturuj¹cy siê 
mê¿czyzna. 7-letni ch³opiec, któ-
ry przebywa³ w mieszkaniu razem 
z babci¹, zareagowa³ szybko 
wykrêcaj¹c numer 997. Po chwili 
funkcjonariusze przyjechali na 
miejsce i zatrzymali w³amywacza. 
Jak podkreœlali funkcjonariusze, 
postawa ch³opca by³a wzoro-
wa. Kuba przedstawi³ siê, poda³ 
dok³adny adres zamieszkania, 
opisa³ zaistnia³¹ sytuacjê i 
poprosi³ o przyjazd policji.

ZABRZE. Pamiêtacie 7-letniego Kubê 
z Zabrza, który powiadomi³ policjê 
o w³amaniu do mieszkania babci?

GLIWICE. W poniedzia³ek ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ postaæ Wojciecha 
Korfantego. Autorem i wykonawc¹ tablicy jest doc. dr hab. in¿. Franciszek 
Maurer - architekt i malarz, a tak¿e by³y ¿o³nierz Armii Krajowej. Betonowa 
tablica z wizerunkiem popiersia Korfantego zawis³a na œcianie budynku 
naro¿nej kamienicy stoj¹cej u zbiegu Alei Korfantego i ul. Wieczorka. 


