
felieton na marginesie

Z³oœliwy i nieub³agany 
kalendarz sprawi³, ¿e te-
goroczny d³ugi weekend 
– jak¿e niesprawiedliwie! 
– trwa³ tylko trzy dni, a nie, 
jak to ju¿ niegdyœ bywa³o, 
nawet dni piêæ. No có¿, do 
dobrego cz³owiek przywyka 
bardzo szybko. 
Na szczêœcie pogoda 
wynagrodzi³a z nawi¹zk¹ 
szczup³oœæ weekendu, tak 
wiêc wszyscy – w taki czy 
inny sposób wziêli udzia³ 
w tradycyjnej ju¿ „wielkiej 
majówce”. Jak tu zreszt¹ 
nie braæ udzia³u, skoro bi-
skupi udzielili dyspensy na 
spo¿ywanie miêsa 1 maja, 
który akurat w tym roku 
wypad³ w pi¹tek.

Mo¿na wiêc 
powiedzieæ, 
¿e sygna³ do 
rozpoczêcia 
sezonu na grilla 
przyszedł 
z „samej góry”.
Specjaliœci bran¿y spo¿yw- 
czej wiedz¹ ju¿, ¿e w³aœ- 

nie w pierwszych  
dniach maja nastê- 
puje skokowy, na-
wet o 25% wzrost 
spo¿ycia miês i 
wêdlin nadaj¹cych 
siê do grillowania. 
Spaceruj¹c po wil-
lowych dzielnicach miasta 
oraz w okolicach ogródków 
dzia³kowych (a mamy je w 
Gliwicach nawet w samym 
centrum miasta) mo¿na 
by³o nabraæ przekonania, 
¿e w tym roku wzrost ten 
by³ zdecydowanie wiêkszy. 

Podobne refleksje poja- 
wia³y siê podczas wizyt w 
centrach handlowych, gdzie 
na honorowych miejscach 
specjaliœci od sprzeda¿y 
ustawiali zestawy do 
ogrodowego ucztowania 
– nierzadko ca³e kombajny 
gastronomiczne, zapro-
jektowane chyba ju¿ pod 
k¹tem tak zwanego small 
– businessu, a tylko przez 
pomy³kê skierowane do 
sprzeda¿y detalicznej. Bo 
ilu znajdzie siê chêtnych na 
grill gazowy za ponad dwa 
tysi¹ce, wygl¹daj¹cy jak 
element scenografii futury-
stycznego filmu?

Pogoda, która w na-
szych szerokoœciach 
geograficznych nie 
ma w zwyczaju nas 
rozpieszczaæ, w tym 
roku jest wyj¹tkowo 
przychylna. W kwiet-
niu mogliœmy wiêc 

bez przeszkód i bezpiecz-
nie pielêgnowaæ ludowe 
tradycje wielkanocne, nowe 
zwyczaje zwi¹zane z polsk¹ 
odmian¹ demokracji (prote-
sty, wiece) i niedawne ma-
jowe zabawy. 

I w³aœnie – kontakty w³adzy 
ze spo³eczeñstwem zawsze 
wi¹za³y siê z jedzeniem. Ju¿ 
w Rzymie przecie¿ wo³ano 
„chleba i igrzysk”. W nie-
dawnych czasach partyjne 
imprezy w rodzaju  Œwiêta 
Trybuny Robotniczej czy 
Trybuny Ludu nie mog³y 
odbyæ siê kie³basek czy 
krupnioków. Fakt ten aktu-
alny jest równie¿ obecnie, 
a szczególnego znaczenia 
nabiera  w kontekœcie co-
raz bli¿szych wyborów w na-
szym mieœcie. Czasy s¹ ju¿ 
jednak inne, dlatego - kan-
dydaci pamiêtajcie – jeœli 
kie³basa wyborcza, to tylko 
z grilla!

Wielka Majówka
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Jak siê dowiedzieliœmy, nie 
wszyscy radni s¹ jednak zado-
woleni z przenosin. Nie podo-
ba im siê to, ¿e w nowej sali  
sesyjnej... bêd¹  ogl¹daæ  ple-
cy swoich kolegów. Faktycz-
nie, sto³y w sali obrad usta-
wiono w rzêdach, frontem do 
sto³u Prezydium Rady.  
Naszym zdaniem ma to te¿ 
swoje plusy – w czasie szcze-
gólnie d³ugich posiedzeñ, rad-
ni, szczególnie Ci siedz¹cy w 
tylnych rzêdach bêd¹ mogli 
oddaæ siê na przyk³ad lektu-
rze... lokalnej prasy. 

W pi¹tek 8 maj¹ mieszkañcy 
bêd¹ mogli zwiedziæ budy-
nek z przewodnikiem. Do-
skonale znany gliwiczanom 
Marian Jab³oñski oraz Ka-
tarzyna Skalska opowiedz¹ 
o historii Ratusza – od mo-
mentu powstania do czasów 
wspó³czesnych.

Dotrzemy do ka¿dego za-
kamarka, opowiemy mnó-
stwo ciekawostek oraz 
poka¿emy co zmieni³o siê 
wewn¹trz obiektu - mówi Ma-
rian Jab³oñski. -  Prelekcje 
odbywaæ siê bêd¹ od 9.00 
do 16.00, o ka¿dej pe³nej 
godzinie. Ka¿dy zwiedzaj¹cy 
otrzyma pami¹tkowy folder o 

Ratuszu wydany przez Urz¹d 
Miasta oraz okolicznoœciowa 
pocztówkê.

Na parterze przygotowa-
no wystawê archiwalnych 
zdjêæ „Ratusz - wczoraj” 
dokumentuj¹c¹ historiê XII-
-wiecznego obiektu. Niew¹t- 
pliwie, najwiêksz¹ atrakcj¹ 
bêdzie pi¹tkowy, wieczorny  
„Koncert na œcianie” w wyko-
naniu muzyków Ryszarda Ba-
zarnika. Cyrkowe ewolucje i 
naœcienne tañce - z udzia³em 
podniebnych tancerek, szczu-
dlarzy, ekwilibrystów, gry 
œwiate³, pokazów ogni to z 
ca³¹ pewnoœci¹ niecodzien-
ny show. Muzyczny Matrix na 
œcianach Ratusza rozpocznie 
siê o godzinie 20.30. 

Ratusz oraz wystawê bêdzie 
mo¿na zwiedzaæ – ale ju¿ in-
dywidualnie do 31 maja, w 
godz. od 14.00 do 18.00. 

Nina Drzewiecka 

Wszystko przez kierowcę 
Audi, który nie dość, że za-
parkował auto w niedozwo-
lonym miejscu, to jeszcze w 
taki sposób, że uniemożliwił 
przejazd tramwajów.

Do paraliżu doszło ok. godzi-
ny 15.00 w newralgicznym 
punkcie na ul. Wieczorka, 
na wysokości dawnego baru 
Krasnoludek, gdzie tramwaje 
wjeżdżają na jeden tor.

Po 20 mi-
n u t a c h 
o c z e k i -
wania na 
kierowcę, motorniczy wycofał 
tramwaj aby umożliwić samo-
chodom przejazd od strony 
ul. Zwycięstwa, gdzie również 
unieruchomionych było kilka 
składów.
Wściekli pasażerowie nie 
przebierali w słowach a tram-
wajowy korek po kilkudziesię-

GLIWICE. Zmoder-
nizowany Wydzia³ 
Komunikacji i 
Transportu w Staro-
stwie Powiatowym 
przyjmuje ju¿ 
petentów.  

To najbardziej oblê¿ony z wy- 
dzia³ów urzêdu, obs³uguj¹cy 
rocznie ponad 40 tys. klientów. 
Jego remont trwa³ do listopada 
ubieg³ego roku. Przeprowadzo-
no go w dwóch etapach. 
Pierwszy obejmowa³ moder- 
nizacjê sali obs³ugi, gdzie 
wykonano roboty polegaj¹ce 
m.in. na wymianie œcianek 
dzia³owych, posadzki, wyko-
naniu sufitu podwieszanego, 
wymianie instalacji elektrycz-
nej wraz z oœwietleniem oraz 
wymianie drzwi wejœciowych. 
Sala ma równie¿ nowy wy-
strój wnêtrza i kolorystykê. 
Dla klientów przygotowano 
wygodne miejsca oraz stano-
wiska obs³ugi, natomiast dla 
dzieci specjalny k¹cik, gdzie 
mog¹ poczekaæ na rodziców 
za³atwiaj¹cych urzêdowe spra-
wy. 

Z kolei w korytarzu parteru 
tej czêœci budynku Staro-
stwa wykonano renowacjê 
œcian i sufitów, wymieniono 
instalacjê elektryczn¹ wraz z 
oœwietleniem oraz wymieniono 

ZABRZE. 44-letni miesz-
kaniec Bytomia znalaz³ 
sposób na skuteczne 
„czyszczenie” kont ban-
kowych. 

Mê¿czyzna wykrada³ ze 
skrzynek pocztowych ko- 
respondencjê – najpierw 
karty bankomatowe, po-
tem koperty z kodem PIN. 
Zanim zatrzymano spryt-
nego z³odzieja, zdo³a³ 
ukraœæ oko³o 200 kart.
Ofiar¹ z³odzieja padali 
przede wszystkim zabrza-
nie. To g³ównie z ich skrzy-
nek pocztowych ginê³a 
korespondencja banko-
wa. Jak ustalili policjanci, 
nie wszystkie z 200 skra-
dzionych kart uda³o siê 
mê¿czyŸnie aktywowaæ. O 
znikaj¹cych z kont banko-
wych pieni¹dzach informo-
wano policjê, a do placó-
wek bankowych wp³ywa³y 
skargi, ¿e wysy³ane karty 
bankomatowe i kody PIN 
nie przychodz¹.
Przestêpca wpad³ na 
gor¹cym uczynku gdy 
próbowa³ wyp³aciæ pieni¹- 
dze z bankomatu w Ru-
dzie Œl¹skiej. Policjanci 
przypuszczaj¹, ¿e spraw-
ca dzia³aj¹c od pocz¹tku 
roku móg³ „wyczyœciæ“ po-
nad 20 kont bankowych, 
kradn¹c z nich oko³o 50 
tysiêcy z³otych. „Czysz-
czenie” kont by³o jedynym 
zajêciem bezrobotnego 
bytomianina.

Zablokował tramwaje
ciu minutach sięgał już do ul. 
Daszyńskiego.

Obecna na miejscu policja 
wezwała lawetę, która miała 
odholować białe Audi. Gdy 
przyjechała laweta, pojawił 
się również beztroski kierow-
ca.
Bezmyślność będzie go drogo 
kosztować. Jak poinformo-
wali nas policjanci, kierow-
ca zapłaci kilkuset złotowy 
mandat, zostanie obciążony 
kosztami przyjazdu lawety, 

najprawdopodobniej czeka 
go również sprawa w sądzie 
i perspektywa zapłacenia 
odszkodowania spółce Tram-
waje Śląskie za straty ponie-
sione z powodu godzinnego 
przestoju ok.10 składów.

GLIWICE. W ubiegłą 
środę, na godzinę kom-
pletnie zablokowana 
została komunikacja 
tramwajowa w mieście.

posadzkê. Wartoœæ zrealizowa-
nej inwestycji to prawie 720 
tys. z³. 

Uroczystego przeciêcia wstêgi 
w nowej sali obs³ugi dokonali 
naczelnik Wydzia³u Komu-
nikacji i Transportu Jolanta 

Holeczke, cz³onek Zarz¹du 
Powiatu Waldemar Dombek, 
przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Tadeusz Mamok, starosta 
Micha³ Nieszporek oraz jeden 
z klientów z terenu powiatu. 

Nina Drzewiecka

(nd/mf)
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