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O tym, czy sobotni protest au-
tostradowy przekona ministe-
rialnych urzędników, dowiemy 
się pewnie za kilka miesięcy. 
W międzyczasie, warto z tej 
akcji wyciągnąć jakieś pozy-
tywy. Mimo niesprzyjającej 
aury, frekwencja była całkiem 
przyzwoita. Cieszyć powinien 
też fakt, że organizatorom 
udało się zainteresować pro-
testem sporą grupę mediów 
– oprócz lokalnych i regio-
nalnych, pojawiły się również 
ekipy ogólnopolskich stacji 
telewizyjnych i radiowych. 
 
Największym pozytywem dla 
gliwiczan, jest jednak lista 
osób z szeroko pojętej po-
lityki lokalnej, które wzięły 
udział w proteście. Wzajem-
ne animozje, przynajmniej na 
pół godziny, poszły na bok. 
Swoją obecnością, najbar-
dziej zaskoczył chyba Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic. 
Andrzej Jarczewski, Marek 
Berezowski, Andrzej Pieczy-
rak oraz Zbigniew Lubowski 
– wśród uczestników pocho-
du znalazły się osoby, które, 
delikatnie rzecz ujmując, do 
rządzącego od 1993 roku pre-
zydenta, sympatią nie pałają.  
 
Swoimi działaniami w ostat-
nich latach, Zygmunt Frankie-
wicz nieraz udowadniał, że nie 
obawia się trudnych i niepopu-
larnych decyzji. W sobotę po-
kazał też, że pomimo niechę-
ci ze strony części członków 
Stowarzyszenia Gliwiczanie 
Razem, jest w stanie masze-
rować ze swoimi oponentami 
i walczyć o słuszną sprawę. 
Taką odporność i swojego ro-
dzaju odwagę u polityków war-
to czasem docenić.

(mpp)

Dziś, niestety, bardzo śmier-
dzący kit. Mieszkańcy Gliwic 
nie sprzątają po swoich pupi-
lach. Mimo że jest w tym sporo 
generalizacji, to spacerując po 
mieście, nie można odnieść 
innego wrażenia. „Pamiątki” 
po psach, widoczne są zwłasz-
cza na wiosnę. Jak przypomina 
Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych, problem nie jest tylko z 
gatunku tych nieestetycznych. 
Psie odchody mogą wywołać 
pasożytnicze choroby, m.in. 
toksoplazmozę. 

Ta nieprzyjemna kwestia nie 
jest wyłącznie gliwicką bolącz-
ką. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że problem psich 
odchodów na chodnikach, 
trawnikach i skwerach, jest 
tym, co oddziela Polskę od 
cywilizowanej Europy. Niezro-
zumiałe wydają się skargi na 
brak reakcji ze straży miejskiej 
lub na niewystarczającą liczbę 
pojemników na psie odchody 
– posprzątanie po swoim czwo-
ronogim przyjacielu to obowią-
zek(!) właściciela, który sam 
powinien zadbać o papierową 
torebkę.

(mpp)
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Długo oczekiwane 
Centrum Kulturalno-
-Sportowe „Łabędź“ 
powinno powstać  
w ciągu najbliższych 
kilkunastu miesięcy.

Na tę inwestycję Łabędy cze-
kały długo. Budowa Centrum 
Kulturalno-Sportowego „Ła-
będź“ przy ul. Partyzantów 25 
była zapowiadana od kilku lat. 
Teraz jednak inwestycja na-
brała realnych kształtów. W 

piątek, urząd miasta rozpisał 
przetarg na budowę „Łabę-
dzia“.

W skład obiektu wejdą m.in. 
biblioteka z czytelnią, hala 
sportowa, sala widowiskowo-
-koncertowa, galeria oraz si-
łownia. Zamówienie obejmuje 
również prace związane z do-
stosowaniem hali do stan-
dardów I ligi koszykówki. Na 
realizację inwestycji wykonaw-
ca będzie miał czas do końca 
lipca 2013 roku. (mpp)

Łabędy czekają 
na „Łabędzia”

W ramach rozpoczętej w 2010 
roku inwestycji ZBM II TBS, 
powstał dom wielorodzinny  
z 16 mieszkaniami oraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną - placem zabaw, 
garażami, miejscami parkingo-
wymi, drogą dojazdową, chod-
nikami oraz terenami zielony-

mi. Budynek ma powierzchnię 
użytkową 980 m kw.
 
Klucze wręczono rodzinom, 
„przeniesionym” w ramach 
dwóch inwestycji – Drogowej 
Trasy  Średnicowej oraz pla-
nowanego zagospodarowania 
terenów wokół Radiostacji.

Nowi lokatorzy na Targowej

- Wcześniej mieszkaliśmy 
przy ul. Dubois. Tam mieli-
śmy 72-metrowe mieszkanie, 
tu mamy większe. Okolica 
nam się bardzo podoba, jest 
spokojnie. Po prostu luks! 
Planujemy się wprowadzić 
przed świętami Wielkanocny-
mi - zgodnie twierdzą państwo 

Baranowie, którzy zamieszka-
ją w nowym domu z trzema 
córkami.

Warto dodać, że tuż obok po-
wstaje nowy budynek, w któ-
rym zamieszkają 33 rodziny.
 
- Powierzchnia użytkowa tego 

budynku to 1900 m kw., a 
koszt wyniesie 5,8 mln zł. 
Oddanie do użytku zaplano-
wano na czerwiec bieżącego 
roku – informuje Bożena Kus, 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

(mpp)

16 rodzin zasiedliło nowy budynek 
przy ulicy Targowej 11. W środę 
odbyło się uroczyste przekazanie 
kluczy przyszłym lokatorom.
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Spory, bo prawie 
4-metrowy fan  
reprezentacji  
Polski pojawił się  
w ubiegły wtorek 
w Gliwicach. 
 
Gliwiczanie przechodzący 
przez centrum miasta chętnie 
podpisywali się na ubranym 
w polskie barwy kibicu. Po 
wizycie na gliwickim Rynku, 
sympatyczna dmuchana ma-
skotka pomaszerowała, a wła-

ściwie została przewieziona, 
w stronę placu Krakowskiego 
i Parku Chopina.
 
Akcja została zorganizowana 
przez jeden z wiodących bro-
warów. Jak zapewniają organi-
zatorzy, jej cel to zachęcenie 
Polaków do wspólnego prze-
żywania sportowych emocji  
w gronie przyjaciół. Gliwice 
były kolejnym, po m.in. Olsz-
tynie, Świnoujściu, Tychach, 
Szczecinie i Elblągu, miastem 
na trasie największego kibica 
w Polsce. 

(mpp)

Największy kibic przyjechał 
do Gliwic


