
Dyżur prawnika
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.
Na Państwa pytania odpowiadać 
będzie adwokat Łukasz Frączek.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51..
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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Listem w DTŚ 

Wyczekiwana przez miesz-
kańców Gliwic inwestycja ma 
jak się okazuje zagorzałych 
przeciwników, którzy nie skła-
dają broni do ostatniej chwili. 
Stowarzyszenie „Gliwiczanie 
dla Gliwic“ na początku maja 
wysłało do premiera Donalda 
Tuska pismo, w którym budo-
wę „Drogowej Trasy Średnico-
wej“ określa jako „kuriozalną 
niegospodarność“.

W liście czytamy, że droga, 
która „kosztować ma ponad 

miliard złotych jest zupełnie 
zbędna. Czynna jest bowiem 
naturalna obwodnica miasta, 
którą tworzy wybudowany i 
eksploatowany odcinek auto-
strady A1, połączony z krajo-
wą drogą DK88, dochodzącą 
do specjalnej strefy ekono-
micznej“. 

Władze miasta zosta-
ły poproszone przez 
Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i 

To sianie fermentu i pomówienia - gliwicki ma-
gistrat nie pozostawia suchej nitki na piśmie 
wysłanym do premiera przez stowarzyszenie 
„Gliwiczanie dla Gliwic”. 

W liście podpisanym przez prezes stowarzyszenia Mi-
rellę Czajkowską-Turek czytamy, że mająca przebie-
gać przez centrum Gliwic Drogowa Trasa Średnicowa 
jest „zupełnie zbędna“ a naturalną obwodnicę miasta 
tworzy autostrada A1 połączona z DK88.

Gospodarki Morskiej 
o wyjaśnienia. 
„To stanowisko jest sprzecz-
ne z potrzebami ogółu miesz-
kańców, którzy z niecierpli-
wością czekają od lat na 
dokończenie budowy Drogo-
wej Trasy Średnicowej“ - od-
powiada w oficjalnym piśmie 
magistrat, i przypomina, że 
obecny wariant trasy, w kon-
sultacjach społecznych wska-
zało aż 80% wypowiadających 
się mieszkańców.

Miasto krytykuje działania 
stowarzyszenia, nazywając 
je sianiem fermentu. „Przy-
gotowania do budowy Dro-
gowej Trasy Średnicowej w 
Gliwicach są na finiszu. Lada 
dzień ma zostać podpisana 
umowa z wykonawcą budują-
cym pierwszy z dwóch gliwic-
kich odcinków trasy, a woje-
woda śląski powinien wydać 
zgodę na realizację drugiego 
odcinka. Tymczasem niewiel-
ka grupa osób ze Stowarzy-
szenia „Gliwiczanie dla Gli-
wic” po raz kolejny sieje fer-
ment. Stowarzyszenie, które 
wielokrotnie i bezskutecznie 
próbowało już w przeszłości 
przeszkodzić w realizacji in-
westycji, jeszcze w ostatnim 
momencie usiłuje podważyć 
zasadność przedsięwzięcia i 
działać na szkodę miasta.”

 (mf)

Strona 11

„Boks jest zakoń- 
czonym etapem 
w moim życiu”

Wywiad z Iwoną Guzowską
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Ta wystawa jest bezpreceden-
sowa nie tylko dlatego, że nigdy 
wcześniej w naszym mieście piłka 
nożna nie stała się tematem muze-
alnej ekspozycji, ale również dlate-
go, że powstała przy ogromnym i 
bezinteresownym wsparciu bardzo 
wielu osób, pasjonatów lokalnego 
futbolu...

Całość pomyślana jest dość 
sprytnie - kwota do zapłaty 
nie wydaje się przesadnie 
wysoka, przez co wiele osób 
może ją po prostu 
uiścić...
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