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moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto
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        Ciąg dalszy ze str. 1

– Nasze miasto wykształciło 
wystarczająco dużo ludzi, któ-
rych nazwiskiem można by 
uhonorować nazwę ulicy. Oskar 
Troplowitz, ks. Józef Stryczek 
(budowniczy kościoła św. Bar-
tłomieja), Tadeusz Schaepe 
(twórca Domu Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej), Tadeusz Ró-
żewicz czy Jerzy Ziętek, to tylko 
kilka z propozycji. Osobiście 
skłaniamy się ku temu ostat-
niemu. W czwartek będziemy 
przekonywać radnych, żeby zło-
żyli wniosek o poprawkę do pro-
jektu uchwały, by w ten sposób 
uhonorować wielkiego Ślązaka, 
który przecież urodził się w Szo-
biszowicach, tam gdzie powsta-
ło rondo – argumentuje Kozioł.

Gdyby radni przychylili się do 
wniosku Komisji Statutowej, 
nie byłby to pierwszy przy-
padek, gdy ofiara katastrofy 
smoleńskiej będzie patrono-
wać gliwickiej ulicy. W lutym 
2011 roku, drodze łączącej uli-
ce Bojkowską i Okrężną nada-
no imię Macieja Płażyńskiego, 
marszałka Sejmu w latach 
1997-2001.

Najbliższa sesja, pod-
czas której radni będą 
głosować również nad 
budżetem miejskim na 

2013 rok, rozpocznie 
się w czwartek o godzi-
nie 15.00. 

(mpp)

„Nigdy w życiu! Jest wielu 
innych wybitnych Polaków, 
z rzeczywistymi osiągnięcia-
mi, którzy są lepszymi patro-
nami niż człowiek, którego 
wyniosło się na piedestały 
tylko dlatego, że zginął w ka-
tastrofie lotniczej. Nie dla ta-
kich pomysłów!”

„Jak już mają kogoś dawać 
na patrona, to najlepiej Róże-
wicza. W końcu poeta i two-
rzył w mieście.”

„Kolejny poroniony pomysł! 
Taki projekt od razu powinien 
do kosza trafić, a nie pod 
głosowanie na sesję Rady 
Miejskiej.”

„A może ogłosić konkurs 
internetowy na nazwę ron-
da. Niech się PR w Urzędzie 
trochę rozrusza bo zapadli 
w sen zimowy.”

„Kiedyś, kiedy miasta otaczały 
mury obronne, bramy wyjazdo-
we swe nazwy brały od kierun-
ków miast, do których wyzna-
czały drogę. Może wrócić do 
tej tradycji i rondo nazwać, jak 
ktoś wcześniej zasugerował, 
toszeckim, a może poznań-
skim? Być może ułatwiłoby 
przemieszczanie przejezdnym, 
a nam oszczędzi kolejnych 
sporów i waśni...”

Będzie spór 
o nazwę? 

Czy rondo u zbiegu ul. Toszeckiej, Warszawskiej i 
Bohaterów Getta Warszawskiego będzie nosiło imię 
tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego?

Informacje 
o projekcie uchwały 
wywołała lawinę 
komentarzy na por-
talu 24gliwice.pl. 
Poniżej przytacza-
my niektóre opinie 
internautów.

„Zwariowali. Mało było gli-
wiczan, którzy zasługują na 
to aby rondo nazwać na ich 
cześć? Kaczyński nie zasłu-
guje na to na pewno.”

„Ogólnie zgadzam się, ale je-
dynym argumentem za nada-
niem imienia Lecha Kaczyń-
skiego ziemnemu kopcowi 
otoczonemu asfaltem może 
być wyłącznie fakt, że ów 
człowiek w momencie gwał-
townej śmierci był urzędują-
cym prezydentem RP.”

„Bardzo dobry pomysł. Przy 
okazji niech radni zmuszą 
Frankiewicza do zmiany nazw 
komunistycznych ulic, takich 
np. jak ul. Gomułki.”

Placówka zarządzana przez 
Wydziału Kultury i Promocji 
UM działa od czterech lat – 
jej szefową jest Katarzyna 
Jajszczok. 
 – Teraz przyszła pora, aby od-
dać sprawę w ręce gliwickie-
go środowiska kulturalnego 
– czytamy na stronie urzędu 
miejskiego.

Zgodnie z obecnym 
planem budżeto-
wym na 2013 rok, 
na prowadzenie  
galerii urząd zamie-
rza przeznaczyć  
70 tysięcy zł.

Galeria M{pi}K mieści się na 
pierwszym piętrze kamieni-
cy przy Rynku i zajmuje 308 
m2 powierzchni. Oprócz sali 
wystawienniczo-koncertowej 
znajdują się tam: zaplecze 
kuchenne, szatnia i sanita-
riaty. Swoje propozycje na 
prowadzenie w tym miejscu 
działalności mogą składać 
przede wszystkim organiza-
cje pozarządowe. Zgłosze-
nia powinny zawierać m.in. 
program działań z zakresu 
edukacji artystycznej miesz-
kańców i kosztorys.

Termin zgłaszania ofert upływa 
30 stycznia. Ich oceną zajmie 
się komisja konkursowa powo-

łana przez prezydenta Gliwic. 
Weźmie ona pod uwagę: rodzaj 
proponowanego przedsięwzię-
cia, stopień zagospodarowa-
nia przestrzeni lokalu, godziny 
otwarcia, częstotliwość orga-
nizowanych wydarzeń, przewi-
dywaną liczbę odbiorców oraz 
osób zaangażowanych w ich 
przygotowanie i koszty realiza-
cji. Ocenie będą podlegać także 
kwestie promocyjne, organiza-
cyjne (np. czy organizacja posia-
da odpowiednio wykwalifikowa-
nych pracowników i sprzęt do 
realizacji proponowanych przed-
sięwzięć), sposób wykonania 
i rozliczania zadań dotychczas 
zlecanych przez miasto. 

(mpp)

Galeria poza 
magistratem

Mieszcząca się przy gliwickim Rynku galeria M{pi}K praw-
dopodobnie zmieni zarządcę. Powołana przez prezydenta 
miasta specjalna komisja wybierze organizację, która będzie 
koordynować życie kulturalne obiektu.

Skopał 81-latkę
Zabrzańscy policjanci zatrzymali 30-let-
niego mężczyznę podejrzanego o do-
konanie rozboju oraz pobicie 81-letniej 
kobiety. Poszkodowana z licznymi obra-
żeniami, w tym złamaniem kości bio-
drowej, przebywa w Szpitalu Miejskim 
w Biskupicach. Sprawca został tymcza-
sowo aresztowany. Za dokonanie prze-
stępstwa podejrzany będzie odpowiadał 
jako recydywista.

Do zdarzenia doszło w piątek 
o godzinie 8.30 nad ranem, 
na klatce schodowej jednego 
z bloków przy ulicy Banachie-
wicza. Kilka godzin wcześniej, 
w jednym z mieszkań miała 
miejsce awantura pomiędzy 
30-latkiem, a jego konkubiną. 
Zdenerwowany mężczyzna 
swoje nocne niepowodzenia 
wyładował na schorowanej, 
chodzącej o kuli 81-letniej 
sąsiadce. 

Kiedy wyszedł nad ranem na 
klatkę schodową, zaatakował 
kobietę. Bijąc ją, kopiąc po 
nogach i tułowiu, doprowadził 
do stanu bezbronności. Od 
starszej pani zażądał wyda-
nia kluczy z jej mieszkania. 
Ponieważ przestępca spo-
tkał się z oporem poszkodo-
wanej, wściekły zrzucił ją ze 
schodów. Nie przejmując się 
losem leżącej na schodach 
kobiety, udał się do pobliskie-

go sklepu po alkohol. Kiedy 
wracał, został zatrzymany 
przez policjantów z Mikulczyc. 
Pijany trafił do policyjnego 
aresztu. 

Następnego dnia został prze-
słuchany przez zajmujących 
się sprawą policjantów z wy-
działu kryminalnego zabrzań-
skiej komendy. Tłumaczył się 
nadmiarem wypitego alkoho-
lu oraz złością na swoją kon-
kubinę. Podejrzanemu przed-
stawiono zarzuty dokonania 
rozboju oraz uszkodzenia cia-
ła. Decyzją Sądu Rejonowego 
w Zabrzu, 30-letni mężczyzna 
został tymczasowo areszto-
wany. 
Pokrzywdzona kobieta prze-
bywa aktualnie w szpitalu w 
Biskupicach. W wyniku piąt-
kowego ataku, ofiara napaści 
doznała złamania kości bio-
drowej, złamania kciuka oraz 
licznych zasinień. 

(KMP Zabrze)


