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Jako pierwsi ujawniamy jego nazwisko

Aleja zasłużonych w Gliwicach.
Czy jest potrzebna?

Czy gliwickie lotnisko będzie
konkurencją dla Pyrzowic?

.....................................................................................................................................

Wodociągi w willi.
Za 5,5 miliona
Zabytkowa willa przy ul.
Rybnickiej prawdopodobnie
jeszcze w tym tygodniu stanie siê oficjalnie w³asnoœci¹
gliwickiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji.
Przetarg rozstrzygniêto ju¿ co
prawda kilka tygodni temu,
jednak dopiero w ubieg³ym
tygodniu zgodê na przejêcie
nieruchomoœci wyrazi³o Ministerstwo Skarbu.

Jeszcze do niedawna w³aœcicielem budynku by³a Politechnika Œl¹ska, od której willê
wynajmowa³ Dom Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej. „Dom”
wyprowadzi³ siê jednak, bo
budynek wymaga generalnego, wiêc równie¿ kosztownego, remontu, na który
instytucji nie staæ. Uczelnia
podjê³a decyzjê o sprzeda¿y
nieruchomoœci – do przetargu zg³osi³o siê 3 oferentów,
najwy¿sz¹ kwotê – 5,5 mln z³
zaoferowa³o PWiK.
Jak zapowiada Agnieszka Batóg, rzeczniczka PWiK, zabytkowy obiekt po niezbêdnym
remoncie stanie siê now¹
siedzib¹ przedsiêbiorstwa.

A na co zostan¹
przeznaczone miliony uzyskane ze
sprzeda¿y willi?
- Senat Politechniki Œl¹skiej
wyrazi³ zgodê na sprzeda¿
nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e pieni¹dze z transakcji przeznaczone zostan¹
na remont dawnej sto³ówki

przy ul. Pszczyñskiej. Powstanie tam w przysz³oœci centrum
kultury studenckiej – informuje
Pawe³ Doœ, rzecznik uczelni.
Swoj¹ siedzibê bêd¹ tam mia³y
m.in. organizacje studenckie
oraz samorz¹d.
Powstanie sala widowiskowa a
tak¿e reaktywowany zostanie
studencki klub Spirala.

W³adze Gliwic chc¹ nadaæ Jerzemu Buzkowi tytu³
Honorowego Obywatela Gliwic. I choæ formalne
decyzje jeszcze nie zapad³y, atmosfera wokó³
ca³ej sprawy robi siê coraz mniej przyjemna.
Wszystko za spraw¹ radnych PiS, którzy widz¹
w tym przedwyborcz¹ agitacjê.

Katarzyna Klimek
Radni PiS s¹ jak najbardziej
„za” nadaniem Jerzemu Buzkowi tytu³u - doceniaj¹, uznaj¹
itp. Jest tylko jedno ale...
„Z uwagi na szczególny szacunek jakim cieszy siê Profesor
wœród mieszkañców Gliwic i
Œl¹ska chcemy, aby procedura i uroczystoœci nadania tego
wyj¹tkowego tytu³u odby³y siê
z nale¿yt¹ powag¹, z dala od
zgie³ku kampanii wyborczej
i doraŸnych celów politycznych” - pisz¹ w specjalnie wydanym oœwiadczeniu.
***
Willê przy dawnej Rybnikerstrasse 27 wybudowa³
oko³o 1926 roku Arthur
Neumann - wydawca gazety „Der Oberschlesische
Wanderer”.
Po wojnie budynek wielokrotnie zmienia³ u¿ytkowników – znajdowa³o siê tutaj
sanatorium dla studentów Politechniki Œl¹skiej,
póŸniej przedszkole, a przez
ostatnie 10 lat willa by³a
siedzib¹ Domu Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej.
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Jak wyjaœnia, sprawa Honorowego Obywatelstwa dla
profesora Buzka rozwa¿ana
by³a ju¿ od dawna. Powrócono do niej po referendum.
Od samego pocz¹tku, czyli
od paŸdziernika ubieg³ego
roku, PiS by³ do tego pomys³u
nastawiony negatywnie. Na
spotkaniu przewodnicz¹cych

Te doraŸne polityczne cele,
to zdaniem radnych PiS –
chêæ „wykorzystania” Jerzego
Buzka w nadchodz¹cych wyborach prezydenckich przez
Zygmunta Frankiewicza.
Takimi zarzutami zaskoczony
jest Marek Pszonak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
- Od samego pocz¹tku by³o
wiadomo, ¿e jedynym proponowanym terminem na
przyznanie tego tytu³u by³
czerwiec i obchody 20-lecia
Samorz¹du.
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klubów
radnych,
Marek
Kopa³a stwierdzi³, ¿e radni PiS tego projektu nie
popr¹. Wtedy jednak, wed³ug
przewodnicz¹cego Pszonaka,
nikt nie argumentowa³ tego
wyborami.

nic wspólnego z kampani¹
wyborcz¹, a pod projektem
podpisali siê radni wszystkich
klubów - oprócz PiS.
- Osobiœcie jest mi bardzo
przykro, ¿e do tego typu
okazji próbuje siê dorabiaæ
polityczn¹ ideologiê - mówi.

Pszonak
podkreœla,
¿e
przyjêcie uchwa³y nie ma

Nina Drzewiecka

Czy Jerzemu Buzkowi należy się tytuł?
- zapytaliśmy o to posła PiS Aleksandra Chłopka.
Rozmowa na stronie 3.
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