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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

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych

wszystkim
Czytelnikom

życzy Redakcja..
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Przeciwko czemu protestowa-
no? Jak ogólnie wiadomo, w 
ostatnich miesiącach pojawiły 
się niepotwierdzone póki co 
informacje o tym, że przejazd 
autostradą w ruchu lokalnym, 
będzie płatny. To może zaska-
kiwać, ponieważ rok wcześniej, 
rząd obiecywał darmowy prze-
jazd tymi odcinkami poprzez 
wprowadzenie tzw. biletów ze-
rowych przy punktach poboru 
opłat.

Akcja rozpoczęła się punktu-
alnie, w sobotnie południe. 
Około 150 osób ruszyło spod 
dworca PKP, ulicą Zwycięstwa, 
aż na gliwicki Rynek. Jeden  
z pasów jezdni był wyłączony 
z ruchu, a pochód cały czas 

ubezpieczało kilka policyjnych 
radiowozów. Organizatorzy pro-
testu, Stowarzyszenie Gliwi-
czanie Razem, wskazywali na 
przykłady innych miast (m.in. 
Krakowa i Wrocławia), w któ-
rych odcinki autostrady, bę-
dące obwodnicami miejskimi, 
pozostały bezpłatne. 

Uczestnicy prze-
marszu podkreślali 
też, że wprowa-
dzenie opłat na 
obwodnicach 
będzie skutkowało 
zakorkowaniem 
centrum Gliwic 

przez kierowców 
chcących uniknąć 
opłat.

Zachęcano również gliwiczan 
spacerujących po ul. Zwycię-
stwa do włączenia się do akcji.

Po wejściu na Rynek, przy fon-
tannie Neptuna odczytano, a 
następnie złożono petycję na 
ręce Andrzeja Gałażewskiego. 
Poseł rządzącej Platformy Oby-
watelskiej obiecał, że przekaże 
pismo premierowi RP Donaldo-
wi Tuskowi. Po 25 minutach,  
w strugach rzęsistego desz-
czu, protest dobiegł końca.

Podczas przemarszu pojawi-

ło się wiele osób związanych 
z Gliwicami oraz polityków  
z różnych ugrupowań. Wspól-
ny cel gliwiczan sprawił, że ci, 
którym w innych sprawach jest 
ze sobą zdecydowanie „nie po 
drodze“, tym razem szli razem. 
Obok prezydenta Zygmunta 
Frankiewicza i wiceprezydenta 
Adama Neumanna widać było 
osoby kojarzone z twardą opo-
zycją - Marka Berezowskiego, 
Katarzynę Lisowską, Andrzeja 
Pieczyraka, Andrzeja Jarczew-
skiego oraz byłych posłów, 
Aleksandra Chłopka (dawniej 
PiS, obecnie Solidarna Pol-
ska), Wiesława Okońskiego  
i Marka Widucha (SLD). 

Michał Pac Pomarnacki

„Wypełnijcie obietnicę 
i oddajcie obwodnice”

„Kochamy Gliwice, więc chcemy bezpłatne obwod-
nice“, „Kleszczów, Ostropa, Rybnicka i Sośnica  
= bezpłatna obwodnica“ - te i inne hasła skandowa-
no podczas pierwszego gliwickiego protestu auto-
stradowego, który odbył się w sobotę.

Nowym komendantem 
Straży Miejskiej Gliwice 
został rybniczanin, Janusz 
Bismor. Dotychczas, jedno-
stce szefował p.o. komen-
danta, Jan Oszczypała.

Transfer z Rybnika 
do Gliwic

Janusz Bismor przez pięć 
lat pełnił identyczną funkcję 
w rybnickiej straży miejskiej. 
Za jego szefowania, jednost-
ka w Rybniku jako pierwsza 
w kraju zakupiła mobilną 
kamerę, pomocną przy ka-
raniu np. osób nielegalnie 
wyrzucających śmieci.

- Pan Janusz Bismor uzyskał 
pozytywny wynik w postę-
powaniu kwalifikacyjnym. 

Komisja rekrutacyjna po 
przeprowadzeniu rozmowy 
kwalifikacyjnej uznała, że 
kandydat posiada odpo-
wiednią wiedzę i kwalifika-
cje, aby prawidłowo realizo-
wać zadania na stanowisku 
Komendanta Straży Miej-
skiej w Gliwicach - czytamy 
w uzasadnieniu wyboru na 
stronie urzędu miasta. 

(mpp)

Najbliższe wydanie Gazety Miejskiej 
ukaże się wyjątkowo w środę, 11 kwietnia


