Według gliwickich samorządowców, inicjatorzy referendum „chcą zohydzić prezydenta i Radę Miejską”.

GLIWICE. - Te metody s¹ absolutnie nie do przyjêcia

w demokratycznym spo³eczeñstwie – mówi³ na zorganizowanej w poniedziałek przez samorządowców konferencji prasowej Tadeusz Grabowiecki, gliwicki radny
i przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Chodzi o dzia³ania inicjatorów referendum, którzy, zdaniem radnych, rzucaj¹ k³amliwe oszczerstwa w kierunku gliwickiego samorz¹du.

Informacje rozpowszechniane
przez inicjatorów referendum
w sprawie odwo³ania Prezydenta Gliwic i Rady Miejskiej
zirytowa³y
samorz¹dowców.
Podczas lipcowych obrad, rajcowie przyjêli oœwiadczenie w
sprawie „rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji na
temat funkcjonowania gliwickiego samorz¹du“, które przekazywane s¹ mieszkañcom miasta,
m.in. za poœrednictwem ulotek.

powinno siê jednak odbywaæ
w oparciu o prawdê. Argumenty podawane przez osoby
organizuj¹ce akcjê referendaln¹
s¹ jednak nieprawdziwe, i te
w³aœnie wypunktowaliœmy w
oœwiadczeniu. Brzydz¹ mnie te
wszystkie insynuacje, których
celem jest wzbudzenie niechêci
mieszkañców w stosunku do
w³adz miasta – t³umaczy³ Tadeusz Grabowiecki.

Rady Miejskiej
Marek Pszonak,
odpowiedzi¹ na
apel mieszkañców, którzy
prosili, ¿eby
rz¹dz¹cy ustosunkowali siê do
stawianych im
zarzutów.

Oœwiadczenie
bêd¹ce „prac¹
zbiorow¹” jest,
jak zapewni³
przewodnicz¹cy

- Takie dzia³ania jak zbieranie podpisów s¹ rzecz¹
normaln¹ w demokratycznych
spo³eczeñstwach.
Wszyscy
rz¹dz¹cy musz¹ liczyæ siê z
tym, ¿e bêd¹ oceniani przez
swoich wyborców. Wszystko to

Trwaj¹ca od kilku tygodni referendalna akcja zbierania podpisów to ju¿ druga próba zdobycia poparcia mieszkañców
dla organizacji referendum. W
ubieg³ym roku uda³o siê zebraæ
nieca³e 5000 podpisów.

- Uznaliœmy, ¿e dalsze milczenie mo¿e byæ przyznaniem
siê do stawianych nam zarzutów.
To mo¿e wprowadzaæ
mieszkañców w b³¹d – mówi¹
samorz¹dowcy. - Problem jest
mocno nag³oœniony i poprzez
u¿ycie do tej akcji tramwajów, na pewno jest bardziej
rozpowszechniony
wœród
mieszkañców Gliwic ni¿ rok
temu – przyzna³ prezydent
Frankiewicz.

Dlaczego
ubieg³oroczne
dzia³ania przeciwników prezydenta skwitowano milczeniem
a w tym wydano
oœwiadczenie?

Treœæ oœwiadczenia Rady
Miejskiej w Gliwicach publikujemy na stronie 15.

cz³onkowie grupy zebrali ju¿
14 tysiêcy z wymaganych 16
tysiêcy podpisów niezbêdnych
do zarz¹dzenia referendum
przez Komisarza Wyborczego.

Katarzyna Klimek

Czy weŸmiesz udzia³
w ewentualnym
referendum?
Jak zag³osujesz?
Zapraszamy do sondy
Portalu Miejskiego

Grupa inicjatywna zbieraj¹ca
podpisy twierdzi, ¿e prowadzone przez ni¹ dzia³ania maj¹
siê œwietnie a zwolenników
referendum przybywa. Wed³ug
niepotwierdzonych informacji,

www.24gliwice.pl
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Przeniesiony z Gliwic do Rybnika oddział WORD-u rozpoczął działalność

Z Gliwic do Rybnika
oœrodek spe³nia najwy¿sze standardy. Kadrê placówki tworzy 11
pracowników obs³ugi administracyjno-technicznej oraz 10 egzaminatorów.
W oœrodku bêd¹ prowadzone egzaminy na prawo jazdy kategorii
A i B. WORD planuje w oœrodku
tak¿e szkolenia instruktorów.

Ju¿ od poniedzia³ku,
w Rybniku egzaminy
zdaj¹ m.in. kandydaci na kierowców
z Gliwic. Gliwicki
oddzia³ Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu
Drogowego przy
ul. £abêdzkiej
zosta³ zamkniêty po
przeprowadzonych
tam ostatnich
egzaminach.

Zaniepokojonych
kursantów,
którzy na egzaminy do Rybnika
przyje¿d¿aæ bêd¹ z okolicznych
miejscowoœci, w³adze miasta
zapewniaj¹, ¿e w okolicy budynku
WORD-u, pojawi¹ siê nowe przystanki i kursy autobusów, dlatego te¿ nie powinno byæ ¿adnych
problemów z dojazdem.

Wybudowanie
nowoczesnego
oœrodka egzaminacyjnego w
Rybniku przy ul. Podmiejskiej,
poch³onê³o ok. 10 mln z³otych.
Jak informuje rybnicki magistrat,
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Przysz³y kierowca, który po raz
pierwszy zapisze siê na egzamin
teraz, poczeka ok. 3 tygodni. Tym,
którzy maj¹ „poprawkê” przyjdzie
czekaæ do po³owy wrzeœnia. Czas
oczekiwania na egzamin w by³ym
Oœrodek Ruchu Drogowego w
Gliwicach wynosi³ œrednio ok. 2
miesiêcy.

Na ostateczn¹ decyzjê Zarz¹du
Województwa Œl¹skiego w tej
sprawie wp³yw mia³y g³ównie
wzglêdy finansowe.
Dyrekcja WORD-u argumentowa³a,
¿e spoœród wszystkich oddzia³ów,
gliwicki by³ najdro¿szy w utrzymaniu, a obiekt przy ul. £abêdzkiej
ze wzglêdu na stan techniczny

Oœrodek w Gli.

wymaga³ kapitalnego remontu.
Poza tym, dyrekcja WORD na
budowê nowych oœrodków w Rybniku i Tychach zaci¹gnê³a kredyty, które sp³acaæ bêdzie jeszcze
przez dwa lata. Nie by³aby wiêc
w stanie udŸwign¹æ finansowo
kosztów wynajmu innego obiektu
w Gliwicach.

wicach zlikwidowano pomimo protestów
w³aœcicieli
szkó³ nauki jazdy i kursantów.
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Trzeba przyznaæ, ¿e kierowca czarnego pick-upa mia³ sporo szczêœcia. Niewiele brakowa³o a utopi³by samochód w
K³odnicy, po tym jak straci³ panowanie nad kierownic¹ i prawie spad³ z mostu na ulicy Orlickiego.
Wypadek mia³ miejsce po po³udniu w ostatni¹ sobotê. Samochód kompletnie zniszczy³ barierê i zatrzyma³ siê na rosn¹cym
w dole drzewie. Poza wspomnian¹ barier¹ i samochodem nikt
nie ucierpia³.
Zdjêcie nades³a³ p. £ukasz.

Katarzyna Klimek
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