Który z projektów
bêdzie wiêc wizytówk¹
dzielnicy akademickiej? Nie wiadomo.
Rozstrzygniêcie
zapadnie po przeprowadzeniu analizy finansowej i uwzglêdnieniu
mo¿liwoœci realizacji.

kolorystyk¹ – jest b³êkitny albo
czerwony. W przygotowanych
przez studentów wizjach, budynek ró¿ni siê kolorystyk¹ – jest
b³êkitny albo czerwony.

Dokończenie ze str. 1
Jak wyjaœnia³ Krzysztof Gasid³o,
dziekan Wydzia³u Architektury
i cz³onek komisji konkursowej,
oba nagrodzone projekty
przedstawiaj¹ ciekaw¹
propozycjê zagospodarowania ulicy Akademickiej
i wytworzenia wysokiej
jakoœci przestrzeni publicznej. Zak³adaj¹, ¿e
w centralnym punkcie
rozleg³ego placu stanie obiekt o charakterystycznej, przeszklonej bryle i
awangardowym kszta³cie. Na
jego przed³u¿eniu znajdzie siê
Park Chrobrego i Hala Podium.
W przygotowanych przez studentów wizjach, budynek ró¿ni siê
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- Powiedzia³em prawdê. Ja pañstwa rozumiem, ¿e pañstwo siê z
tym nie pogodz¹ nigdy, a ja tego
nie zmieniê. Przez ca³y proces
siedzia³em ze spuszczon¹ g³ow¹,
bo wydaje mi siê, ¿e cz³owiek,
który pope³ni³ tak¹ zbrodniê, nie
mo¿e siedzieæ z podniesion¹
g³ow¹ – mówi³ Rafa³ P.

Pawe³ Doœ, rzecznik
prasowy Politechniki
Œl¹skiej, deklaruje,
¿e uczelnia pomys³y
studentów chcia³aby
wprowadziæ w ¿ycie jak
najszybciej.
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Iwona W. wysz³a z domu w nocy 18 lutego 2008 r. i œlad
po niej zagin¹³. Wszyscy szukali nastolatki, a w Gliwicach
i okolicznych miastach pojawi³y siê plakaty z jej zdjêciem
oraz danymi. Rafa³ P. czynnie uczestniczy³ w poszukiwaniach
nastolatki. Celowo odci¹ga³ rodziców od miejsca, w którym
ukry³ jej zw³oki.
Wieczorem 3 kwietnia 2008 roku pod schodami przychodni, w pobli¿u domu Iwony znaleziono jej zw³oki. Rodzice zamordowanej od pocz¹tku o pope³nienie tej zbrodni podejrzewali w³aœnie Rafa³a P. W sprawie zaginiêcia kilkakrotnie
przes³uchiwa³a go policja, jednak na parê dni przed znalezieniem zw³ok Iwony, uciek³ do Wielkiej Brytanii. W rêce zamordowanej policja znalaz³a jego dowód osobisty. Wydano
za nim Europejski Nakaz Aresztowania i w po³owie grudnia
2008 roku zatrzymano na budowie w Anglii.

Ojciec Iwony uwa¿a³, ¿e Rafa³
P. chcia³ dopuœciæ siê gwa³tu.
Napotka³ jednak sprzeciw i dlatego zabi³. Podczas postêpowania
s¹dowego tego jednak nie udowodniono.
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Prokurator podczas mowy koñcowej stwierdzi³, ¿e tej zbrodni
mo¿na by³o zapobiec.
- Gdy drobne przestêpstwa i wykroczenia s¹ tolerowane to
przestêpcy id¹ dalej i myœl¹, ¿e
wszystko ujdzie im bezkarnie –
mówi³. Po og³oszeniu wyroku prokurator Robert Smyk powiedzia³,
¿e tylko kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci by³aby adekwatna do stopnia zawinienia.
- Gdybym siê spodziewa³ takiego wyroku to bym formu³owa³
inne wnioski na sali rozpraw.
Domaga³em siê kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci
i uwa¿am, ¿e by³by to wyrok
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Po dwóch latach od
zabójstwa zapad³ wyrok 25 lat pozbawienia
wolnoœci. Jest on nieprawomocny. Zarówno
rodzina zamordowanej
jak i prokurator zapowiedzieli
apelacjê.

Podczas procesu obroñca
Rafa³a P. próbowa³ dowieœæ, ¿e w
chwili pope³nienia przestêpstwa

Ojciec zamordowanej ca³y czas
powtarza³, ¿e Rafa³ P. jednak
prawdy nie ujawni³.
- Na ubraniu mojej córki ujawniono krew, a skoro on j¹ tylko
udusi³ to sk¹d siê ona wziê³a?
– pyta³ zdenerwowany Kazimierz
Walczak.

Ide¹ konkursu by³o, aby zwyciêski
projekt mia³ du¿e szanse na
realizacjê. I to, obok kosztów inwestycji jury bra³o pod uwagê.

.

Wed³ug Natali Wajnowskiej,
kole¿anki zamordowanej,
¿aden wyrok nie mo¿e
byæ sprawiedliwy.
- Œmieræ za œmieræ, a
je¿eli nie, to powinien
odsiedzieæ to do koñca.
Iwonka ju¿ nie ma ¿ycia i
on te¿ nie powinien mieæ
– mówi³a przez ³zy.

- Jaka jest prawda? - krzyczeli na
sali rozpraw rodzice zamordowanej.

Pomys³ zamkniêcia ulicy
Akademickiej niezbyt podoba siê mieszkañcom.
Rektor podchodzi jednak
do tego ze spokojem.
- To oczywiste, ¿e niezadowoleni zawsze bêd¹. W tym
przypadku trzeba bêdzie
samochodem pojechaæ po
prostu 50 metrów dalej. Nie
przez ulicê Akademick¹, a
£u¿yck¹ lub Pszczyñsk¹.
Je¿eli to w³aœnie jest dla
kogoœ problemem, to pewnie
nasz pomys³ nie bêdzie siê
podoba³. Dla mnie to akurat
nie jest problem – wyjaœnia³
Andrzej Karbownik.

W za³o¿eniu obiekt bêdzie
s³u¿yæ uczelni. Docelowo
ma mieœciæ siê w nim
Centrum Uczelniane z
gastronomi¹, klubem pracowników uczelni, salami
recepcyjnymi i byæ mo¿e
równie¿ centrum informacyjnym – po prostu tu ma
biæ serce dzielnicy akademickiej.

s³uszny – twierdzi³ prokurator.

Dokończenie ze str. 1

- Na razie nagradzaliœmy wizjê. Nie
chodzi³o nam o konkretne
rozwi¹zania
techniczne – mówi
Gasid³o.

nie by³ on w pe³ni poczytalny.
- Zadaniem obrony by³o wp³yniêcie
na zgromadzenie materia³ów w
jak najszerszym zakresie tak, aby
s¹d móg³ czyniæ faktyczne ustalenia – mówi³ Adam Malinowski,
adwokat Rafa³a P.
- S¹d wymierzaj¹c karê 25 lat
pozbawienia wolnoœci liczy, ¿e
oskar¿ony przemyœli swoje zachowanie oraz wyjdzie zresocjalizowany i bêdzie móg³ powróciæ
do spo³eczeñstwa –
uzasadnia³ wyrok sêdzia
Adam Chodkiewicz.
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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