Zabrze chce uczcić swojego honorowego
obywatela, profesora Zbigniewa Religę, i postawić mu pomnik. Właśnie ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji monumentu.

Zajechał drogę
pijanemu

Fot. KMP Gliwice

Remont skweru
rozpoczęty
Załatwianie formalności trwało długo,
jednak w końcu prace przy skwerze
Valenciennes ruszyły pełną parą.
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Wymiany doczeka się oświetlenie, a znajdujący się na skwerze bunkier zostanie zasypany.
Znikną również stare, uschnięte
krzewy. Na swoim miejscu pozostaną drzewa. Miejski Zarząd
Usług Komunalnych przewiduje
oczywiście nowe zasadzenia,
które upiększą skwer.

Warto pokreślić, że młody
mężczyzna nie był akurat
na służbie. Na szczęście
szybko zareagował. Jak się
okazało, kierowca BMW
był kompletnie pijany, a po
zatrzymaniu stał się agresywny i chciał odjechać.
Funkcjonariusz ŻW szybko
go jednak obezwładnił.
W tym czasie na miejsce
podjechali policjanci, powiadomieni przez interweniującego żołnierza.

Termin zakończenia prac na
skwerze Valenciennes nie jest
znany, wszystko zależy bowiem
od warunków atmosferycznych.
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wiednie uprawnienia określone
w regulaminie konkursu.
Z regulaminem można zapoznać się do 22 grudnia. Jest
on dostępny w budynku Urzędu
Miejskiego w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11 pok. 26 w godz.
7.30 – 15.00; tel. 032 37 33
576, fax 032 37 33 529. Regulamin konkursu można również
przeczytać na stronie www.zabrze.magistrat.pl

Konkurs adresowany jest do
osób lub zespołów, legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami i posiadających odpo-

Termin składania prac upływa
14 stycznia 2011r. Ogłoszenie
wyników 31 stycznia 2011r.
(nd)

Ulica Zwycięstwa
częściowo zamknięta

Najważniejszą jednak
wiadomością jest fakt,
że plany remontowe
uwzględniają postawienie
postumentu pod pomnik
„Śpiącego Lwa”, który
jak na razie czeka na
swój czas w gliwickim
MZUK-u.

R

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski ma charakter otwarty. W
jego ramach ma powstać projekt pomnika upamiętniającego
postać prof. Zbigniewa Religi
wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół niego.
Wszystkie prace nadesłane na
konkurs zostaną zaprezentowane publicznie. Przed wybraniem
zwycięskiej pracy odbędą się
konsultacje społeczne.

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

Głównym wykonawcą remontu
jest właściciel hotelu, który powstał przy skwerze. Kwestia zagospodarowania Valenciennes
pozostaje także w gestii gliwickiego MZUK.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, w zakres prac wchodzi usunięcie starej nawierzchni, wytyczenie nowych alejek i położenie
nowej kostki, a także ustawienie
ławeczek.

Pomnik
dla profesora

Podczas przejażdżki samochodem,
25-letni funkcjonariusz Żandarmerii
Wojskowej, w pewnym momencie zauważył BMW jadące zygzakiem. Nie
wahając się, ruszył za czerwonym autem i przy pierwszej nadarzającej się
okazji zajechał drogę pijanemu (jak
przypuszczał) kierowcy, uniemożliwiając mu dalszą jazdę.
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Zatrzymany miał we krwi
ponad 3 promile alkoholu! To wystarczyło, by trafił
do aresztu, a jego pojazd
został odholowany na parking strzeżony. 51-letni
mieszkaniec Gliwic odpowie za swój czyn przed sądem, grozi mu kara 2 lat
pozbawienia wolności.

Odcinek ul. Zwycięstwa od ul. Dolnych
Wałów w kierunku
Rynku został zamknięty dla ruchu
- informuje Zarząd
Dróg Miejskich.
Powodem utrudnień
są prowadzone tam
prace remontowe.

Postawa młodego funkcjonariusza z pewnością zasługuje na pochwałę.

Do Pl. Inwalidów Wojennych
objazd poprowadzono ulicami Dolnych Wałów, Górnych,
Wałów, Kaczyniec, Średnią
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i dalej do Pl. Inwalidów Wojennych. Do ul. Matejki kierowcy dojadą ulicami Dolnych
Wałów, Górnych Wałów, Kaczyniec, Bankową dalej Bytomską i Tkacką.
Remontowany fragment ulicy
Zwycięstwa będzie nieprzejezdny do końca listopada.
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