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Ranking przed
Tłustym Czwartkiem

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, interwencję,
a może pochwałę? Czekamy na Twój
telefon pod numerem 32 230-84-51.
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Emocje przy
estakadzie
Estakady łączącej ulicę Portową z Perseusza
jeszcze nie ma, za to jest już spór, kto powinien zostać jej patronem

Fontanna
najpóźniej
w czerwcu
Efektowna, nowoczesna fontanna
na placu Piłsudskiego powstanie
do czerwca? Pod warunkiem, że...
znajdą się chętni na jej budowę.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych liczy, że tym razem
przetarg na realizację nowej
aranżacji skweru za pomni-

kiem Marszałka przyniesie
rozstrzygnięcie. Przypomnijmy,
pierwotnie fontanna miała być
postawiona w ubiegłym roku.

Skąd to opóźnienie?
– Niestety, dwa postępowania
przetargowe ogłoszone przez
MZUK nie przyniosły rozstrzygnięcia. Przenieśliśmy więc realizację tej inwestycji na 2011
rok – powiedziała nam Iwona
Kokowicz, rzecznik Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Plac uzyska nowy blask nie
tylko dzięki fontannie, która
zostanie usytuowana za pomnikiem, ale także nowej nawierzchni i zieleni. Mają one
korespondować z remontowanymi w ubiegłym roku skwerami i Rynkiem. Oferty można składać w MZUK tylko do
7 marca.
Wadium w przetargu wynosi
30.000 złotych. (mu/mpp)

Zaczęło się niewinnie,
skończyło ostrym sporem.
Propozycja przedstawicieli Forum Rozwoju Miasta
Gliwice, by budowaną na
osiedlu Kopernika nazwać
imieniem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Ronalda Reagana, została
skrytykowana przez Federację Młodych Socjaldemokratów. Przeciwnicy Reagana na tabliczce z nazwą patrona widzieliby z kolei Martina Luthera Kinga. Jedni
i drudzy zbierają podpisy
pod poparciem. Słowna bitwa na argumenty stała się
na tyle głośna, że zdążyła
odbić się echem... wśród
radnych sejmiku województwa śląskiego.

Pierwsze z inicjatywą wyboru patrona
ruszyło Forum
Rozwoju Miasta
Gliwice. „Forumowicze“ wskazali na
Ronalda Reagana,
uznając jego wkład
w walkę z komunizmem, wspieranie
Radia Wolna Europa i „Solidarności“.
– Reagan już na początku
swojej prezydentury interesował się wydarzeniami
w komunistycznej Polsce,
analizował raporty dotyczące sytuacji za żelazną kurtyną. Jego bezkompromisowa polityka doprowadziła

kowo przemawiać niedawna,
setna rocznica jego urodzin.

do upadku komunistycznego
imperium. Poza tym zawsze
z szacunkiem wyrażał się o
naszej ojczyźnie i Polakach
– argumentuje Marek Morawiak z Forum Rozwoju Miasta Gliwice.
Za Reaganem, jako patronem estakady miałaby dodat-

Na odzew nie trzeba było długo czekać...

Internauci chcą Jerzego Ziętka
Czytaj na stronie 2
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