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GLIWICE

SĄD UJAWNIŁ, ŻE ADRES KONTROWERSYJNEJ STRONY NALEŻY DO RZECZNIKA PREZYDENTA GLIWIC

Wpadka rzecznika
Kto stoi za kontrowersyjną stroną internetową stopreferendum.pl? Zdaniem Dariusza
Jezierskiego, autorem agresywnych i obraźliwych wpisów pod adresem referendystów
jest Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta
Gliwic i jego długoletni współpracownik.
Na witrynie stopreferendum
.pl znajdują się m.in. wpisy o
rzekomej współpracy członka Obywatelskiego Komitetu
Referendalnego Jacka Krzyżanowskiego ze Służbą Bezpie-

czeństwa. Podczas piątkowej
konferencji, rzecznik referendystów Dariusz Jezierski
zaprezentował dowody na to,
że za stroną stropreferendum
stoi Marek Jarzębowski.

- Mamy pismo z firmy, która
ma na swoich serwerach domenę stworzoną przez Marka
Jarzębowskiego.
Dokument
jest opieczętowany przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach. Sąd
zwrócił się z nakazem ujawnienia danych właściciela strony.
Mimo że serwer jest ukryty daleko za oceanem, są to dane
łatwe do ściągnięcia - tłumaczy
Jezierski.
Jak dodaje, dwóch członków
OKR podjęło kroki prawne w
stosunku do bliskiego współ-

pracownika Zygmunta Frankiewicza.
- Spośród pomówionych i
obrażonych, dwie osoby - Jacek Krzyżanowski i Wiesław
Okoński, wystąpiły już na drogę sądową - oznajmił dziennikarzom Jezierski.
Niestety, nie udało nam się
skontaktować z rzecznikiem
prezydenta w celu uzyskania
komentarza w tej sprawie.

Nie tylko spotkania
i konferencje.
WTA w Gliwicach
W poniedziałek, 10 września, rozpoczęło
się w Gliwicach 8. Generalne Zgromadzenie
WTA. Oprócz wydarzeń, które zorganizowano dla przedstawicieli miast członkowskich
oraz śląskich samorządów przygotowano
także wydarzenia towarzyszące - w których
udział mogą wziąć mieszkańcy.
W ramach 8. Generalnego
Zgromadzenia WTA w Gliwicach odbędzie się m.in. Międzynarodowa konferencja –
„Rola innowacji w walce z kryzysem gospodarczym”, Forum
Burmistrzów, Forum Rektorów
czy Międzynarodowe Warsztaty UNESCO.
12 września należy natomiast
do Politechniki Śląskiej, w
Technoparku zorganizowany
zostanie Dzień Nauki i Przemysłu.
- Ideą Dnia Nauki i Przemysłu
jest prezentacja innowacyjnych firm, jednostek naukowych, a także jednostek rozwojowo-badawczych. Chcemy
popularyzować
innowacje
technologiczne i naukowe oraz
zachęcić mieszkańców Gliwic
oraz miast sąsiednich do rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego
- tłumaczą organizatorzy.
Zaprezentowana
zostanie
m.in. wirtualna sala opera-

cyjna, służąca do planowania
operacji oraz prototyp robota
kardiochirurgicznego.
Firma
i3D wprowadzi natomiast
uczestników wydarzenia w wirtualną rzeczywistość.

Wydarzenia
towarzyszące:
Wtorek, 11 września

• Chóralne śpiewanie: Gliwice – Korea. Centrum Kultury
Studenckiej Mrowisko, godz.
19.00
Koncert w wykonaniu Chóru
Politechniki Śląskiej oraz Daedeok Innopolis Sinegers. Goście z Korei zaprezentują się
w niecodziennym repertuarze.
Usłyszymy światowe standardy muzyki rozrywkowej, a także utwory polskie opracowane
w wersjach chóralnych.
• Maraton filmów science
fiction w Kinie Amok – Scena
Bajka
Przyszłość i nowe technologie
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od zawsze fascynowały twórców X muzy. W maratonie
przygotowanym przez Kino
Amok zobaczymy filmy, które
zyskały status kultowych oraz
najnowszą produkcję Ridleya
Scotta ukazującą pełnię wizualnych możliwości współczesnego kina.
W programie:
18.00 – Odyseja Kosmiczna,
Stanley Kubrick, 1968
20.30 – Matrix, Andy Wachowski, Lana Wachowski, 1999
23.00 – Prometeusz 3D, Ridley Scott, 2012
• Wernisaż wystawy druku
cyfrowego Marii Piotrowskiej-Salcer
Centrum Organizacji Kulturalnych. Studzienna 6, godz.
18.00
Maria Piotrowska – Salcer,
gliwiczanka jest absolwentką
ASP w Katowicach, stypendystką Ministra Kultury i Sztuki w 2005/2006. Liczne wystawy krajowe i zagraniczne,
udział i wyróżnienia w konkursach i publikacjach; m.in. we
Włoszech i w Dessau.

Co można znaleźć na stronie
stopreferendum.pl?
Sporo
ostrej, krytyki pod adresem
niektórych członków OKR, w
tym oskarżenia o współpracę
z SB.
Anonimowy autor podpisujący
się jako „wojtek“ nazywa również OKR (Obywatelski Komitet Referendalny) „Oddziałem
Klaunów Rewiowych“. Nie brakuje też obraźliwych zdjęć. Jedno z nich przedstawia pijanego
kloszarda podnoszącego rękę

„za referendum“. Co ciekawe,
baner linkujący do stopreferendum.pl widnieje na stronie
internetowej prezydenta Gliwic
Zygmunta Frankiewicza.
(mpp)
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Apel Radnych Rady Miejskiej
w Gliwicach
w związku z referendum lokalnym
wyznaczonym na dzień 16 września 2012
roku w sprawie odwołania
Prezydenta Miasta Gliwice,
pana Zygmunta Frankiewicza
przed upływem kadencji.
Referendum, podobnie jak wybory, jest istotnym instrumentem demokratycznego państwa gwarantującym obywatelom
wyrażenie woli w ważnych społecznie kwestiach, dotyczących
wspólnoty gminnej mającym swoje umocowanie w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o referendum.
Radni Rady Miejskiej w Gliwicach wybrani w demokratycznych
wolnych wyborach zachęcają gliwiczan do korzystania z przysługującego im demokratycznego prawa i niezawodnego udziału
w tym akcie demokracji bezpośredniej.

• Dzień Nauki i Przemysłu

Środa, 12 września

• Koncert Ewy Farnej oraz
Blue Cafe, Plac Krakowski
w Gliwicach od 19:00 – 22:00.
Wstęp wolny.

www.gazeta-miejska.pl

Radni Rady Miejskiej w Gliwicach
w kolejności alfabetycznej:

Dominik Dragon
Zdzisław Goliszewski
Joanna Karweta
Ewa Potocka
Jarosław Wieczorek
Jan Wiśniewski
Zbigniew Wygoda

Kajetan Gornig
Jarosław Gonciarz
Marek Kopała
Janusz Szymanowski
Urszula Więckowska
Henryk Woźniak
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