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GLIWICE

Rondo nazwane
Dokończenie ze str. 1
Podczas czwartkowej sesji
Rady Miejskiej, grupa radnych
PiS ponownie złożyła projekt
dotyczący ronda u zbiegu ul.
Toszeckiej, Warszawskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego.
Z tą budzącą spore kontrowersje inicjatywą wyszedł Gliwicki
Klub Gazety Polskiej oraz Społeczny Komitet Upamiętniania
Bohaterów Narodowych.
Miesiąc temu podobny projekt (różniący się uzasadnieniem) został przez radnych
odrzucony. Wtedy zabrakło
tylko jednego głosu.

Tym razem aż 12
radnych, w większości
Prawa i Sprawiedli-

wości oraz Koalicji
dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza poparło
projekt uchwały i pomysł przeszedł.
Obecny na sesji prezydent
Zygmunt Frankiewicz pochwalił wnioskodawców.
– Nie mam tutaj żadnych
uwag, zmienione zostało
uzasadnienie, które teraz
wzbudza mniej kontrowersji,
wyeliminowana została część
ocenna, a wyeksponowany
wpływ na państwo i to jest
bardzo przekonywujące – powiedział prezydent Gliwic.

Kto poparł projekt?
Leszek Curyło (KdG Zygmunta Frankiewicza)

Zdzisław Goliszewski (PiS)
Jarosław Gonciarz (PiS)
Marek Kopała (PiS)
Tadeusz Olejnik (KdG
Zygmunta Frankiewicza)
Marek Pszonak (KdG
Zygmunta Frankiewicza)
Krystyna Sowa (KdG
Zygmunta Frankiewicza)
Grażyna Walter-Łukowicz
(KdG Zygmunta Frankiewicza)
Jarosław Wieczorek (PiS)
Jan Wiśniewski (PO)
Henryk Woźniak (PO)
Jarosław Wypych (KdG
Zygmunta Frankiewicza)

Przeciwni byli:
Dominik Dragon (PO)
Kajetan Gornig (PO)
Zbigniew Grzyb (SLD)
Joanna Karweta (PO)
Krzysztof Kleczka (niezależny)

Miał być hotel i restauracja, na razie jednak
miasto nie znalazło chętnego na dzierżawę
jednego z budynków przy Radiostacji.

Nikt nie wpłacił wadium

Marek Widuch (SLD)

Wstrzymali się:
Zbigniew Wygoda (PO)
Janusz Szymanowski (PO)
Magdalena Budny (KdG
Zygmunta Frankiewicza)
Co ciekawe, przyjęcie uchwały podzieliło nawet zwolenników polityki tragicznie
zmarłego prezydenta. Prof.
Marek Berezowski, były radny PiS, wysłał list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym
protestuje przeciwko profanacji i poniżaniu im. Lecha
Kaczyńskiego.
Zdaniem
Berezowskiego,
rondo jest zbyt małe i znajduje się peryferiach miasta,
co uwłacza pamięci zmarłego prezydenta.

Minimalna wysokość miesięcznej stawki czynszowej wynosiła 6500 zł netto, a maksymalny okres trwania dzierżawy
wyznaczono na dwadzieścia
lat. Do licytacji nikt się jednak
nie zgłosił, nikt nie wpłacił też
wymaganego wadium. Miasto
się jednak nie zniechęca i już
zapowiada kolejną licytację
dzierżawy obiektu o powierzchni użytkowej 467 m2.

Kompleks zabudowań Radiostacji Gliwickiej znajduje się
przy ul. Tarnogórskiej. Powstał w połowie lat trzydziestych XX wieku i zachował
swój oryginalny układ. Jego
centralną częścią jest wieża nadawcza – najbardziej
charakterystyczny
obiekt
w Gliwicach, ponadto będący
najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie.

PiS rozdaje karty
– To brudna rozgrywka radnych Koalicji
dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza – tak
wniosek o odwołanie Kajetana Gorniga
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej komentuje radny Platformy
Obywatelskiej, Dominik Dragon.
Wniosek został złożony przez
radnych Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza na samym
końcu czwartkowej sesji. Chwilę wcześniej, głosami głównie
radnych PiS i KdGZF, podjęto
decyzję o wybraniu Lecha Kaczyńskiego na patrona ronda
przy zbiegu ulic Toszeckiej, Warszawskiej i Bohaterów Getta
Warszawskiego.
W ocenie części obserwatorów
gliwickiej sceny politycznej,
radni prezydenta poparli kontrowersyjną nazwę dla ronda
w zamian za pomoc PiS przy
obsadzeniu stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej człowiekiem z KdGZF.

Obecnie w prezydium nie zasiada żaden radny Koalicji dla
Gliwic. Swoich reprezentantów mają tylko PO (Zbigniew
Wygoda oraz Kajetan Gornig)
oraz PiS (Marek Kopała). Brak
członka w prezydium był przedmiotem częstej krytyki radnych
Koalicji dla Gliwic, którzy oskarżali kluby PO i PiS o nieposzanowanie nieformalnych zasad
panujących w Radzie Miejskiej.
Jeszcze kilka miesięcy temu
radni PO i PiS tworzyli nieformalną koalicję w Radzie Miejskiej. W ostatnich tygodniach
da się jednak zaobserwować
rozłam w tym sojuszu.
Jak będzie głosował PiS ws.
odwołania Kajetana Gorniga?

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

dobrze sprawuje swoją funkcję, a posunięcie radnych KdG
to zwykła hucpa i awantura,
próba zdestabilizowania pracy Rady Miejskiej. Regulamin
dopuszcza przecież możliwość
powołania trzech wiceprzewodniczących – komentuje Dominik Dragon, radny Platformy.

inni przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej.

Wydaje się, że spośród radnych KdGZF największe szanse na nominację mają Krystyna Sowa oraz Marek Pszonak,
którzy w przeszłości zasiadali
w prezydium Rady Miejskiej.
Nad wnioskiem radni będą
głosować na najbliższej sesji,
która najprawdopodobniej odbędzie się 14 marca.

– Wniosek o odwołanie Kajetana Gorniga z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wszystkich bardzo zdziwił
i zaskoczył. Wniosek nie posiada żadnego uzasadnienia,
tylko motywacje polityczne.
Traktuję go tylko i wyłącznie
w kategoriach brudnej rozgrywki radnych Koalicji dla Gliwic
Zygmunta Frankiewicza. Wiceprzewodniczący Kajetan Gornig
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Kajetan Gornig, radny PO
Jarosław Wieczorek unika jednoznacznej odpowiedzi.
– Nie mieliśmy jeszcze okazji
tego przedyskutować. Będziemy
wiedzieli więcej po spotkaniu
klubu, które odbędzie się w tym
tygodniu. Wiele zależy też od

tego, kto miałby być kandydatem KdG ZF na wiceprzewodniczącego – tłumaczy Wieczorek.
Na czwartkowej sesji wyraźnie
zdziwiony wnioskiem był przewodniczący Zbigniew Wygoda.
Zaskoczenia nie kryją również
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