
Redaktorzy Nowin Gliwickich 
zabrali się ostro za wytykanie 
literówek konkurencyjnym re-
dakcjom. Ostatnio złapali nas 
na błędzie w artykule reklamo-
wym. Rzeczywiście, był. Nie 
przeczymy, zamiast Szałsza, 
poszło „Szausza“. Tyle, że to 
zwykła literówka. 

Gorzej, gdy publikacja obnaża 
brak znajomości zasad pisowni 
i... historii. O tym, że król Wła-
dysław Jagiełło nie nazywał się 
„Jagieło“, wiedzą pewnie na-
wet przedszkolaki. 
W Nowinach Gliwickich redak-
cja zajęta jest korektą u konku-
rencji do tego stopnia, że u sie-
bie puszcza takie babole jak te 
widoczne na zdjęciu obok. To 
nie literówka, uważni dostrze-
gą, że podpis z tym samym 
błędem powtarza się dwa razy. 

Ktoś tu najwyraźniej w szkołę 
kamieniami rzucał.

gasidło
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Kto zakończy 
średnicówkę?

Dokończenie ze str. 1

Jaką trasę obej-
muje odcinek G2? 

Od węzła z DK 88 przy  
ul. Portowej, „średnicówka“ 
pobiegnie do skrzyżowania z 
ul. Śliwki i następnie między 
terenami Fabryki Drutu oraz 
Centrum Onkologii. Stąd po-
prowadzona zostanie w pa-
sie terenu pomiędzy ulicami 
Fredry i Dubois, a następnie 

dnem dawnego koryta kanału 
kłodnickiego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Chopina. 
Na wysokości ul. Berbeckie-
go pod ulicami Zwycięstwa 
i Dworcową do ul. Często-
chowskiej „średnicówka“ 
prowadzona będzie w tunelu 
długości 493 m. Wyprowa-
dzona z tunelu na wysokości  
ul. Dworcowej, DTŚ pocią-
gnięta zostanie w wykopie do 
przejścia pod ul. Konarskiego 
za południową linią zabudowy 
ul. Jagiellońskiej, a następ-

nie terenami poprzemysłowy-
mi Gliwickich Zakładów Urzą-
dzeń Technicznych.

Przypomnijmy, w pierwszej 
połowie lipca podpisano umo-
wę z firmą Skanska na budo-
wę pierwszego fragmentu 
DTŚ w Gliwicach, ciągnącego 
się od granicy z Zabrzem do 
ul. Kujawskiej. Cała „średni-
cówka“ powinna być gotowa 
w 2015 roku.

 (mpp)

ULICA JAGIELLOŃSKA CZY JAGIELOŃSKA? W NOWINACH 
GLIWICKICH NIE WIEDZĄ

Kto mieczem wojuje

- Barlicki i Dubois 
to osoby bardzo 
zasłużone dla 
Polski i dla pol-
skiej demokracji 
przedwojennej. 
Jak najbardziej zasługują 
na miano patriotów. W dzi-
siejszych czasach, takim 
mianem określa się raczej 
osobę o poglądach kon-
serwatywnych - zauważa 
Robert Hebenstreit z Fe-
deracji Młodych Socjalde-
mokratów.

Stanisław Dubois, działacz 
Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, był uczestnikiem po-

wstań śląskich. Brał także 
udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej, a w 1939 roku 
walczył w kampanii wrze-
śniowej. Zginął w 1942 
roku w Auschwitz.

Z kolei Norbert Barlicki był 
ministrem robót publicz-
nych i działaczem Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Pod-
czas II wojny światowej 
wydawał podziemną prasę. 
Został rozstrzelany w Au-
schwitz w 1941 roku.

Pisząc o nazew-
nictwie ulic, nie 
można pominąć 
milczeniem kwe-

stii patronów bu-
dzących skojarze-
nia z epoką PRL. 
Młodych socjaldemokra-
tów zapytaliśmy o ich po-
dejście do kontrowersyj-
nych nazw gliwickich ulic 
- m.in. Władysława Gomuł-
ki, generała Zawadzkiego, 
Róży Luksemburg czy Karo-
la Marksa.

- Szczerze mówiąc, to pozo-
stawiamy do decyzji miesz-
kańców oraz Rady Miej-
skiej - unika jednoznacznej 
odpowiedzi Hebenstreit. 

(mpp)

Znamy patronów ulic?
- Lewicowiec też może być patriotą - przekonują 
przedstawiciele Federacji Młodych Socjaldemokra-
tów, którzy w ubiegłym tygodniu rozdawali na ul. 
Zwycięstwa ulotki z życiorysami Norberta Barlickie-
go i Stanisław Duboisa. Większość z nas kojarzy te 
nazwiska z nazw ulic, ale czy potrafimy powiedzieć 
o nich coś więcej? Pomimo deszczowej aury, młodzi 
socjaldemokraci postanowili poprawić stan wiedzy 
gliwiczan.


