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Gliwice
21. edycja plebiscytu „Nowin Gliwickich”

kto zostanie Gliwicjuszem 2017?
Wybraliśmy ﬁnałową dziesiątkę
dok. ze str. 1
Oto lista laureatów (alfabetycznie):

1. Gerard drozd – uznany
w świecie kompozytor muzyki gitarowej, twórca i dyrektor artystyczny
Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego
2. michał ekkert – doktor nauk
medycznych, menedżer służby zdrowia, prezes szpitala w Knurowie, inicjator utworzenia Instytutu Kosmetologii i Badań Leków, który prowadzi
działalność szkoleniową oraz nauko-

wo-badawczą, inicjator wielu programów, jak obecnie prowadzony
w Knurowie projekt badawczy w zakresie namnażania komórek macierzystych
3. iwoNa ewertowska-meNer – niestrudzona propagatorka
muzyki chóralnej w powiecie gliwickim, znana z wyniesienia jej
na naj wyż szy po ziom kra jo wy
i międzynarodowy, założycielka
jedynego na terenach wiejskich Zespołu Muzyki Dawnej Tibiarum
Scholares
4. Gliwickie ceNtrum edukacyjNo-rehabilitacyjNe – od 25 lat

zajmuje się realizacją i budowaniem
zintegrowanego systemu opieki
na dziećmi niepełnosprawnymi i ich
rodzinami, inicjator wielu nowatorskich metod terapeutycznych, programów zdrowotnych i akcji społecznych
5. damiaN kałdoNek – architekt, właściciel gliwickiej pracowni architektonicznej ProjArch, która w ciągu ostatnich lat przygotowała wiele
ogólnopolskich realizacji, twórca koncepcji pierwszego śląskiego woonerfu (ul. Wieczorka)
6. krzysztof kobyliński – kompozytor, animator kultury,

twórca i dyrektor festiwali PalmJazz
i Filharmonia oraz Centrum Kultury
Jazovia
7. dariusz opoka – prezes Stowarzyszenia GTW, od 21 lat zaangażowany w finały WOŚP w Gliwicach,
pomysłodawca Centrum Rozwoju
Dzieci i Młodzieży Bumerang
8. krzysztof siwczyk – gliwicki poeta, eseista i krytyk literacki, laureat wielu nagród literackich,
w tym najbardziej prestiżowych, jak
ta przyznawana przez Fundację Kościelskich czy Nagroda Literacka
Gdynia, którą otrzymał za esej „Koło miejsca”

9. leszek strzelecki – lekarz,
specjalista medycyny paliatywnej,
od początku związany z gliwickim Hospicjum Miłosierdzia Bożego, człowiek wielkiego serca, ze wspaniałym
podejściem do pacjentów terminalnie
chorych
10. warsztat miejski – stowarzyszenie, które stworzyło w Gliwicach przestrzeń społeczną do pracy dla
makerów (majsterkowiczów, twórców, artystów), w której realizują
projekty społeczne – robocze i warsztatowe, organizują imprezy aktywizujące gliwiczan do działania w obszarze ruchu „make” i majsterkowania

Wybierali czytelnicy. Rozstrzygnęliśmy plebiscyt na najlepszą i najgorszą inwestycję w Gliwicach.

Złoty Gwóźdź dla roweru miejskiego,
Zardzewiały – dla placu Piastów
dok. ze str. 1

Nominacje za 2017 roku w kategorii Złoty Gwóźdź otrzymały: reno wa cja bu dyn ku sta rej pocz ty,
Gliwicki Rower Miejski, arena lekkoatletyczna na osiedlu Kopernika,
otwarcie jedynego w Polsce minikomisariatu przy ul. Pszczyńskiej oraz
rewitalizacja budynku przy ul. Rybnickiej – siedziby gliwickiej podstrefy ekonomicznej.
Kategorię Zardzewiałego Gwoździa reprezentowały: plac po synagodze jako parking, droga rowerowa w centrum miasta jako tor przeszkód dla rowerzystów, brak należytego oświetlenia przejść dla pieszych, plac Piastów – antywizytówka miasta oraz zamurowany tunel przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

REKLAMA

Zdobywcą Złotego Gwoździa,
z 256 głosami, został Gliwicki Rower Miej ski, dru gie miej sce
(219 głosów) przypadło renowacji
bu dyn ku sta rej pocz ty, a trze cie
(88 głosów) – arenie lekkoatletycznej na os. Ko per ni ka. Miej sce
czwarte (33 głosy) otrzymał minikomisariat przy ul. Pszczyńskiej. Najmniej głosów (31) przypadło rewitalizacji siedziby podstrefy ekonomicznej.
Zardzewiały Gwóźdź otrzymał
plac Piastów, który od lat jest antywizytówką miasta. Nie podoba się
on 300 osobom. Na drugim miejscu
(129 głosów) znalazł się zamurowany tunel przy ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego, a o trzecią lokatę
walczyły: plac po synagodze jako
parking i brak należytego oświetlenia przejść dla pieszych. Siedmioma głosami wygrał plac po synagodze (77). Piąte miejsce (52) przypadło drodze rowerowej w centrum
miasta, będącej torem przeszkód
dla rowerzystów.

www.facebook.com/
NowiNyGliwickie

