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Marszałek „pęka” na
mrozie
Trudno w tej chwili
jednoznacznie stwierdzić, co spowodowało
uszkodzenie odsłoniętego w listopadzie
1998 roku monumentu. Prawdopodobnie
przyczyną jest destrukcyjne działanie mrozu,
śniegu i deszczu.
Niewykluczone, że pogodzie „pomogli” również
wandale. Przypomnijmy, że
artykuł 261 kodeksu karnego mówi, że „kto znieważa
pomnik lub inne miejsce
publiczne urządzone w celu
upamiętnienia zdarzenia
historycznego lub uczcze-

nia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności”.
Drobne uszkodzenia podstawy były widoczne w tym miejscu już kilka miesięcy temu.
Największe pęknięcia pojawiły
się na tylnych rogach podsta-

wy.
Sprawę zgłosiliśmy już Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych.

Michał Pac Pomarnacki

Świat spod naszych stóp
Od 18 do 27 stycznia
w gliwickiej Palmiarni
będzie można podziwiać
niecodzienne okazy
chrząszczy z całej Europy. Na wystawie zobaczymy dorobek wieloletniej
pracy Tomasza Gazurka.

nych gatunków chrząszczy, pochodzących z wielu zakątków
Starego Kontynentu, będzie
można zobaczyć podczas najbliższej wystawy
w Palmiarni.
Wszystkie
gablotki z
owadami
są szczegółowo
o p i s a n e tak, by lepiej
poznać tajemniczy, mało zna-

Najmniejsze i największe, lądowe i wodne, żyjące w koronach
drzew i w glebie, drapieżne i
padlinożerne... to wszystko,
czyli blisko 50 okazów przeróż-
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ny, ale piękny świat, który
istnieje „pod naszymi stopami. Będzie można nie
tylko zgłębić wiedzę na
temat rodzin poszczególnych chrząszczy, ale
także dowiedzieć
się, jakie mają
one znaczenie dla
rolnictwa i
gospodarki
leśnej.
Wystawa Tomasza Gazurka jest zbiorem jego wieloletniej pracy. Sam autor
jest członkiem Śląskiego
Towarzystwa Entomologicznego w Bytomiu oraz SEA
– Towarzystwa Entomologicznego z siedzibą w Zaragoza w Hiszpanii
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„Wszystkie
dotychczasowe Lwy
zasługują na uznanie”.

Statuetka „Gliwickiego
Lwa” została przyznana
po raz siódmy. Tym razem trafiła w ręce Henryka Błażusiaka, dyrektora Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.
Czyt. str. 1

Fot. Wojciech Baran

Eksponaty będzie można
podziwiać w godzinach
otwarcia Palmiarni (wtorek-piątek 9-17.00; sobota-niedziela 10-17.00).

Wysoka amplituda temperatur tej zimy zapewne przyczyniła się do uszkodzenia cokołu pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego.

Gazeta Miejska:
- Co zadecydowało
o tegorocznym
wyborze?
Prezydent Zygmunt
Frankiewicz:

- Nagradzani są liderzy, czyli
takie osoby, od których działalności zależy jakość życia
wielu innych. W tym roku nagroda trafia wyjątkowo w ręce
prezesa spółki komunalnej.
Ta decyzja jest podyktowana
zupełnie niespotykanymi osiągnięciami pana Błażusiaka
i firmy którą reprezentuje.

Jeszcze 15 lat temu
to była firma państwowa, teraz jest
jedną z najlepszych
w Gliwicach, a na
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pewno najlepszym
przedsiębiorstwem
wodociągowym tej
branży co najmniej
w regionie, jeżeli
nie w Polsce.
Firma musiała
przejść bardzo długą trudną drogę,
ze zmianą mentalności pracowników włącznie i to
wszystko zostało
osiągnięte w stosunkowo krótkim
czasie.
Wodociągi gliwickie podjęły
się ogromnych zadań, prowadzą projekty unijne na niespotykana skalę z świetnym
rezultatem. Wykazują zysk ze
swojej działalności przy cenie usług czyli wody i odbioru
ścieków jednej z najniższych
w regionie.

Gazeta Miejska: Czy wyłonienie kon-

kretnego laureata
nagrody jest trudne?
Zygmunt
Frankiewicz:
- Zdecydowanie jest to trudne, dlatego że osób, które
zasługują na wyróżnienie
jest bardzo dużo. Mamy bardzo wiele podmiotów, bardzo
dobrze prowadzonych, a do
tego to jest zobowiązanie. Ta
decyzja nie jest obojętna, dlatego że przyszłość tych firm
i osób, które są nagradzane,
może potwierdzać słuszność
wyboru a może być wręcz
przeciwnie. Po części biorę
odpowiedzialność za dalszą
działalność osób i firm, które
one reprezentują.
Z pełną satysfakcją i przyjemnością zauważam, że przez
te lata funkcjonowania nagrody, mogę z dumą mówić o
wszystkich laureatach. Swoją
działalnością wszystkie „Lwy“
potwierdziły, że w pełni na te
słowa uznania zasługują.

Rozmawiała
Lucyna Caban
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