Czekamy na Państwa telefony pod
numerem (32) 230-84-51, w czwartek,
od 11.30 do 13.30. A o czym informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego
dyżuru?

„Gość Dnia” to program telewizyjny realizowany przez redakcje Gazety Miejskiej, portalu 24gliwice.pl i gliwicką telewizję ITV.
W ubiegłym tygodniu gościliśmy byłego wiceprezesa Piasta Gliwice - Zbigniewa Koźmińskiego, rzecznika Vattenfalla - Łukasza Zimnocha, oraz Krystynę Jurczewską-Płońską - prezes Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach.

Z. Koźmiński: „Nie
jestem już na rynku
pracy chodliwym towarem“

Pomimo wystawionych pojemników na nieczystości, wielu właścicieli czworonogów nie ma
zwyczaju sprzątać po swoich pupilach.

Pan Marek zauważa, że przy ulicy Kozielskiej w Gliwicach – na
wysokości numeru 254 – nielegalnie nasypywana jest ziemia
na zbocze. Najbardziej cierpią
na tym drzewa, które są w ten
sposób niszczone i łamane.

Co oznacza wycofanie
się Vattenfalla z Polski
dla odbiorców energii
w Gliwicach?

Jak informuje Grzegorz Alczyński z gliwickiej Straży Miejskiej, sprawa samochodu marki
Audi, parkującego przy ul. Grottgera w Gliwicach została zakończona pozytywnie.
Stojący stale w tym miejscu
pojazd ograniczał widoczność,
ale właściciel już go przestawił
w taki sposób, by auto nie stanowiło zagrożenia w ruchu drogowym.

- Klub spadł z Ekstraklasy, to
na pewno jest zdecydowana porażka Zarządu, tego się nie da

w programie „Gość Dnia“ Zbigniew Koźmiński, były wiceprezes Piasta Gliwice.

ŚRODA
zmian. Jakie będą te zmiany po ewentualnym wejściu
nowego właściciela - trudno
powiedzieć. (...)Warto się
zastanowić, czy w gliwickiej
lampce (ufundowanej przez
Vattenfall - przyp. red.) nie
dokonać jakiejś zmiany, na
przykład abażuru. Może dobrym pomysłem byłoby, żeby
za kilka miesięcy, może za
rok, ogłosić konkurs na jakiś
oryginalny abażur? Myślę, że

- Dzisiaj nie wiemy jeszcze kto
mógłby ewentualnie Vattenfalla
kupić, jako część koncernu czekamy na decyzje właścicielskie.
Możemy tylko potwierdzić, że
analizowana jest możliwość wycofania się z Polski - powiedział
Łukasz Zimnoch - rzecznik Vattenfall.
- Pracownicy Vattenfalla nie odczuwają jak na razie wielkich

warto to przemyśleć. Lampka
jest naszym majątkiem i myślę,
że będziemy ją utrzymywać w
takim stanie, żeby mogła słu-

Zgłoszenia odbierała:
Małgorzata Urbanek
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„Te kostki granitowe to jakaś
plaga w Gliwicach. Nie katujcie gliwiczanek (na obcasach),
dzieci w wózkach (młodzi gliwiczanie wracają ze wstrząsem
mózgu, ze spacerku po Rynku
czy ul. Wieczorka). Kostka brukowa, jako jedyna, nie nadaje
się na ciągi piesze (...) można
ją stosować jako dodatek,
między np. płyty, na pobocza
chodnika. Daje to wtedy ciekawe rysunki i faktury podłóg
urbanistycznych.

żyć jako miejsce, gdzie można
przysiąść. Również jako akcent
przestrzeni, który tą przestrzeń
organizuje...
sytet Trzeciego Wieku w Gliwicach.
- Czy są jakieś ramy wiekowe dla
uczestników?
- W zasadzie tak. Regułą jest
50+, ponieważ większość unijnych i miejskich projektów dotyczących seniorów, jest skierowana właśnie do tej grupy wiekowej. (...) W tej chwili najstarsza
studentka ma 83 lata. Mamy
520 członków, jest jednak jeszcze możliwość zapisania się na
nowy semestr.

CZWARTEK
„Robię wszystko, żeby
zmienić stereotyp emeryta“

Mniej kostki, więcej
Pani Ewa, zwolenniczka
fontann
budowy nowych fontann

w Gliwicach, zachęca do
zwrócenia uwagi na ich
zalety. „Proszę o więcej
fontann w Gliwicach,
chociażby małych, a za
to mniej drogich kostek
brukowych“ - pisze pani
Ewa.

ukryć. Spadł z wielu powodów.
Ciężko jest grać co tydzień na
innym stadionie, to uważam
podstawowy powód. Błędy trenerskie też się do tego przyczyniły. Na pewno i my nie byliśmy
bez winy.
(...) Nie jestem już ani w wieku,
ani w sytuacji życiowej kiedy muszę na gwałt szukać pracy. Telefon zadzwoni, to się zastanowię.
Podejrzewam, że nie zadzwoni,
bo nie jestem już na rynku jakimś chodliwym towarem, z racji
wieku i mojej przeszłości, głównie PZPN-owskiej...

WTOREK

- Nie mam pretensji personalnych, mam pretensje do właściciela klubu, a właścicielem
jest miasto. Za brak koncepcji,
bo właściciel nie zdaje sobie
sprawy co sobie wziął na głowę,
co to jest klub piłkarski i jakie
są jego obowiązki - powiedział

Pani Agacie nie podoba się, że
na ulicy Wybrzeże Wojska Polskiego w Gliwicach, która jest
miejscem spacerów matek z
dziećmi, przechadzają się także właściciele psów ze swoimi
czworonogami, po których jednak nie mają zwyczaju sprzątać.

Pełny, telewizyjny
zapis rozmów
dostępny jest
na stronach
Portalu Miejskiego
www.24gliwice.pl

- Uniwersytet Trzeciego Wieku to
miejsce, w którym wszyscy seniorzy mają możliwość kontynuowania swojego aktywnego życia
- mówi w programie „Gość Dnia“
Krystyna Jurczewska-Płońska,
prezes Stowarzyszenia Uniwer-

Fontanny natomiast, nie dość,że
podnoszą
estetykę
i atrakcyjność miejsca, to
jeszcze oczyszczają powietrze
i tworzą przyjazny klimat dla
ludzi i przyrody.
Przydałaby się np. na skwerze
przy UM-Gliwice, chociażby
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dwa, trzy kamienie, po których płynie woda; przy feralnej
ul. Wieczorka, na placu Mickiewicza, na placu Piastów, przed
dworcem PKP lub w pobliżu na
rogu Zwycięstwa i Boh. Getta,
przy rogu Pszczyńskiej i Wrocławskiej, Nowego Światu,
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tu aż się prosi poczyścić powietrze, szczególnie latem
i jesienią.
(...) Fontanny mogą stać na
terenach uzbrojonych w sieć
wodną, mieć obieg zamknięty, bez wymyślnych kształtów,
projektowanych przez np.
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artystów
plastyków. Dwa,
trzy kamienie zestawione
razem, bezpośrednio na wybrukowanym, czy wypłytowanym podłożu, ze spadkiem
do spływu i już. Trzymam
kciuki, żeby wyszło.“
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