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„Gość Dnia” to program telewizyjny realizowany przez redakcje Gazety Miejskiej, portalu 24gliwice.pl
i gliwicką telewizję ITV. Ostatnio gościliśmy prezydenta Gliwic - Zygmunta Frankiewicza, Marka Kopałę wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (PiS), oraz Henryka Błażusiaka - prezesa PWiK.

- Gdyby pan prezydent Frankiewicz uprzedził mnie, że
chce kandydować i zaproponowałby skład zarządu, nie
wykluczam głosowania za.
Tu nie ma żadnego podtekstu politycznego - tak
swój głos dla prezydenta
Świętochłowic (a nie Gliwic)
podczas wyborów przewodniczącego Górnośląskiego

W rozmowie pytamy o Górnośląski Związek Metropolitalny, o kontrowersje wokół
wyboru przewodniczącego
GZM, o ograniczenie przez
NFZ liczby placówek zdrowia
świadczących usługi w porze
nocnej i święta...

ŚRODA
- Jak można „robić“ Metropolię bez Katowic, Sosnowca,
Gliwic czy Zabrza? Spośród
prezydentów, w zarządzie
GZM, z Zagłębia nie ma nikogo, nie ma też nikogo z
czterech największych miast
województwa. W siedmioosobowym zarządzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, czterech prezydentów
jest zupełnie „nowych“. Mam
poważne obawy, czy oni so-

bie poradzą - powiedział w programie „Gość Dnia“ Zygmunt
Frankiewicz, prezydent Gliwic.
- Te wybory (wybory przewodniczącego GZM) były zorganizowane przez Platformę we współpracy z PIS-em w stricte polityczny
sposób. To jest następny etap
upartyjniania samorządów, czyste partyjniactwo, nikomu to nie
służy...
Z prezydentem Gliwic rozmawiamy o kontrowersjach wokół wyboru Zarządu GZM, o zadłużeniu
Gliwic i relacjach w gliwickim
samorządzie.

Krzyżówka z Gazetą Miejską
KRZYŻÓWKA OD A DO Ż

Odgadywane wyrazy rozpoczynają się literą poprzedzającą określenie. Dla ułatwienia podano liczbę liter
odgadywanego słowa. Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 33 utworzą rozwiązanie - przysłowie ormiańskie.
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A) Dowódca 2 Korpusu Polskiego w Bitwie
pod Monte Cassino (1944) (6)
B) Krewny (6)
C) Pod wałkiem (6)
D) Monarcha panujący (7)
E) Masowa ucieczka ludności z terenów
objętych wojną (6)
F) Pręt do usztywniania gorsetów (7)
G) Instrument Grzegorza Skawińskiego (6)
H) Stan, w którym urodził się Barack
Obama (6)
I) Kierunek w malarstwie (Edgar Degas,
August Renoir) (12)
J) Port nad Leną (Rosja) (6)
K) Wychodzi cztery razy w roku (10)
L) Mąż Yoko Ono (6)
Ł) Człowiek godny pogardy (6)
M) Mieszkanka regionu z Krakowem (11)
N) Kura siedząca na jajach (8)
O) Przenikanie rozpuszczalnika wywołane
dyfuzją (6)
P) Stolica RPA (8)
R) Orzeł czy..., losowanie za pomocą
monety (6)
S) Gracz układający słowa na planszy (11)
T) Nauka o właściwościach i działaniu
substancji szkodliwych (12)
U) Kłopot, zmartwienie (10)
W) ... paliwa, sposób dostarczenia paliwa
do silnika (6)
Z) Produkcja i projektowanie przedmiotów
dla dzieci (12)
Ż) Film Briana De Palmy z Alem Pacino w
roli głównej (1993) (dwa wyrazy) (12)
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WTOREK

Związku Metropolitalnego
skomentował Marek Kopała
- wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej (PIS).
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„Każdy może sobie dorabiać
konteksty polityczne”

„To jest uśmiercenie tego
Związku lub wprowadzenie
go w niebyt”

PONIEDZIAŁEK
- Woda w gliwickich kranach
nadaje się do bezpośredniego spożycia. I to w każdej
godzinie, w każdej minucie - zapewnia w programie
„Gość Dnia“ Henryk Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Dziwi mnie to, że kupujemy tyle butelkowanej wody i
uważamy, że jest najlepsza.

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

Reklama robi swoje i „przegrywamy“ z dużymi firmami
produkującymi wodę mineralną czy stołową....
Pytamy o jakość wody w
Gliwicach, dlaczego woda
w naszym mieście jest taka
twarda. Rozmawiamy też o
cenie wody i o modernizacji
oczyszczalni ścieków.

„W domu piję wodę z kranu”

W piątek, 25 marca Muzeum w Gliwicach zaprasza na spotkanie z historykami Instytutu
Pamięci Narodowej – Robertem Ciupą i Bogusławem Traczem. Motywem przewodnim dyskusji będą zapomniane miejsca komunistycznych represji na Górnym Śląsku.

Spory z historią
w Willi Caro

Pojęcie zbrodni komunistycznych na stałe zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa dopiero w 1998
roku. Regulacjom prawnym
długo jednak nie towarzyszyły
konkretne działania mające
na celu zachowanie w pamięci społecznej miejsc związanych z działalnością NKWD
czy Urzędu Bezpieczeństwa.
By ocalić od zapomnienia
tragiczny rozdział powojennej historii Polski, podjęto
się sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej siedzib urzędów bezpieczeństwa, aresztów, więzień

i obozów, które pełniły istotną
funkcję w aparacie represji.
Gościem „Sporów z historią” będzie Robert Ciupa,
pracownik
katowickiego
Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej, który przybliży wyniki badań i ustaleń zespołu
historyków dokumentujących
„ślady zbrodni” na obszarze
województwa śląskiego. Wątki gliwickie zaprezentuje Bogusław Tracz.
Wstęp na spotkanie jest
wolny. Początek o godzinie
17.00 w Willi Caro przy ulicy
Dolnych Wałów 8a.

