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CBA sprawdzi
wiceprezydenta?

Magistrackie media będą
pluralistyczne

ra przypomniała sytuację,
gdy kilka miesięcy temu
na łamach MSI zaprezentowano jedynie stanowisko
prezydenta,
odmawiając
publikacji oświadczenia w
tej samej sprawie części
gliwickich radnych.

Nakład mniejszy o 8 tys. egzemplarzy oraz
inna forma publikacji tekstów - na mocy
uchwały przyjętej w ubiegłym tygodniu przez
Radę Miejską, zmienią się zasady wydawania
Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Na mocy uchwały nakład tygodnika został ustalony na
poziomie 25 tys. egzemplarzy (obecnie wynosił on 33
tys.). Kluby i Komisje Rady
Miejskiej mogą, poprzez
osobę przewodniczącego
zgłaszać materiały do publikacji w gazecie.
Zmienią się również zasady
wydawania serwisu filmowego. Express internetowy,
który obecnie publikowany
jest w dni powszednie, będzie wydawany raz na tydzień. (mpp)

rującej z niezależnymi mediami.

Uchwała mająca na celu uregulowanie zasad wydawania
MSI po raz drugi trafiła na
sesję Rady Miejskiej. Uchwała została przyjęta głosami
radnych PO i PiS. Zbigniew
Grzyb, Jarosław Wypych oraz
Krzysztof Kleczka wstrzymali
się od głosu, podobnie jak
Marek Widuch, który swoje
stanowisko uzasadniał brakiem zgody na drukowanie
przez miasto, za pieniądze
mieszkańców, gazety konku-

Przeciwko przyjęciu uchwały
byli radni Koalicji dla Gliwic
Zygmunta Frankiewicza.
Krystyna Sowa podważała
zarzuty, że tematy poruszane
w tygodniku, prezentowane
są w sposób korzystny dla
urzędującego prezydenta, a
kwestie sporne są pomijane.
Głos zabrała również radna
PO, Joanna Karweta, któ-

.........................
Evita – ma około
roku, znalazła się
w schronisku po
wypadku, wykonano jej operację na
rozległych ranach
na skórze tylnych
kończyn. Jest wysterylizowana.
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Jak podkreśla dziennikarz, w
tej sprawie działa zupełnie
sam i nie łączy jej z pełnioną
przez siebie funkcją rzecznika
prasowego
Obywatelskiego
Komitetu Referendalnego.
W zgłoszeniu do CBA Jezierski
opisał również, jego zdaniem,

Zarząd Platformy Obywatelskiej w powiecie gliwickim grodzkim podjął
w poniedziałek uchwałę,
zgodnie z którą wzywa
swoich członków do aktywnego wzięcia udziału
w referendum oraz popierania idei referendum
lokalnego wśród społeczeństwa Gliwic.

bardzo ciekawe umaszczenie cała biała z drobnymi rudo
białymi plamkami w okolicach
głowy.
Schronisko Sośnica Tel.(32)
305 09 43

Przypomnijmy, w niedzielę 16 września, mieszkańcy Gliwic zdecydują
o odwołaniu bądź pozostawieniu na stanowisku prezydenta Gliwic,
Zygmunta Frankiewicza.
Żeby referendum było
ważne, musi wziąć w
nim udział ponad 22 tysiące mieszkańców.
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fakt, że jeszcze w styczniu
tego roku Nina Drzewiecka,
jako podwładna Krystiana
Tomali (!), wraz z Łukaszem
Fedorczykiem wykonała dla
swojego szefa film promocyjny
jego portalu. Obecnie Łukasz
Fedorczyk produkuje dla UM
serwis filmowy. Cały ten układ
personalny musi budzić oczywiste wątpliwości“ - czytamy
we fragmencie zawiadomienia
skierowanego do CBA.

mało przejrzysty sposób zawierania zleceń i zatrudniania
pracowników w referatach bezpośrednio podległych Tomali.
W udostępnionym mediom
zawiadomieniu czytamy m.in.:
„Bardzo poważne wątpliwości budzi system zatrudniania pracowników stosowany
przez Krystiana Tomalę przy
okazji swoich awansów. (...)
Marzena Jerzyńska (obecnie
Szatka) jest redaktorką naczelną portalu KlassikAuto.
pl – pracowała w MZUK, kiedy
dyrektorem był tam Krystian
Tomala, a po objęciu przez
niego funkcji zastępcy, została przyjęta do pracy w UM (w
jego resorcie) na stanowisku
specjalisty. Nina Drzewiecka,
została przez niego zatrudniona na stanowisku rzecznika
prasowego MZUK (była nim
około miesiąca). Obecnie
jest szefową Promocji Miasta
(jego resort). Istotny jest też

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której wysoki urzędnik samorządowy jest twarzą
przedsięwzięcia biznesowego
- kategorycznie stwierdza Jezierski.

w referendum

Obecnie po operacji czuje się
dobrze, ma wielki apetyt i choć
jest nadal pod stałą opieką weterynaryjną, rokowania są jak
najlepsze. Rekonwalescencja
kotki najlepiej przebiegałaby
w warunkach domowych. Ma
E

Przypomnijmy, Jezierski zarzuca wiceprezydentowi Gliwic
Krystianowi Tomali prowadzenie działalności gospodarczej,
której nie można łączyć z funkcją wiceprezydenta. Według
Jezierskiego, portal klassikauto.pl, którego właścicielem jest wiceprezydent Gliwic,
sprzedaje reklamy niezgodnie
z prawem.

PO:
Weźcie
udział

Zwierzaki czekają na dom

R

- Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęło doniesienie na działalność
wiceprezydenta Gliwic, Krystiana Tomali
- poinformował w ubiegły czwartek na
specjalnej konferencji prasowej Dariusz
Jezierski, dziennikarz, redaktor naczelny
serwisu info-poster.

Kilka godzin po konferencji,
rzecznik prasowy prezydenta
rozesłał do mediów krótkie
oświadczenie Krystiana Tomali: „Moja działalność była i jest
prowadzona w zgodzie z przepisami prawa. Zarzuty są bezpodstawne, a ich bezkrytyczne
stawianie świadczy o braku
elementarnej znajomości obowiązujących przepisów w tej
materii. Krystian Tomala.“

Dariusz Jezierski podczas konferencji
prasowej dla gliwickich mediów
.

.

.

.

.

.

.

.

www.gazeta-miejska.pl

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

04.09.2012 (nr 585)

.

