
„Gość Dnia” to program telewizyjny realizowany przez redakcje Ga-
zety Miejskiej, portalu 24gliwice.pl i gliwicką telewizję ITV.  
W ubiegłym tygodniu gościliśmy radną rady miejskiej - Joannę 
Karwetę, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych - Kry-
stiana Szatkę, oraz Grzegorza Alczyńskiego - rzecznika prasowego 
Straży Miejskiej.

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

Joanna Karweta, radna 
Rady Miejskiej, przewod-
nicząca Komisji Kultury, 
Edukacji i Sportu przy 
gliwickiej R.M.

O gliwickiej ofercie 
kulturalnej.

Oferta kulturalna w Gliwicach 
jest niewystarczająca, uważa Jo-
anna Karweta, przewodnicząca 
Komisji Kultury Edukacji i Sportu 
przy gliwickiej Radzie Miejskiej.
- Potrzeby kulturalne to jest tak 
naprawdę indywidualna sprawa. 
Jeden lubi muzykę poważną, 
drugi lubi punk rocka, niektórzy 

to i to. Kultura powinna być zdy-
wersyfikowana. Trzeba o niej też 
myśleć przede wszystkim w ka-
tegoriach potrzeb mieszkańców.

O Podium...
- Nasza komisja zamierza przyj-

rzeć się tej inwestycji (hali Po-
dium). Będziemy ją analizować 
pod kątem jej użyteczności dla 
sportu i w jaki sposób będzie 
można ten obiekt wykorzystywać 
z pożytkiem dla gminy, ale także 
kultury. Chociaż tutaj właściwie 

Krystian Szatka - dyrek-
tor Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych

ŚRODA
bardziej można mówić o rozryw-
ce, jak koncert Stinga czy Bry-
ana Adamsa.

O patronie dla estaka-
dy łączącej os Koperni-
ka z ul. Portową.

- Myślę, że fajnie jest, gdy szu-
ka się postaci z historii dane-
go miejsca. Trzeba czerpać  
z dziedzictwa, szukać kandyda-
tury związanej z historią Gliwic.  
Z tego co wiem, rozpatrywana 
jest osoba wojewody Jerzego 
Ziętka. To pozytywna postać  
i symbol śląskości. Mam bardzo 
pozytywne emocje w kierunku 
„Jorga“ Ziętka. Dzięki niemu zre-
konstruowano po pożarze zamek  
w Toszku, którym zarządzam..

- Moim marzeniem jest, żeby 
szkoła posiadała swoją restau-
rację i swój hotel.

Wydaje mi się, że władze mia-
sta bardzo pozytywnie oceniają 
działalność szkolnego baru. 

Mam nadzieję, że będziemy 
również pierwsi w Polsce po-
siadali szkolny hotel i restau-
rację - powiedział w programie 
„Gość Dnia“ Krystian Szatka, 
dyrektor ZSE-U w Gliwicach.

Co to jest LipDub? W jaki spo-
sób szkoła chce się promować 
wśród potencjalnych uczniów? 
Pytamy również o bar sałatko-
wy, plany na przyszłość i... pa-
trona dla gliwickiej estakady.

CZWARTEK

Grzegorz Alczyński, 
rzecznik gliwickiej Straży 
Miejskiej

- Nowe uprawnienia straży miej-
skiej nie spowodują „walki o sta-
tystyki“ z policją.
(...) Straż miejska jest postrze-
gana nieco stereotypowo, 
wszyscy kojarzą ją z „babcią, 
pietruszką“, tymczasem my nie 
mamy uprawnień by karać za 
zajęcie pasa drogowego - powie-

dział w programie „Gość Dnia“ 
Grzegorz Alczyński, rzecznik gli-
wickiej Straży Miejskiej.

Jaki procent interwencji kończy 
się mandatem, czy strażnicy 
dobrze zarabiają i jak układa 
się ich współpraca z policją? 
Pytamy też o nowe uprawnienia 
straży miejskiej. 

PIĄTEK

Według ustaleń funkcjo-
nariuszy ruchu drogowe-
go, mieszkaniec Zabrza 
próbował przejść w nie-
dozwolonym miejscu. 
Niestety, ze względu 
na wysokie natężenie 
ruchu, wpadł pod koła 
samochodu marki Opel 
Insignia, jadącego w kie-
runku Gliwic. 

Pomimo akcji reanima-
cyjnej prowadzonej przez 
ratowników medycznych, 
mężczyzny nie udało się 
uratować. 
Z powodu wypadku, 
ruch drogowy z Bytomia 
w stronę Gliwic na kil-
kadziesiąt minut został 
wstrzymany.

 (mpp)

Podczas wystawy zapre-
zentowane zostaną zdję-
cia ukazujące miejsca 
związanych z historią gli-
wickich Żydów – w głównej 
mierze dwa zachowane 
cmentarze żydowskie. Au-
torami zdjęć są członkowie 
i sympatycy stowarzysze-
nia „Pamięć – Zikaron”. 

Część fotografii pochodzi 
także ze zbiorów Muzeum 
w Gliwicach. 
Wystawa będzie czynna do 
końca kwietnia (we wtor-
ki od 13.00 do 16.00, w 
środy od 13.00 do 17.00 
oraz w piątki od 12.00 do 
16.00).

(um)

Nadszedł pierwszy 
piątek miesiąca, 
i kolejna, 24. ro-
werowa impreza 
Gliwickiej Masy 
Krytycznej. 

45 miłośników dwóch kółek 
jechało po gliwickich ulicach 
aby udowodnić że rower to 
ekologiczny i również wy-
godny środek transportu,  
a także, by przypomnieć kie-
rowcom samochodów, że 
każdy rowerzysta to pełno-

Gliwicka Galeria 
Melina zaprasza na 
wernisaż wystawy pt. 
„Zabij czas w Meli-
nie! Retrospektywna 
wystawa komiksów 
Marka Turka”. 

Prace artysty, który w tym 
roku obchodzi piętnastole-
cie twórczości, zamieszcza-
ne były w licznych magazy-
nach, antologiach, prasie 
codziennej i podziemnej, 
krajowej i zagranicznej. 
Urodzony w Zabrzu, Marek 
Turek opublikował także 
dziewięć albumów komik-
sowych docenionych za-
równo przez krytykę, jak  
i entuzjastów komiksów. Na 
miejscu (ul. Częstochowska 
16) będzie można dokonać 
zakupu komiksów autora 
oraz specjalnie przygotowa-
nych gadżetów. 
Wernisaż wystawy odbędzie 
się we wtorek 15 marca o 
godz. 19.00.

„Zabij czas 
w Melinie”Rowerzyści pod eskortą

prawny uczestnik drogi. 

Po przejechaniu 
kilku kilometrów 
pojawił się patrol 
straży miejskiej, któ-
ry zamykał kolumnę 
rowerzystów, chwilę 
później dołączył do 
nich drugi radiowóz, 
pomagający w bez-
piecznym przejeź-
dzie całej kolumny 
przez skrzyżowania.

Organizatorzy już zapo-
wiadają kolejne rowero-
we spotkanie 1 kwietnia 
(to nie żart) o 17.20, na 
placu Krakowskim. Zapro-
szenie skierowane jest do 
wszystkich mieszkańców 
posiadających rower.

Żydowskie ślady 
w Gliwicach…
Wystawę fotograficzną pod takim tytu-
łem, będzie można podziwiać w galerii 
„Sklepik z marzeniami” (ul. Górnych 
Wałów 13). Wernisaż wystawy odbędzie 
się 8 marca o godzinie 17.00. 

Fo
t.

 K
M

P
 Z

ab
rz

e

Śmierć na DK 88
76-letni mężczyzna zginął w wyniku po-
trącenia na zabrzańskim odcinku Drogi 
Krajowej nr 88.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło w czwartek, kilka minut po go-
dzinie 20.00 na pasie drogi w kierunku 
Gliwic.


