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ZADAJ PYTANIE

Zasada jest prosta – goœæ 
programu odpowiada na sie-
dem pytañ wybranych spoœród 
wszystkich nades³anych przez 
internautów. 

W tym tygodniu na ³amach 
Informatora Rynkowego, 
który jest partnerem progra-
mu, publikujemy skrócony 

zapis rozmowy z Markiem 
Jarzêbowskim, rzecznikiem 
prezydenta Gliwic. Pe³na wer-
sja dostêpna jest na www.itv.
gliwice.pl

- Znany jest Pan z ciêtego 
jêzyka i ostrych ataków 
prasowych na szeroko 
rozumian¹ opozycjê. 

Czy uwa¿a Pan, ¿e taka 
jest rola rzecznika praso-
wego magistratu?

- (D³ugie westchnienie). O 
roli codziennej pracy rzecz-
nika najlepiej wiedz¹ media. 
Kontakt daje obraz tego co 
naprawdê robiê. Oczywiœcie 
nie jest to wszystko. Trudno 

mi na nie odpowiedzieæ mery-
torycznie. Bo dla mnie jest ono 
z rodzaju „Kiedy Pan przesta³ 
biæ ¿onê?”. 
Je¿eli mówi siê, ¿e jestem zna-
ny z ciêtego jêzyka i pozwalam 
sobie na niewybredne ataki 
pod adresem opozycji to ja 
poproszê o przyk³ady, w których 
przekroczy³em swoje uprawnie-
nia lub obrazi³em kogoœ. Je¿eli 
ustosunkowuj¹c siê do czyjejœ 
wypowiedzi powiem, ¿e jest to 
absolutna bzdura, to jest to 
ciêty jêzyk czy nazwanie rzeczy 
po imieniu? 
Uwa¿am, ¿e nie jest to 
jêzyk, który deprecjonowa³by 
osobê która go u¿ywa. Nig-
dy nie zdarzy³o mi siê nikogo 
zaatakowaæ. Nie mam takiej 
natury, ¿eby gryŸæ wszystkich 
wko³o, najwy¿ej próbujê siê 
opêdzaæ. 

- Czêsto powtarza Pan, 
¿e nie jest specjalist¹ 
z dziedziny budownictwa. 
Jednoczeœnie jest Pan 
cz³onkiem rady nadzorczej 
Przedsiêbiorstwa Remon-
tów Ulic i Mostów. Czy to 
normalne, ¿e tak¹ funkcjê 
powierza siê laikowi?

- To prawda, ¿e nie jestem 
specjalist¹ od budownictwa. 
Rol¹ rady nadzorczej w PRU-
iM- ie nie jest odwiedzanie 
remontowanych ulic i spraw-
dzanie jakich u¿yto materia³ów 
i technologii. Tym zajmuj¹ siê 
fachowcy. Rol¹ rady nadzorczej 
jest sprawdzanie bie¿¹cego 
funkcjonowania spó³ki, która 
ma dzia³aæ zgodnie  z prawem 
handlowym i przynosiæ zyski.

Zadaj pytanie – to nazwa cyklu realizowa-
nego przez Telewizjê Gliwice. Goœcili w nim 
ju¿ m.in. Prezydent Gliwic, Prezes Piasta 
Gliwice czy Komendant Stra¿y Miejskiej. R E K L A M A . . . .

R E K L A M A . . . .

Od pi¹tku do nie-
dzieli trwa³y jubile-
uszowe X Gliwickie 
Targi Budownictwa. 

Impreza odby³a siê w Hali 
Sportowej Politechniki Œl¹s- 
kiej, oraz hali namiotowej. 
1800 m2 zosta³o zagospoda-
rowane przez 110 wystawców 
prezentuj¹cych najró¿niejsze 
technologie i materia³y bu-
dowlane. 

Zainteresowanie imprez¹ i 
t³umy zwiedzaj¹cych rozwia³y 
wszelkie obawy bran¿y zwi¹za- 
ne z kryzysem gospodarczym. 
Tegoroczne targi odwiedzi³o 
blisko 10 tys. osób. 

Tradycyjnie ju¿ na targi przy-
gotowane zosta³o specjalne, 
32-stronicowe wydanie Infor-
matora Rynkowego z relacj¹ 
z pierwszego dnia targów, 
ciekawostkami i zdjêciami 
stoisk. 

Jak co roku organizowany by³ 
konkurs targowy dla wystaw-
ców.
Z³ote Kielnie za najlepszy 
produkt prezentowany na tar-
gach otrzyma³y firmy AP ¯ory, 
Zak³ad Stolarski Bernard 
Hanusek i  F.H.U. Nardos. 
Wyró¿nienia trafi³y do PH Pod-
hale i Zak³adu Drogowo-Bu-
dowlanego Henryk Glazer.
Puchary za najciekawsz¹ 
aran¿acjê stoiska otrzyma³a 
firma Mera Schody S.A.

Kryzys? Jaki kryzys? 
110 wystawców 
i t³umy zwiedzaj¹cych

Wyró¿nienia trafi³y do firm 
Wisolar z Rybnika i Antisol z 
Gliwic.
Z³oty Laur otrzyma³y firmy 
Zwaka Glasss Design i Ma-
ximus. 

W tym roku 
swoj¹ nagrodê 
dla wystawców 
ufundowa³ rów-
nie¿ Informator 
Rynkowy. 
Jury wybiera³o 
zwyciêzcê w ka-
tegorii NAJLEP-
SZA PREZENTA-
CJA FIRMY. 

Nagrodę główną otrzymała 
firma BUDMAN Ceramika Bu-
dowlana. Przyznano tak¿e dwa 
wyró¿nienia dla firm: FASADA 
i PARTNER OKNO.

Andrzej Bobe³ z firmy Fasada 
odbiera Wyró¿nienie z r¹k Re-
daktora Naczelnego IR - Marci-
na Fabrykowskiego.


