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W końcu kwietnia stopa bezro-
bocia w skali kraju wynosiła 7,7
proc., w powiecie gliwickim 6,9
proc., a w województwie śląskim
6,2 proc. 

Przypomnijmy, że w lutym tego
roku bezrobocie w Gliwicach
kształtowało się nisko, bo na po-
ziomie 4,5 proc. Jak pokazują
statystyki GUS, jest jeszcze lepiej.
Stopa bezrobocia w naszym mie-
ście jest obecnie rekordowo niska,
wynosi 4,2 proc. – jeszcze nigdy
nie odnotowano tak dobrego wy-
niku. Warto też zauważyć, że to
znacznie mniej od stopy bezro-
bocia dla powiatu gliwickiego czy
województwa śląskiego.

Pozostawiamy w tyle np. Bytom,
gdzie stopa bezrobocia obecnie

równa jest aż 14,8 proc., Zabrze
– 7,2 proc. czy Chorzów (6,9
proc.). Gliwice wypadają gorzej
jedynie od Katowic (2,6 proc.),
które są miastem wojewódzkim,
Bielska-Białej (2,9 proc.) będącego
przecież niegdyś stolicą woje-
wództwa bielskiego i Tych (3,3
proc.).

O tym, że gliwicki rynek pracy
ma się naprawdę dobrze,
świadczą statystyki przytoczo-
ne przez portal Polska w licz-
bach. Ponad  20 tysięcy osób
spoza Gliwic przyjeżdża pra-
cować w naszym mieście. Na-
tomiast niemal 3 razy mniej
gliwiczan  wyjeżdża do pracy
do innych miast.

W III i IV kwartale 2016 roku

przeprowadzono badanie, które
jest prognozą zapotrzebowania
na pracowników w 2017 roku,
tzw. „barometr zawodów”. Baro-
metr dzieli zawody na trzy grupy:
deficytowe, zrównoważone i nad-
wyżkowe.

Zawody deficytowe, to takie, w
których nie powinno być trud-
ności ze znalezieniem pracy, po-
nieważ zapotrzebowanie praco-
dawców będzie w ich przypadku
duże, a liczba pracowników chęt-
nych do podjęcia zatrudnienia i
mających odpowiednie kwalifi-
kacje – niewielka. Według pro-
gnozy na nadchodzący rok, pracę
w Gliwicach znajdą przedstawi-
ciele wielu zawodów. Na długiej
liście znajdują m.in. architekci,
urbaniści, lekarze, kierowcy au-

tobusów, kucharze, szefowie kuch-
ni, technicy elektrycy, mechanicy
pojazdów samochodowych, opty-
cy i pracownicy wytwarzający
protezy, nauczyciele przedmiotów
zawodowych, kierownicy budowy,
kosmetyczki czy sekretarki i asys-
tenci.

W przypadku zawodów zrówno-
ważonych liczba ofert pracy ma
być zbliżona do liczby osób zdol-
nych i chętnych do podjęcia za-
trudnienia w danym zawodzie
(podaż i  popyt zrównoważą się).
Do  tej grupy eksperci zaliczyli
m.in. administratorów stron in-
ternetowych, agentów  ubezpie-
czeniowych, dziennikarzy, listo-
noszy, nauczycieli (języków ob-
cych, nauczania początkowego,
przedszkoli, szkół specjalnych).

Pracę znajdą też prawdopodobnie
farmaceuci, lakiernicy, filolodzy,
historycy, politolodzy, a nawet
filozofowie.

Trzecia grupa to zawody nadwyż-
kowe. W tym przypadku znale-
zienie pracy może być trudniejsze
ze względu na małe zapotrzebo-
wanie oraz wielu kandydatów
chętnych do podjęcia pracy i speł-
niających wymagania pracodaw-
ców. Badanie wykazało niewiele
takich profesji w Gliwicach, są
to: ekonomiści, górnicy i  opera-
torzy maszyn i urządzeń wydo-
bywczych, inżynierowie inżynierii
środowiska, nauczyciele przed-
miotów ogólnokształcących, pra-
cownicy ochrony fizycznej, so-
cjolodzy  oraz specjaliści ds. badań
społeczno-ekonomicznych.

4,2 %

Natalia  Nykiel

Natalia Nykiel

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia.
Ze statystyk wynika, że w Gliwicach spadło do rekordowo niskiego poziomu - 4,2 proc.

Rekordowo niskie bezrobocie w Gliwicach

Jej piosenki mają miliony wyświetleń
na YouTube. W zeszłym roku utwór
Error dotarł na szczyty list przebojów
rozgłośni radiowych. Punktem wyjścia
do jego stworzenia był komputerowy
błąd. Error, który wydobywa się spoś-
ród milionów powiązań elektronicz-
nych jednostek, aby wyświetlony na
ekranie nieodwołalnie zmienić tok
zdarzeń – zatrzymać precyzyjny me-
chanizm i otworzyć przejście do rów-
noległych światów. Artystka nieśmiało
zaprasza słuchacza w tę niebezpieczną
podróż, gdzie nie ma rzeczy pewnych,

a kierunek zwiedzania wy-
znaczają biegnące wilki.
Nykiel to niecodzienny,
przemyślany i bez wątpie-
nia godny uwagi alterna-
tywny projekt, na który
warto było czekać. Bez wąt-
pienia mamy tu do czynienia

ze spójną i odważną koncepcją
artystyczną, która wnosi na polską
scenę wiele świeżości. Finalistka pro-
gramu „The Voice of Poland” wyru-
szyła w trasę koncertową z Red Bull

Tour Bus. Wieczorem 6 czerwca pio-
senkarka skradła serca gliwickich
fanów dynamicznym występem na
Placu Krakowskim. Po koncercie roz-
mawialiśmy z artystką. Natalia Nykiel
pochodzi z małego miasteczka pod
Mrągowem, studiowała w Warszawie
i mieszka tam teraz na stałe. Ma do-
piero 21 lat, a osiągnęła już duży suk-
ces. Swoją przyszłość również wiąże ze
sceną muzyczną. Przygodę na scenie
zaczynała w zespole metalowym i ma
nadzieje, że nadal widać jej rockowy
pazur. 

Natalia opowiada nie tylko o doras-
taniu, ale także o dojrzałości mu-
zycznej. Młoda artystka w wielkim
świecie mediów i show-biznesu stara
się być silna i pozostać sobą. W roz-
mowie opowiedziała nam m.in. o
kompleksie prowincji, samozachwy-
cie i odpowiedzialności.— Chciał-
bym zachować złoty środek– śmieje
się Natalia – z jednej strony jestem
spontaniczna, ale z drugiej staram
się być też odpowiedzialna.

Natalia Nykiel – wokalistka, autorka tekstów, muzyk. Moc-
nym krokiem weszła na muzyczny rynek. Jeszcze przed
wydaniem debiutanckiej płyty została okrzyknięta przez
dziennikarzy najbardziej intrygującym i wyczekiwanym de-
biutem 2014 roku.

Cała rozmowaz Natalią Nykieljest dostępnana naszym portalu

www.dzisiajwgliwicach.pl

Z piosenkarką rozmawiała Justyna Rogatko



Nowoczesna kardiologia
w�Gliwicach
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W środę, 7 czerwca, z mieszkań-
cami spotkał się Prezydent RP An-
drzej Duda.

Wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów
na grobie zbiorowym ośmiu Powstańców
Śląskich na Cmentarzu Św. Wojciecha.
Późnym popołudniem na Placu Kra-
kowskim spotkał się z mieszkańcami.
Krótkie, lecz mocne wystąpienie prezy-
denta poruszyło nie tylko zwolenników,
ale także przeciwników, którzy krzykami
wyraźnie zaznaczyli swoją obecność.

- Przybywam do Gliwic jako kolejny
Prezydent Rzeczpospolitej po to, żeby
pogratulować państwu, żeby powie-
dzieć, że robicie tutaj dobrą robotę. -
zaczął przemówienie Andrzej Duda.

Usłyszeliśmy wiele komplementów. Pre-
zydent docenił nie tylko władze miasta,
ale także mieszkańców. - Od początku
lat dziewięćdziesiątych, mimo wszyst-
kich trudów i przeszkód, także tych
dziejowych, które miasto odziedziczyło
po czasach komunizmu – niedostatków
infrastruktury, ciężkiego przemysłu,
który wtedy upadał – zdołało się wy-
dobyć. Zdołało się wydobyć dzięki mąd-
remu, oddanemu zarządzaniu i ludziom,
którzy ciężko pracowali na swoje wspól-
noty lokalne. - podkreślał prezydent. -
Za to ogromnie dziękuję. - dodał.

Po przemówieniu Andrzej Duda wyszedł
do tłumu, gdzie długo rozmawiał, ściskał
dłonie, oraz pozował do pamiątkowych
zdjęć.

➽➽ ze str.➊

Wkrótce chorzy na serce i zawałowcy nie będą już musieli jechać do Zabrza. W Szpitalu Miej-
skim nr 4 w Gliwicach właśnie otwarto zmodernizowany oddział kardiologiczny. Pierwsi pa-
cjenci będą mogli skorzystać ze specjalistycznego leczenia już w połowie czerwca.
Oficjalne otwarcie oddziału na-
stąpiło w ubiegły poniedziałek.
Uczestniczyli w nim prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz
prof. Marian Zembala, znany kar-
diochirurg, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca.

– To bardzo ważne wydarzenie
dla mieszkańców Gliwic i sąsia-
dujących miejscowości. Powstał
ośrodek nowoczesnej kardiolo-

gii z profesjonalnym, doświad-
czonym zespołem – powiedział
prof. Marian Zembala.

Koszt modernizacji wyniósł 5,5
mln zł. Inwestycja została sfinan-
sowana z miejskiego budżetu.

– Jest to bardzo istotna inwe-
stycja, ale to dopiero początek
zmian. Planujemy zmoderni-
zować całe dawne Gliwickie

Centrum Medyczne. Nie będzie-
my mieli jednak pełnej satys-
fakcji, dopóki nie będziemy
mieć gwarancji dobrego finan-
sowania szpitali w Gliwicach
– podkreślał prezydent Zyg-
munt Frankiewicz.

Oddział wyposażono w 32 łóżka
– 26 w części oddziałowej i 6
łóżek intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Uruchomio-

ne zostały także dwie nowe pra-
cownie: elektrofizjologii i he-
modynamiki, w których będą
wykonywane zabiegi koronaro-
grafii, czyli udrażniania tętnic.

– To bardzo ważna inwestycja
dla pacjentów oraz dla wszyst-
kich mieszkańców Gliwic. To
zupełnie nowa jakość w kar-
diologii, którą będziemy się
cieszyć przez wiele lat. Nowo-

czesny oddział zapewni opiekę
zawałowcom, którzy dotych-
czas musieli jeździć do szpitali
w Zabrzu, Raciborzu czy Kę-
dzierzynie. Teraz będziemy ich
mogli przyjmować w gliwic-
kim szpitalu. Oddział po mo-
dernizacji prezentuje się wspa-
niale – mówił podczas oficjal-
nego otwarcia oddziału Marian
Jarosz, Prezes Zarządu Szpitala
Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Przybywam żeby

pogratulować
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Pokazy taneczne, malowanie
twarzy, konkurencje sportowe
i strażackie dla dzieci oraz
rodzin, przejazdy bryczką,
pokaz psów policyjnych, foto-
budka, symulator dachowa-
nia — to tylko niektóre z mnó-
stwa atrakcji, jakie przygo-
towały Ochotnicza Straż Po-
żarna w Brzezince i Miasto
Gliwice. Wszystko za sprawą
II Strażackiego Festynu Spor-
towego dla Dzieci. Wielu gli-
wiczan postanowiło wyko-
rzystać świetną pogodę i bar-
dzo aktywnie spędzić ubiegłą
sobotę. 
— Niezmiernie cieszy nas
fakt, że impreza zaczyna się
wpisywać w coroczny ka-
lendarz wydarzeń. — mówi
Andrzej Chodorowski, sekre-

tarz OSP KSRG Gliwice-Brze-
zinka.

Podczas tegorocznej edycji
bawiły się całe rodziny, ale
przede wszystkim dzieci.
Warto wspomnieć, że trady-
cyjną już atrakcją był… pokaz
taneczny w wykonaniu Dru-
hen i Druhów.

—Dziękujemy wszystkim
sponsorom, osobom i firmom
wspierającym – bez Was Fe-
styn nie wyglądałby tak, jak
w sobotę. – podkreśla An-
drzej Chodorowski. Ideą Fe-
stynu jest promowanie ak-
tywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu – spor-
towej rywalizacji, kultury i
organizacja czasu dla naj-
młodszych mieszkańców.

Ach... co to był za

Festyn

Foto: OSP KSRG Gliwice-Brzezinka

źródło Facebook
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Sukces gliwickich
gimnazjalistów�

Wielki�sukces
polskiego�tenisa.
12 latek z Gliwic

EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY to
wyjątkowe widowisko, w którym 27
maja 2017r. wzięło udział 276 drużyn z
całej Polski. Drużyny zaprezentowały
publiczności i jury skomplikowane
urządzenia, nad którymi pracowały
przez ostatnie kilka miesięcy. Połączone
zostały one w łańcuch i były kolejno
uruchamiane, w celu przetransporto-
wania metalowej kulki. Uczestnicy opo-
wiadali o zjawiskach fizycznych
towarzyszących działaniu ich urządzeń.

Konkurs odbył się w Krakowie, na
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Piotr Lazarek i Mateusz Sperczyński,
uczniowie kl. III Gimnazjum FILO-

MATA w Gliwicach okazali się bezkon-
kurencyjnym duetem.

Zbudowali konstrukcję, w której po-
trafili praktycznie wykorzystać wszyst-
kie prawa fizyki, które obejmuje
podstawa programowa tego etapu edu-
kacyjnego. Ich praca nosi tytuł: Krótka
historia kulki i jest parafrazą tytułu
książki angielskiego fizyka Stephena
Hawkinga Krótka historia czasu.

Za zdobyciem takich laurów stoi kon-
kretna praca, wytrwałość i wiedza.
Chłopcy policzyli, że na wykonanie ca-
łości poświęcili 220 godzin. I z uśmie-
chem dodają, że było warto! W pełni
zgadzają się z dzisiejszym konkurso-
wym mottem: FIZYKA WSZĘDZIE
STYKA, czyli o tym, że nauka fizyki
może być świetną zabawą!

O triumfie 12-latka z Gliwic rozpisują się
zarówno rodzime, jak i zagraniczne
media. W zawodach rywalizowało 20
młodych talentów z 20 krajów. Martyn
pokonał w finale Chaka Lama Colemana
Wonga, reprezentanta Hongkongu. To
była niezwykle emocjonująca rozgrywka.
O zwycięstwie naszego reprezentanta

Polski zadecydowała ostatnia piłka w
meczu. Dzięki wygranej Martyn Pawel-
ski do 16. roku życia będzie otrzymywał
specjalne stypendium finansowe Longi-
nes. - Dziękuję Wszystkim za to, że trzy-
maliście kciuki. Pomogło!! - napisał
młody gliwiczanin na swoim fanpage'u
po wygranym turnieju. Gratulujemy! 

Gliwiczanin Martyn Pawelski podbił Paryż, wygrywając w prestiżowym
turnieju dla najbardziej utalentowanych tenisistów z całego świata -
Longines Future Tennis Aces. To pierwsza taka wygrana w historii pol-
skiego tenisa.

Sukces  gimnazjalistów w finale V jubileuszowej edycji ogólnopol-
skiego konkursu EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY
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Dzień Jedności wspólnoty
Szkoły�Nowej�Ewangelizacji
W minioną sobotę, tj. w wigilię
Zesłania Ducha Świętego w Gli-
wicach Sośnicy, w parafii p.w.
św. Jacka miał miejsce pierwszy
Dzień Jedności wspólnoty
Szkoły Nowej Ewangelizacji die-
cezji gliwickiej. 

- Obecnie spotykamy się w
osiemnastu różnych miejscowo-
ściach na Śląsku, jednak two-
rzymy jedno ciało, ściśle ze sobą
współpracujące. - mówi Michał
Świderski, lider gliwickiej

SNE. - W ten jeden dzień w roku
chcemy spotykać się, by cieszyć
się możliwością przebywania
razem, a nade wszystko uwiel-
bić Boga i dziękować mu za to,
co wśród nas czyni. - tłumaczy. 

Świętowanie rozpoczęto pikni-
kiem, na którym nie zabrakło też
atrakcji dla najmłodszych. Druga
część spotkania to czas na świa-
dectwa bożego działania w ludz-
kim życiu. - Dzieliliśmy się
świadectwami uzdrowień fi-

zycznych podczas modlitwy
oraz łaskami, które przyjmu-
jemy dzięki uczestnictwu w na-
szych wspólnotach. - mówi
Świderski.

Ostatnia część zaczęła się od
nauczania dotyczącego dogłęb-
nego nawrócenia w kierunku
Boga. Po tym wstępie zaczęła się
Msza Święta. Eucharystię celeb-
rowało dziewięciu kapłanów, a
dwóch stale posługiwało w kon-
fesjonale. Zaraz po zakończonej

liturgii rozpoczęła się modlitwa
uwielbienia.

- Pragniemy, by Dzień Jedności
z roku na rok stawał się coraz
doskonalszym świętowaniem
tego, że choć jest nas tak wielu
działamy we wspólnych dzie-
łach, sprowadzając Królestwo
Boże tutaj, na ziemię. - podsu-
mowuje Świderski. 

Trzeba podkreślić, że na piknik
zapisanych było ponad 400 osób

dorosłych i dzieci, a przybyło
zdecydowanie więcej, na Mszy
Świętej zabrakło miejsc w ko-
ściele. Organizatorzy serdecznie
dziękują gospodarzom tego
miejsca: Proboszczowi ks.
Krzysztofowi Śmigierze, rezy-
dentowi ks. Franciszkowi Jęd-
rak, wikariuszom: ks. Marcinowi
Wronce i ks. Wojciechowi Cho-
lewie, za gościnność i wielkie
serce, jak również przez posługę
w konfesjonale.
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Podczas licznych zajęć,
uczestnicy kursu poznawali
sposoby opatrywania ran
oraz reagowania na sytuację
zagrażające życiu. W szcze-
gólności skupili się na ura-
zach ciała, poparzeniach i
wypadkach komunikacyj-
nych. Ćwiczyli to m.in. po-
przez liczne symulacje, w
których musieli samodziel-
nie zadecydować, w jaki
sposób pomóc rannemu.
Uczestnicy mogli korzystać

z fantomów oraz materacy
zapewnionych przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących
nr 10 w Gliwicach, który
udostępnił także harcerzom
pomieszczenia w celu prze-
prowadzenia kursu. 

O tym, jak ważna jest
pierwsza pomoc, może po-
służyć przykład Druha Paw-
ła Piksy, który zaledwie kil-
ka tygodni wcześniej, ura-
tował życie jednemu z
mieszkańców miasta. 

Druh Paweł wykonał pra-
widłowo resuscytację krą-
żeniowo – oddechową męż-
czyźnie, którego serce prze-
stało bić.  Warto również
wspomnieć słowa pwd. We-
roniki Maciak - organiza-
torki kursu w Gliwicach:
“Pierwsza pomoc jest nie-
zmiernie ważną rzeczą. Ra-
towanie życia jest najważ-
niejsze i trzeba umieć za-
chować przy tym zimną
krew”..

W dniach od 26 do 28 maja oraz 2-4 czerwca w Gliwicach odbył się
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Inspektorat
Ratowniczy Chorągwi Śląskiej, którego członkinią jest także pwd.
Weronika Maciak z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. 
Jego uczestnikami byli harcerze z Gliwic, Chorzowa, Piekar Śląskich oraz
Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia.

Wędrowniczy Kurs�Pierwszej�Pomocy



W sobotę 27 maja 2017 roku odbyła się czwarta edycja Gliwickiego Rally Sprintu o Puchar
Prezydenta Miasta Gliwice. 
Imprezie samochodowej towa-
rzyszyła także akcja Klubu Moto-
cyklowego WRM pn. Moto Serce,
dzięki której każdy mógł oddać
krew w specjalnie przygotowanym
autobusie.  Ponad to swoje moż-
liwości zaprezentowali także nau-
czyciele i uczniowie z Zespołu
Szkół Samochodowych, prezen-
tując symulator jazdy samocho-
dem, alko gogle oraz pokaz pierw-
szej pomocy. 

Tym razem Gliwicka Giełda Sa-
mochodowa przywitała załogi na-
wierzchnią w pełni szutrową o
długości 1,5 km, co od samego
początku podniosło poziom emo-
cji. 24 zgłoszonym załogom to-
warzyszyła także tego dnia piękna
i słoneczna pogoda co spowodo-
wało, iż każdemu przejazdowi to-
warzyszyła chmura pyłu uwalnia-
na przez wyrywany kołami szuter.
Po raz kolejny na zawodach roz-

grywanych w Gliwicach przede
wszystkim liczyły się umiejętności
w technice prowadzenia samo-
chodu. Po 3 przejazdach próby
szutrowej zawodników czekała
dodatkowa atrakcja w postaci pró-
by przejeżdżanej po płycie pośliz-
gowej Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy. Atrakcja ta wy-
wołała u zawodników dużo do-
datkowych emocji, gdyż na mokrej
nawierzchni płyty w każdej chwili

mogli utracić przyczepność . Kry-
terium było idealnym przykładem
to w jaki sposób zawodnicy radzą
sobie z działaniem siły odśrod-
kowej na pojazd. Nie obyło się w
tych warunkach bez atrakcji w
postaci wypadnięcia poza wyzna-
czony tor jazdy. W tych ekstre-
malnych warunkach zwycięzcami
okazała się załoga nr 10 Wojciech
Bryła/Grzegorz Karwot z klasy
K3. Zwycięzcami w klasyfikacji

generalnej została załoga nr 19
Łukasz Semik/Aleksandra Bar-
tosik, natomiast w klasie GOŚĆ
triumfowała po raz kolejny w Gli-
wicach załoga nr 1 Gabriel Jusz-
czyk/Izabela Juszczyk. Stowarzy-
szenie Moto Sport Gliwice gratu-
luje zwycięzcom oraz składa ser-
deczne podziękowania wszystkim
Partnerom, którzy wsparli orga-
nizację przedsięwzięcia.
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Demolka
na�Kozielskiej
Dla zabawy wskakiwali na zaparkowane
samochody. Czytelniczka poinformo-
wała nas, że w nocy z niedzieli na ponie-
działek przy ulicy Kozielskiej, na
wysokości I Urzędu Skarbowego, zde-
molowano samochód jej rodziców.

–Jakaś “wesoła” grupa skakała po
dachu Alfy Romeo GT. Dach jest jak lej
w kierunku wnętrza pojazdu. Wiemy
już, że poszkodowanych jest więcej. –

relacjonowała czytelniczka.
Okazuje się, że policja już zatrzymała
dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy
idąc Kozielską, dla zabawy wskakiwali
na zaparkowane przy tej ulicy pojazdy.
20- i 23-latek uszkodzili w ten sposób co
najmniej 5 samochodów. Trwają czyn-
ności zmierzające do ustalenia, ile do-
kładnie aut zniszczyli. Panowie czekają
na przesłuchanie w policyjnym areszcie.

Co się dzieje
na�Pławniowicach?!�
W ostatnim tygodniu spłonęło aż 9
domków. Zaniepokojona czytelniczka
napisała do nas w sprawie prawdopo-
dobnych podpaleń. Tylko w ciągu ostat-
niego tygodnia spłonęło 9 domków nad
jeziorem Pławniowice (miejscowość
Niewiesze). Starsza pani i jej mąż, wła-
ściciele jednego ze spalonych domków,
trafili do szpitala.

Policja potwierdza, że prowadzi do-

chodzenie, jednak dla dobra sprawy nie
udziela na razie więcej informacji. Czy
na Pławniowicach grasuje podpalacz?
Wydaje się, że poszkodowani nie mają
watpliwości, jedna z osób apeluje na
Facebooku – Proszę o pomoc we wska-
zaniu podpalacza, nie chodzi tylko
o kempingi, ale o ludzi, którzy są w
nich, gdy zaczyna się pożar. Udostęp-
niajcie. Dziękuję. 

Ponad 200 litrów alkoholu
niewiadomego pochodzenia
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z
Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, zabezpie-
czyli ponad 200 litrów wyrobów alko-
holowych niewiadomego pochodzenia
bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Podczas przeszukania lokalu znaleziono
dodatkowo 2,5 kg  tytoniu bez akcyzy
oraz butelki służące do rozlewania alko-
holu. Ujawniony alkohol rozlany był do
butelek o różnej pojemności, od 0,2 do
nawet 6 litrów. Ponadto w mieszkaniu

znaleziono plastikowe butelki o pojem-
ności 1 litra z zawartością spirytusu nie-
wiadomego pochodzenia.

Wobec 55-letniego posiadacza nielegal-
nego alkoholu i tytoniu zostało wszczęte
postępowanie przygotowawcze. Teraz
zabezpieczony przez funkcjonariuszy
towar zostanie dokładnie przebadany w
celu ustalenia m. in. wysokości kwoty
uszczuplenia akcyzowego na szkodę
Skarbu Państwa.
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Potańcówka
dla�Seniorów
2 czerwca w hotelu Mikulski na Zatorzu odbyła się „Potańcówka dla Seniorów”, w zabawie wzięli udział członkowie
trzech klubów seniora z Zatorza, Trynku oraz Szobiszowic. 

Przedsięwzięcie organizowane przez Rady Osiedli Zato-
rze, Trynek  i Szobiszowice, ze szczególnym zaangażowa-
niem Przewodniczącej Zarządu Osiedla Zatorze Zofii
Trzeszkowskiej – Nowak, spotkało się z bardzo przyjaz-
nym odbiorem seniorów o czym świadczył ich aktywny

udział w zabawach. Tego typu inicjatywy mają na celu ak-
tywizację seniorów z naszych osiedli, nie jest to pierwsze
tego typu przedsięwzięcie i zapewne nie ostatnie. We
wrześniu planujemy organizację wycieczki dla seniorów
do Wrocławia. 

Przesięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Miasta
Gliwice przeznaczonych na realizacje zadań ponadosied-
lowych oraz środków będących w dyspozycji Rad Osiedli
Trynek, Szobiszowice i Zatorze.

Zarząd�Budynków�Miejskich
II�TBS�Spółka�z�o.o.

z�siedzibą�w�Gliwicach
przy�ulicy�Warszawskiej�35�B

INFORMUJE,

że w nowo wybudowanych budynkach posiada do wynajęcia lokale użytkowe :

1. Wiązowa 4 ( U- 2) na parterze o powierzchni 54,89 m 2 ( 3 pomieszczenia )

2. Wiązowa 10 ( U-1) na parterze o powierzchni 54,70 m 2 ( 3 pomieszczenia )
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania,

sieć telefoniczną i internetową, ciepłą wodę.

Lokale można oglądać w dniu 08.06.2017 r. od godz. 13:30 do 13:50

Cena minimalna 17,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

3. Uszczyka 12 na parterze o powierzchni 55,11 m 2

Cena minimalna 14,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

Lokal można oglądać w dniu 08.06.2017 r. od godz. 14:10 do 14:20

4. Świętojańska 5 /11 ( IV piętro) o powierzchni 55,29 m 2

Cena minimalna 12,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania,

ciepłą wodę, sieć telefoniczną i internetową.

Lokal można oglądać w dniu 08.06.2017 r. od godz. 14:25 do 14:35

Prosimy wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu o zapoznanie się

z dokumentacją lokalu, projektem umowy oraz składanie pisemnych ofert w siedzibie

ZBM II TBS pok.108 do dnia 20.06.2017 r.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl.

O
G

Ł
O

S
Z

E
N

IE

!

Zarz"d Budynków Miejskich 
II TBS Spó#ka z o.o. 

z siedzib" w Gliwicach 
przy ulicy Warszawskiej 35 B 

INFORMUJE 

$e w nowo wybudowanych budynkach posiada do wynaj%cia lokale u$ytkowe : 
1. Wi!zowa 4 ( U- 2) na parterze o powierzchni 54,89 m 2  ( 3 pomieszczenia ) 
2. Wi!zowa 10 ( U-1) na parterze o powierzchni 54,70 m 2  ( 3 pomieszczenia ) 

Lokale wyposa$one s" w instalacj% elektryczn", centralnego ogrzewania, ,sie& 
telefoniczn" i internetow", ciep#" wod%. 
Lokale mo$na ogl"da& w dniu 08.06.2017 r od godz. 13 30 do 13 50 
Cena minimalna 17,00 z# netto za 1 m2  powierzchni lokalu. 

3. Uszczyka 12 na parterze o powierzchni 55,11 m 2  
Cena minimalna 14,00 z# netto za 1 m2  powierzchni lokalu. 
Lokal mo$na ogl"da& w dniu 08.06.2017 r od godz. 1410  do 14 20 

4. "wi#toja$ska 5 /11 ( IV pi#tro) o powierzchni 55,29 m 2  
Cena minimalna 12,00 z# netto za 1 m2  powierzchni lokalu. 
Lokale wyposa$one s" w instalacj% elektryczn", centralnego ogrzewania, ciep#" 
wod%,sie& telefoniczn" i internetow". 
Lokal mo$na ogl"da& w dniu 08.06.2017 r od godz. 1425  do 14 35 

Prosimy wszystkich zainteresowanych wynaj%ciem lokalu o zapoznanie si% 
z dokumentacj" lokalu ,projektem umowy oraz sk#adanie pisemnych ofert w siedzibie 
ZBM II TBS pok.108 do dnia 20.06.2017 r 
Pe!na tre"# og!oszenia znajduje si$ na stronie internetowej www.zbm2.pl. 
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HOROSKOP

Codzienne informacje z Gliwic
znajdziesz na portalu

www.dzisiajwgliwicach.pl

 Baran 21.03-20.04
Twój dobry humor będzie zarażał
innych gdziekolwiek się znajdziesz.
Prawda, że miło w końcu się
uśmiechać? A masz do tego po-
wody. Lepiej być nie mogło!

 Byk 21.04-20.05
Wykorzystaj ten tydzień na po-
rządki bo trochę zaległości w Two-
im życiu się nazbierało. Przede
wszystkim zadbaj o partnera,
który jak nigdy potrzebuje Two-
jego wsparcia i silnego ramienia.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Kochasz gdy wszystko układa się
po Twojej myśli, jednak ten ty-
dzień Cię trochę rozczaruje. Nie
zrażaj się jednak, to tylko przej-
ściowe problemy.

 Rak 22.06-22.07
W końcu jesteś szczęśliwy, przy-
znaj jednak, że Twoje szczęście
zbudowałeś na krzywdzie innych.
To czas aby przeprosić tych, któ-
rych zraniłeś. Nie bądź takim ego-
istą.

 Lew 23.07-23.08
Myślisz, że tylko Tobie należą się
oklaski, jednak na ten sukces pra-
cowało więcej osób. Ten tydzień
będzie doskonałą okazją aby im
podziękować za trud włożony
w pracę dzięki której błyszczysz.

 Panna 24.08-22.09
Chwilowy spadek kondycji fi-
zycznej. Odezwie się kontuzja,
która utrudni Ci życie. Odwiedź
specjalistę bo szybka reakcja
pomoże zażegnać kryzys. W
miłości idealnie.

Waga 23.09-23.10
Twoje życie przypomina ostatnio
karuzelę a nastroje zmieniają się
niesamowicie szybko. Panuj tylko
nad słowami, które wypowiadasz
w złości bo możesz zranić naj-
bliższą Ci osobę. 

 Skorpion 24.10-22.11
Możesz śmiało brać się za reali-
zacje planów urlopowych, czeka
Cię sukces. Troszkę wiary we
własne siły i wszystko będzie tak
jak sobie wymarzyłeś.

 Strzelec 23.11-21.12
Warto popracować nad związkiem
oraz zaufaniem do partnera. Pa-
miętaj, Twoje niesłuszne podej-
rzenia mogą zniszczyć wszystko
co budowaliście przez lata.

 Koziorożec 22.12-20.01
Najwyższy czas przewartościować
swoje życie. Zabawa się już skoń-
czyła, teraz czas na nowe wyzwa-
nia. Weź odpowiedzialność za
swoje czyny! Nie można wiecznie
udawać, że nic się nie stało. 

Wodnik     21.01-19.02
To świetny czas na poukładanie
sobie życia zawodowego. Twoje
starania zostaną docenione, pa-
miętaj jednak aby za bardzo się
z tym nie wywyższać bo możesz
dużo stracić.

 Ryby 20.02-20.03
Jesteś nerwowa i zmęczona uda-
waniem, że wszystko w Twoim
życiu jest OK. Nie użalaj się jednak
nad sobą, weź się w garść i idź do
przodu zamiast żyć tym co było.



„NESTLÉ PORUSZA POL-
SKĘ” – PYSKOWICE PO-

WALCZĄ O SIŁOWNIĘ

Nasze miasto zgłosiło się do kon-
kursu pn. „Nestlé porusza Pol-
skę”, w którym do wygrania jest
16 siłowni terenowych. Prze-
szliśmy już pozytywnie weryfi-
kację lokalizacji, na którą wy-
brany został „plac dożynkowy”
przy zbiegu ulic: Szpitalnej,
Dworcowej i Wojska Polskiego.
Ogólnopolskie głosowanie roz-
pocznie się już 10 maja br. (śro-
da) i potrwa do 30 czerwca br.
Głosowanie odbywać się będzie
wyłącznie drogą internetową po-
przez oficjalną stronę akcji „Nestlé
porusza Polskę”: www.nestlepo-
rusza.pl/glosowanie. Głosować
można codziennie.
Na podstawie ilości głosów wy-
łonione zostanie 16 gmin - po
jednej z każdego województwa,
którym ufundowane zostaną ple-
nerowe sprzęty sportowe. Dla-
tego prosimy wszystkich miesz-
kańców o regularne oddawanie
głosów na Pyskowice. Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu
może właśnie w naszym mieście
powstanie nowoczesna siłownia
na świeżym powietrzu, która po-
może dbać o kondycję fizyczną
pyskowiczan i będzie dla wszyst-
kich świetną rozrywką.

WYNIKI KONSULTACJI W
SPRAWIE WEJŚCIA DO
METROPOLII ŚLĄSKIEJ

26 kwietnia br. zakończyły się
konsultacje społeczne w sprawie
wejścia miasta Pyskowice w
skład tworzonego na terenie wo-
jewództwa śląskiego związku
metropolitalnego. W wyniku
przeprowadzonych konsultacji
społecznych w wyznaczonym ter-
minie (od 13 do 26 kwietnia
2017 r.) mieszkańcy miasta Py-
skowice przeważającą liczbą gło-
sów wypowiedzieli się za wstą-
pieniem miasta Pyskowice w
skład tworzonego na terenie wo-
jewództwa śląskiego związku
metropolitalnego.

Dane szczegółowe dotyczące gło-
sowania:
● liczba złożonych ankiet kon-

sultacyjnych wynosi 719 szt.,
w tym:

● w formie papierowej 706 an-
kiet,

● w formie elektronicznej 13 an-
kiet;

● oddano 670 głosów ważnych,
w tym:

● liczba głosów oddanych „TAK”
wynosi 653,

● liczba głosów oddanych „NIE”
wynosi 17;

● oddano 49 głosów nieważnych.

PYSKOWICKI BUDŻET
OBYWATELSKI – WYNIKI

GŁOSOWANIA

Zakończyło się głosowanie
mieszkańców w ramach pierw-
szego Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego. Pyskowiczanie
wybrali do realizacji trzy zadania.
W części północnej miasta: „Plac
zabaw – modernizacja ogrodu

przedszkolnego (Przedszkole nr
3)” oraz „Zakup i instalacja urzą-
dzeń do ćwiczeń plenerowych”,
natomiast w części południowej
miasta: „Plac zabaw dla dzieci
w części Pyskowice – Południe”.
W sumie oddanych zostało 2463
głosy, z czego 2259 ważnych.
Dziękujemy wszystkim głosują-
cym i wnioskodawcom za tak
duże zainteresowanie i zaanga-
żowanie w tę ideę. Zwycięzcom,

a także wszystkim uczestnikom
gratulujemy wspaniałej postawy
obywatelskiej i mamy nadzieję,
że te place zabaw oraz siłownia
plenerowa przyniosą już niedłu-
go wiele radości zarówno małym,
jak i tym nieco większym miesz-
kańcom Pyskowic. Szczegółowe
wyniki głosowania dostępne są
na stronie internetowej www.py-
skowice.pl w zakładce: Pysko-
wicki Budżet Obywatelski.
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PYSKOWICE

Gmina Pyskowice uzys-
kała dofinansowanie w
wysokości 258.141,00 zł
w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-
2020. Dzięki przyznanym
środkom w Parku Miej-
skim powstanie m.in. plac
zabaw, linarium oraz per-
gola. Pierwsze efekty będą
widoczne jeszcze w tym
roku.

DOFINANSOWANIE
NA REWITALIZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO

18 maja br. w sali ślubów
w pyskowickim Ratuszu od-
była się wyjątkowa uroczys-
tość. Burmistrz Pyskowic
Wacław Kęska gościł pary
małżeńskie obchodzące w
roku 2017 Złote Gody, czyli
50. rocznicę ślubu. Pary te
otrzymały „Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”

od Prezydenta RP. Wszyst-
kim jubilatom zostały wrę-
czone pamiątkowe doku-
menty, bukiety kwiatów,
upominki, a także pysko-
wickie materiały promocyj-
ne. Serdecznie gratulujemy
i życzymy jeszcze wielu
wspaniałych chwil spędzo-
nych razem!

Złote Gody obchodzili:

▪ Aniela i Edward Biskupek

▪ Eugenia i Edmund Bocian

▪ Jadwiga i Hubert Dugas

▪ Wanda i Stefan Gomola

▪ Maria i Ginter Maciejewscy

▪ Róża i Jan Madejscy

▪ Alicja i Horst Poczkai

▪ Alicja i Marian Smyczyńscy

Kolejne pary obchodzące
w 2017 roku Złote, a także
Diamentowe Gody zostaną
uroczyście wyróżnione pod
koniec bieżącego roku.

ZŁOTE GODY 2017


