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„Nie dam się
zaszufladkować”
Rozmowa z Katarzyną Kuczyńską-Budką, 
dyrektorem Wydziału Dialogu 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
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1. Sowa Krystyna 2. Walter-Łukowicz Grażyna 3. Trochimowicz Jacek

Okręg

1
Brzezinka

Czechowice
Kopernika

Łabędy
Wojska Polskiego

7. Chodorowski Andrzej

4. Grzyb Zbigniew 5. Czapla Krzysztof

1. Frankiewicz Zygmunt 2. Neumann Adam 3. Budny Magdalena

6. Konior Małgorzata 9. Szyszka Aleksandra

Okręg

2
Obrońców Pokoju

Szobiszowice
Śródmieście, 

Zatorze
Żerniki

7. Wakuła Katarzyna 8. Gogoliński Piotr

4. Jaśniok Michał 5. Kleczka Krzysztof

1. Pszonak Marek 2. Bielecka Karolina 3. Świerczyńska Jadwiga

6. Kiełpiński Marcin

Okręg

3
Baildona 

Ligota Zabrska 
Politechnika

Sośnica

7. Henne Barbara

4. Grabiec Marcin 5. Włodarczyk Marcin

1. Olejnik Tadeusz 2. Wieczorek Piotr 3. Kubit Stanisław

6. Białek-Kaleta Jolanta 9. Wypych Jarosław

Okręg

4
Bojków 
Ostropa
Sikornik

Stare Gliwice
Trynek 

Wilcze Gardło
Wójtowa Wieś 7. Winkler Jolanta 8. Hutnikiewicz Małgorzata

4. Wróblewski Paweł 5. Sowa-Moreń Aleksandra

6. Wachtarczyk-Wielkopolan
Aleksandra 8. Drozd Iwona

Kandydat na prezydenta Gliwic

Zygmunt

Frankiewicz
Kandydaci do Rady Miasta

www.frankiewicz.pl

www.koalicjadlagliwic.pl
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Gliwice mogą pochwalić się
bardzo dobrym wynikiem.
Dla porównania dodajmy,
że w województwie śląskim
stopa bezrobocia wynosi
4,5%, a w powiecie gliwickim
sięga 5,2%.

Według najnowszych danych sta-
tystycznych prezentowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Ka-
towicach, Gliwice wypadają znacz-
nie lepiej od pobliskich miast. Na
przykład stopa bezrobocia w Za-
brzu, Siemianowicach Śląskich i
Tarnowskich Górach wynosi 5,7%,
w Chorzowie 4,8%, na samym
końcu tego zestawienia plasuje
się Bytom, tam sięga aż 9,6%. Z
kolei najniższą stopę bezrobocia
odnotowano w tym samym czasie
w Katowicach – jedynie 1,8%.

W końcu lipca 2018 roku w gli-
wickim Powiatowym Urzędzie
Pracy zarejestrowało się w sumie
3544 osób z Gliwic oraz 1922 z
powiatu gliwickiego. 

Jak wynika ze statystyk, w sto-
sunku do analogicznego okresu
w 2017 roku liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych sporo zmalała,
odnotowano wówczas odpowied-
nio 4162 i 2351 osób. 

Wzrosła natomiast liczba wolnych
miejsc pracy. Do końca lipca na
chętnych czekało 7428 ofert, rok
wcześniej 7296. — Coraz trud-
niejsza jest rekrutacja bezrobot-
nych, którzy pozostają w na-
szych rejestrach, gdyż osoby
chętne i gotowe do podjęcia pra-
cy na wolne stanowiska zaofe-
rowane wynagrodzenie miały
możliwość już to zrobić —ko-
mentuje dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach Ma-
rek Kuźniewicz.

Ofert pracy w Gliwicach jest coraz
więcej. W niektórych zawodach
wręcz brakuje rąk do pracy. Gli-
wicki PUP obecnie obserwuje
największe zapotrzebowanie na
stanowiska takie jak robotnik bu-
dowlany, sprzedawca, pracownicy
magazynu czy pracownicy z bran-
ży mechanicznej (tokarze, ślusa-
rze, spawacze). Wśród zawodów
deficytowych, czyli takich, w przy-
padku których zapotrzebowanie
pracodawców jest duże, a liczba
pracowników chętnych do pod-
jęcia zatrudnienia i mających od-
powiednie kwalifikacje – niewiel-
ka, znajdują się też fryzjerzy, pie-
karze czy cukiernicy. 

Zdaniem dyrektora gliwickiego

PUP mniejsze zainteresowanie
wykonywaniem tradycyjnych fa-
chów jest podyktowane tym, że
młodzi ludzie wybierają przede
wszystkim zawody bardziej uni-
wersalne, związane z nowoczes-
nymi branżami, między innymi
IT i rozwoju technologii.

Nie zaskakuje chyba fakt, że braki
w kadrach na rodzimym rynku
pracy skutkują napływem cudzo-
ziemców.

— Walcząc z coraz większą ro-
tacją pracowników oraz z ko-
niecznością utrzymania poziomu
zatrudnienia na wystarczającym
poziomie, pracodawcy zmuszeni
są do coraz większej absorpcji
pracowników z innych krajów.
Obecnie są to nadal przede
wszystkim pracownicy z Ukrai-
ny, choć coraz częściej praco-
dawcy oferują możliwość za-
trudnienia obywatelom także in-
nych krajów takich jak np. Moł-
dawia, Gruzja czy Białoruś. -
wyjaśnia Kuźniewicz.

Co ciekawe, na gliwickim rynku
pracy obecnie nierzadko docho-
dzi do sytuacji, kiedy to praco-
dawcy muszą konkurować o pra-
cownika.

— Firmy dokładają coraz więcej
starań, aby pozyskać kandyda-
tów do zatrudnienia na wolne
miejsca pracy oraz zatrzymać
pracowników obecnych. Powoli
można zaobserwować już nie-
znaczny wzrost oferowanego
wynagrodzenia i poprawę wa-
runków zatrudnienia oraz
wzrastające zainteresowanie
pracownikami w wieku tzw. +50.
Firmy coraz częściej rezygnują
także z wygórowanych wyma-
gań, w zamian proponując moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji
w ramach zatrudnienia. — mówi
Marek Kuźniewicz.

Osoby poszukujące pracy ocze-
kują przede wszystkim stabilno-
ści zatrudnienia. Przewagę na
rynku pracy mają więc firmy,
które są ją w stanie zapewnić.
Do tego dochodzą też kwestie
takie jak konkurencyjne wyna-
grodzenie, benefity, atmosfera
w miejscu pracy czy możliwość
rozwoju. Biorąc pod uwagę obec-
ną sytuację na gliwickim rynku
pracy, można zdecydowanie
stwierdzić, że mamy do czynienia
z rynkiem pracownika, lecz, jak
zauważa dyrektor gliwickiego
PUP, to także rynek dobrego
pracodawcy.

Bezrobocie

rekordowo niskie
W styczniu tego roku stopa bezrobocia w Gliwicach wynosiła 3,7% i już wtedy mówiono, że osiągnęła
rekordowo niski poziom, teraz jest jeszcze lepiej – zaledwie 3,3% (stan na 31 lipca br.). Od dłuższego
czasu obserwujemy tendencję spadkową stopy bezrobocia w naszym mieście. Możliwe więc, że w nad-
chodzących miesiącach te liczby jeszcze się zmniejszą.
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Od początku, kim jesteś, skąd jesteś,
co robisz?
Zacznę banalnie - urodziłam się
47 lat temu w Gliwicach i nigdy
na dłużej niż wakacje stąd nie
wyjechałam. Mieszkałam na Za-
torzu, potem w śródmieściu, a
teraz, od siedmiu lat, na Wójtowej
Wsi. Przez moment, gdy Borys
został ministrem, myśleliśmy o
zamieszkaniu w Warszawie, ale
tak jak szybko pomysł się pojawił,
tak szybko zniknął.
Warszawa przegrała z Gliwicami?
Tak. Do dzisiaj uważam, że to
był dobry wybór. Mogłam nie
zmieniać pracy (kierowałam wów-
czas gabinetem wojewody i biu-
rem prasowym), a córce żłobka. 
Wspieracie się w życiu i w pracy?
Tak, oboje wyznajemy podobne
wartości,  jesteśmy pracowici,
otwarci.  Ja korzystam z prawni-
czej wiedzy Borysa, on z mojego
doświadczenia dziennikarskiego.
Wróćmy do Gliwic. Skąd decyzja o
starcie do rady miasta?
Planowałam startować do sejmi-
ku.  Gdybym dostała mandat rad-
nej, musiałabym zrezygnować z
pracy w urzędzie marszałkow-
skim. Kieruję teraz kilkoma du-
żymi projektami – od Programu
dla młodych, po budżet obywa-
telski. Marszałek przekonał mnie,
że to nie jest dobry moment na
ich zostawianie. I tu padła pro-

pozycja kandydowania do rady
miasta. 
Najważniejsza rzecz jakiej nauczyła
Cię praca w administracji?
Wiele lat zajmowałam się komu-
nikacją. Nauczyłam się, że warto
mieć plany na wypadek zaistnie-
nia sytuacji trudnej, kryzysowej.
Po kilku wypadkach w kopalniach,
kilku powodziach, trąbie powietrz-
nej, katastrofie kolejowej  i lotni-
czej wiem, co znaczy dobra orga-
nizacja pracy, umiejętność do-
stosowania się do trudnych wa-
runków czy działanie pod presją
czasu i emocji. To doświadczenie
wykorzystywałam potem, pracu-
jąc w zespołach, które opraco-
wywały strategie komunikacji kry-
zysowej np. na Euro2012. Dzięki
zaś organizowaniu oficjalnych wi-
zyt potrafię nie tylko żonglować
protokołem dyplomatycznym, ale
także szybko reagować w sytua-
cjach nieprzewidzianych. A to,
czego nauczyłam się podczas dia-
logowych szczytów dotyczących
najbardziej palących regionalnych
tematów (służba zdrowia, gór-
nictwo, energetyka),  jest bazą,
która pozwala mi merytorycznie
oceniać wiele spraw, którymi zaj-
muję się dziś w samorządzie.
Co konkretnie robisz w urzędzie
marszałkowskim?
Kieruję Wydziałem Dialogu.
Współpracuję z organizacjami

pozarządowymi i Wojewódzką
Radą Dialogu Społecznego. Więc
nadal oprócz mniejszych projek-
tów – najczęściej społecznych lub
obywatelskich, realizowanych z
III sektorem – angażuję się w te-
maty o szerszym, regionalnym
znaczeniu. Opracowaliśmy
uchwałę antysmogową i szuka-
liśmy sojuszników, by wesprzeć
ją rozwiązaniami systemowymi.
Dzięki szerokiemu dialogowi  uda-
ło się nie zamknąć kilku szpitali i
zmniejszyć edukacyjny chaos spo-
wodowany pseudoreformą edu-
kacji. Mam też na swoim koncie
utworzenie w województwie  rady
działalności pożytku publicznego,
rady seniorów i młodzieżowego
sejmiku. Koordynuję Program
dla młodych i marszałkowski bu-
dżet obywatelski. Mam co robić.
I wciąż bardzo to lubię.
- Uważasz, że mieszkańcy potrze-
bują partycypacji? Każdy polityk
mówi o dialogu, ale stawiając spra-
wę uczciwie, nie można pytać co
chwilę mieszkańców o każdą rzecz,
tak nie dałoby się rządzić…
Jeśli mówisz o konsultacjach, bo
to jedna z form partycypacji,  to
mają one sens gdy konsultujemy,
by zmieniać, a nie przyklepywać.
Jeśli  realizujemy budżet obywa-
telski,  to ma on sens wówczas,
jeśli oddajemy część budżetu
mieszkańcom po to, żeby oni go
zagospodarowali, a nie podzieliły
między siebie instytucje publiczne.
Jeśli ufamy, że mieszkańcy są
ekspertami i najlepiej wiedzą, jak
ma działać ich miasto – partycy-
pacja  w różnych jej formach jest
znakomitym narzędziem.
Wracamy do Gliwic. Jako kandy-
datka na radną masz na pewno
jakiś program 
Daleka jestem od składania obiet-
nic, których  nie będę w stanie
zrealizować. Ale jeśli mieszkańcy
uznają, że powinnam być radną,
chcę dbać o sprawy, które są mi
bliskie. Te z pozoru drobne, jak
zieleń, której w przestrzeni miasta,
na ulicach i skwerach wciąż bra-
kuje i o którą warto pieczołowicie
dbać. O ład przestrzenny. W jego
ramach warto też uporządkować
reklamowy bałagan. Zajmuję się
kwestiami równych szans, więc
naturalnym jest, że oczekuję od

miasta, by każdy miał dostęp do
jego oferty, bez względu na to
czy jest człowiekiem z niepełnos-
prawnością, seniorem z ograni-
czeniami, które narzuca wiek, czy
też mamą pchającą dziecięcy wó-
zek. Zależy mi, by gliwiczanie
spędzali wolny czas w Gliwicach,
ciesząc się szeroką ofertą kultu-
ralną, sportową i rekreacyjną.  W
mieście, które dokłada wszelkich
starań, by powietrze którym od-
dychają było jak najczystsze. W
programie senioralnym, którym
zajmowałam się w regionie, przy-
gotowywaliśmy projekt organi-
zacji miejsc spotkań,  np. małych
klubów, gdzie senior, ale nie tylko
on, może spotkać się z sąsiadem,
zagrać z wnukiem sąsiada w sza-
chy czy po prostu wypić herbatę.
To proste, ale ważne rozwiązanie
dla wielu osiedli czy dzielnic. Jes-
tem entuzjastką takich przestrze-
ni, które zbliżają ludzi i pomagają
budować wspólnotę. I  właśnie
„wspólnota” to słowo - klucz. Bo
jeśli uda się stworzyć takie wa-
runki, w których gliwiczanie po-
czują, że ich zdanie, zaangażo-
wanie czy chęć zorganizowania
projektu na rzecz innych spotyka
się ze zrozumieniem i pomocą ze
strony miasta – uznam, że moje
samorządowe, gliwickie marzenia
stają się faktem.
Są osiedlowe rady, są różne orga-
nizacje, są radni miejscy, każdy
mieszkaniec może nawet sam przy-
gotować projekt uchwały. Można
się zgłosić do radnego, można do

mediów. Ile znasz takich przypad-
ków, że mieszkańcy orientują się
co dzieje się w ich mieście, dlaczego
się to dzieje, jaka instytucja się
tym zajmuje?
Tak, brakuje nam świadomości
obywatelskiej. Często nie uzmy-
sławiamy sobie, jak wiele może-
my. Właśnie dlatego w regionie
prowadzimy spotkania z miesz-
kańcami, na których rozmawiamy
o możliwościach, jakie stwarza
lub powinna stwarzać, wspólnota
samorządowa.
Nie zapominajmy, że Gliwice to
jest jednak małe miasto, to nie są
Katowice, to nie jest miasto woje-
wódzkie, centrum metropolii.
Mały może więcej – jak mówią
niektórzy. A ja powiem więcej –
chcieć to móc. 
Cieszy Cię to zakończenie wojny
między Platformą a prezydentem?
Mnie cieszy zakończenie każdej
wojny. Wolę budować, choćby na
gruzach, niż burzyć.
Był okres takiego naprawdę dużego
napięcia pomiędzy prezydentem
Frankiewiczem a środowiskiem
związanym z Platformą, myślisz,
że teraz uda się wypracować wspól-
ne projekty?
Myślę, że jesteśmy dopiero na
początku drogi. Jeśli uda się zbu-
dowanie zespołu, który nie będzie
miał monopolu na wiedzę lub
permanentnej potrzeby krytyki
dla samej krytyki,  a będzie otwar-
ty na nowe spojrzenie na miasto
– uda się.

Rozmowa z Katarzyną Kuczyńską-Budką, 
dyrektorem Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

„Nie dam się 
zaszufladkować”
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Twoja przygoda z samorządem
zaczęła się 20 lat temu. Od tego
czasu Gliwice bardzo się zmieniły,
a Ty wraz z nimi. Jak wyglądały te
początki?

Byłem wolontariuszem w jednej
ze świetlic środowiskowych. W
gronie społeczników rozmawia-
liśmy o systemie pomocy dzie-
ciom. To właśnie w świetlicy śro-
dowiskowej pomagającej dzieciom
poznałem Marka Pszonaka (red.
obecny przewodniczący Rady
Miasta), wówczas także wolon-
tariusza. Miałem 22 lata i głowę
pełną pomysłów. Pojawiła się ini-
cjatywa, by spróbować o tym po-
rozmawiać na szerszym forum,
nie tylko jednego podwórka, na
którym działaliśmy, lecz dzielnicy.
Te dyskusje pozwoliły na poznanie
liderów lokalnych, ówczesnych
radnych, którzy zachęcili nas do
kandydowania w wyborach. Tak

się zaczęło i ten początek ma dla
mnie znaczenie – to znaczy wpły-
nął na to, czym się zajmuję i jaka
misja mi w tej pracy towarzyszy.

Początki chyba nie były łatwe?

Tak, ale miałem sporo szczęścia
do ludzi, z którymi współpraco-
wałem. W pierwszej mojej ka-
dencji siedziałem na sali sesyjnej
obok p. Iwony Filar, znanej nau-
czycielki, której wiele zawdzięczam
– nie tylko tłumaczyła mi – mło-
demu studentowi – czym warto
się zająć i jak robić to mądrze, ale
także potrafiła wprost powiedzieć,
że mogę zrobić coś lepiej. Jej
szczerość była dla mnie bezcenna.
Każdemu życzę takich osób wokół
siebie. Było nas wówczas w Radzie
Miasta aż pięćdziesięciu. To był
dobry czas - mądrych, wspólnych
decyzji, poznawania innych punk-
tów widzenia i uczenia się poli-

tycznej tolerancji. Jednocześnie
korzystałem z doświadczenia zdo-
bytego w wolontariacie – praca
w świetlicy nauczyła mnie zna-
czenia, które należy przywiązywać
do pojedynczego człowieka, roli
inwestycji w ludzi, a nie tylko w
rzeczy materialne. Gdy po czte-
rech latach uzyskałem najwyższy
wynik wyborczy w swoim okręgu
wyborczym (Zatorze, Szobiszo-
wice, Centrum) radni postanowili,
bym przewodniczył komisji ds.
polityki społecznej. Tu też miałem
dużo szczęścia – nie tylko dlatego,
że inni radni służyli pomocą, ale
i byli w stanie zaufać komuś bar-
dzo młodemu. Średnia wieku w
Radzie wynosiła wtedy 55 lat.

Najważniejsza rzecz jakiej nauczy-
łeś się przez te 20 lat?

Wyraźnie dostrzegam ją na swo-
im własnym przykładzie Jako
debiutant miałem wiele pomy-
słów, dużo dobrej woli, ale sta-
rałem się robić wiele rzeczy naraz
i popełniałem błędy. Radni nie-
mający doświadczenia, tacy jak
wówczas ja, szybko orientują się,
że sama dobra wola nie wystarcza
– potrzebna znajomość przepi-
sów, które szybko się zmieniają
i na dodatek są naprawdę skom-
plikowane. Po latach wciąż mam
dużo dobrej woli i energii do
działania, ale wiem już, że praca
radnego to nie sypanie pomy-
słami jak z rękawa i składanie
obietnic dla uzyskania popular-
ności, lecz przede wszystkim…
słuchanie. Tak, doświadczeni sa-
morządowcy mniej mówią, a
chętniej słuchają.

Radnym często zarzuca się, że nie
słuchają mieszkańców…

Mówiąc wprost - słuchać należy
naprawdę każdego. Każdego kto
ma coś sensownego do powie-
dzenia. Rozsądek pozwala potem
na wyważenie różnych racji. War-
to słuchać mieszkańców, to oczy-
wiste, ale warto też zapoznać się
z opiniami urzędników, nawet
tych najbardziej niechętnych ini-

cjatywie. Każda ze stron ma ar-
gumenty, które – początkowo
zaskakujące – mogą okazać się
bardzo racjonalne. Po wielu la-
tach mam pewność, że praca
radnego to właśnie umiejętność
podejmowania nie zawsze po-
pularnych decyzji uwzględnia-
jących bardzo sprzeczne niekiedy
interesy. Warto nie zamykać się
na opinie. Otwarta głowa, krea-
tywność i zaangażowanie to chy-
ba najlepsze połączenie cech dla
samorządowca.

Kolejny raz kandydujesz z list Koa-
licji dla Gliwic Zygmunta Frankie-
wicza, jak to się stało, że znalazłeś
się w tej grupie?

Nieustanna walka między PO a
PiS spowodowała, że  w Radzie
Miasta rosła liczba osób zmęczo-
nych polityką warszawską. To
byli radni niemający ambicji par-
lamentarnych – po prostu samo-
rządowcy. Nie chcieliśmy się ko-
jarzyć z żadną z ogólnopolskich
partii – nie mieliśmy żadnego
wpływu na ich działania, zresztą
w ogólne nie chcieliśmy tego wpły-
wu. Mieliśmy już sporo kadencji
za sobą razem i wiedzieliśmy, że
przebieg drogi bardziej na północ
lub na południe nie realizuje ani
postulatów lewicowych ani pra-
wicowych.  Myślenie kategoriami
partii dla samorządowców nie
ma żadnego sensu. Do takich my-
śli dojrzewali radni, dojrzewał
prezydent. Teraz to już dla nas
oczywistość.

Członkowie KdG pochodzą z róż-
nych środowisk, co Was w takim
razie łączy?

Tak, jesteśmy z  bardzo różnych
stron, ale różnice światopoglą-
dowe nam zupełnie nie przeszka-
dzają. To daje nam właściwie nie-
zwykłą okazję do wysłuchania z
szacunkiem bardzo odmiennych
opinii. Mocno na klubach radnych
się spieramy. Nie mamy, wbrew
temu, co niektórzy sądzą, jedno-
litego stanowiska. Owszem, potem
w wyniku dyskusji zbliżamy się

do tego wspólnego poglądu - im
dłużej się rozmawia, tym lepiej
rozumie się argumenty drugiej
strony. Ostatecznie wychodzimy
z pewną wspólną propozycją,
która bardzo często jest zupełnie
inna niż ta, od której zaczyna-
liśmy. Nawet radni z innych klu-
bów przyznają, że tym, co nas
łączy, jest nasza niechęć do po-
pulizmu. Zarówno prezydent, jak
i radni jego klubu, znani są z
tego, ze nie  podejmują decyzji
dla poklasku, dla uzyskania po-
pularności.

Myślimy o konsekwen-
cjach swoich decyzji w
przyszłości. To, co nas łą-
czy, to po prostu brak
populizmu.

Nie myślałeś nigdy o dużej polity-
ce? Nie chciałeś iść do Sejmu, do
Warszawy?
Nie. Wśród różnych moich cech
jest ta, którą w sobie bardzo lubię.
Nie mam ciśnienia, by iść w górę.
Gdy czuję, że coś robię dobrze,
chcę to robić nadal. Nie muszę
piąć się wyżej. To daje mi jakiś
wewnętrzny spokój, ale też po-
czucie spełnienia. Mam zresztą
wątpliwości, czy odnalazłabym
się w dużej, warszawskiej polityce.
Jestem wolnym strzelcem, cenię
niezależność. Nie czuję się dobrze
w sytuacji, gdy pojawiają się prze-
kazy dnia i każdy musi powtarzać
to, co mu napisano.

Uczestniczyłeś w pewnym sensie
w wojnie, która toczyła się kiedyś
pomiędzy Platformą a Frankiewi-
czem. Jak wspominasz tamten czas?
Teraz Platforma poparła Frankie-
wicza, myślisz, że to już jest koniec
tego sporu?

Ten spór w ogóle nie miał cha-
rakteru programowego. Był wy-
nikiem wzajemnych osobistych
uraz. To był chyba najgorszy czas,
jaki pamiętam z tych 20 lat, które
spędziłem w samorządzie. Otrzy-
mywanie uchwał pisanych na ko-

Rozmowa z Michałem Jaśniokiem, gliwickim radnym
i wykładowcą uniwersyteckim.
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Słuchać warto
każdego



lanie i drukowanych na 5 minut
przed rozpoczęciem sesji, bez
sprawdzenia ich zgodności z prze-
pisami, bez kalkulacji następstw
– to był naprawdę koszmar. Emo-
cje były na sesjach tak duże i
radni mówili publicznie w sto-
sunku do siebie tak przykre rzeczy,
że dotychczas świetnie rozumie-
jący się i współpracujący ze sobą
ludzie przestali nawet witać się
ze sobą. Szczęśliwie wszyscy
uniknęli ryzyka wypowiedzenia
o jedno słowo za dużo. Dziś
mamy to za sobą – radni zrozu-
mieli, że ich zachowanie oraz ję-
zyk, którego używają, wpływa na
wizerunek nie tylko ich samych,
ale i Gliwic.

Jak z punktu widzenia lokalnej
polityki oceniasz poparcie - do tej
pory niezależnego i tak już od lat
prezentującego się prezydenta -
przez dwie partie polityczne, Plat-
formę i Nowoczesną?

Na tym poparciu prezydent ko-
rzysta w mniejszym stopniu, niż
popierające go ugrupowania. Ktoś
mógłby powiedzieć, że poparcie
w ogóle nie było mu potrzebne.
Jest jednak coś, o czym warto
pamiętać. Ten gest stanowił wyraz
poparcia dla pewnego stylu dzia-
łania – PO i .N uznały, że mogą
realizować swoje programy nie
w wyniku walki, lecz współpracy.
To na pewno nowa jakość. Nawet
jeśli poparcie tych partii nie spo-
woduje wyższego wyniku wybor-
czego Z. Frankiewicza, to na pew-
no deklaracja poparcia przyniesie
korzyść miastu. Unikatowy w
skali regionu rozwój Gliwic zwią-
zany jest w dużej mierze z poli-
tyczną stabilnością.  Przypomi-
nam, że w głosowaniu nad spra-
wozdaniem z realizacji budżetu
„za” głosowali wszyscy radni, po-
dobnie było z głosowaniem nad
budżetem miasta (tu przy jednym
głosie wstrzymującym). Partnerzy
Gliwic po prostu wiedzą, że miasto
jest wiarygodne, a decyzje prze-
widywalne. Powiedziałem kiedyś,
że Gliwice to wyższa kultura sa-
morządności. Myślę, że to dalej
aktualne i jest to – co warto pod-
kreślić – także zasługą opozycji.

Tu od razu pojawi się zarzut, że w
Gliwicach nie ma opozycji, prezy-
dent Frankiewicz sobie wszystkich
podporządkował, a to, co PiS, czy
PO będą teraz przedstawiały w
kampanii wyborczej, to jest pic na
wodę, bo potem wszyscy zgodnie
będą głosowali z Frankiewiczem.

Warto więc zobaczyć, jak odby-
wają się sesje, bo są przecież
publiczne, bądź przyjść na ko-
misję, bo tam toczą się szczegó-
łowe dyskusje. Łatwo wówczas
przekonać się, że na początku
spór jest bardzo ostry, potem
krzyżują się ze sobą argumenty
i bardzo często kończy się to
wspólnym wnioskiem.

Jeśli Zygmunt Frankie-
wicz „kupuje" opozycję,
to wyłącznie poprzez ar-
gumenty.

Jesteśmy miastem akademickim,
odsetek osób z najwyższym wy-
kształceniem jest trzeci w Polsce,
po Warszawie i Krakowie. Gliwice
są miastem, w którym populizm
nie ma szans. Krytykowanie opo-
zycji za to, że nie jest populis-
tyczna, że głosuje biorąc pod uwa-
gę argumenty, a nie korzyści po-
lityczne jest nieuczciwe. 

To są argumenty natury jakiej? Fi-
nansowej, społecznej, politycznej?

Każdego typu – z wyjątkiem ar-
gumentów politycznych. Podział
na partyjne bloki w samorządzie
jest bez sensu. Dlaczego koś ma
być przeciw dobrym projektom
uchwał tylko dlatego, że jest z
PiS, PO lub SLD? Są miasta, w
których tak to się odbywa. Jes-
teśmy chlubnym wyjątkiem. Na
razie. Oby jak najdłużej.

Często pojawia się zarzut, że pre-
zydent jest technokratą i nie zwraca
się w Gliwicach uwagi na takie
drobne, ludzkie potrzeby...

Że wszystko to, co robimy to dzia-
łalność na rzecz przedsiębiorców?

Tak, że Koalicja i Frankiewicz dbają
o gospodarkę, natomiast nie robi
się tych rzeczy ludzkich, przy-
ziemnych.

Te opinie są krzywdzące. Prawda
dotyczy pierwszego elementu –
tak, dbamy o gospodarkę, bo by
móc dochód podzielić, trzeba go
najpierw wytworzyć. Klimat in-
westycyjny, rozwój biznesu są
bazą budżetową, która powoduje,
że sytuacja miasta jest wyjątkowo
dobra. To nie może się zmienić.
Powiem więcej – wspieranie
przedsiębiorczości jest instru-
mentem polityki społecznej. Za-
miast dawać zasiłek, Gliwice mogą
zaoferować atrakcyjną pracę. Nie
zmienia to faktu, że są także
mieszkańcy, którzy znajdują się
w sytuacji wymagającej wsparcia
– długotrwale bezrobotni, nie-
pełnosprawni, osoby starsze po-
trzebujące np. usług opiekuń-
czych. Z tego powodu wydatki
na tradycyjną pomoc społeczną
są w Gliwicach jedną z najwięk-
szych pozycji budżetowych. Ktoś
może być zaskoczony, ale łatwo
to sprawdzić. Co do innych działań
– często słyszymy zarzut, że Gli-
wice oszczędzają na kulturze. To
chyba kwestia efektywności dzia-
łań. Jest w Gliwicach kilkaset wy-
darzeń kulturalnych na rok. In-
tensywność jest różna, sezon teat-
ralny kończy się, zaczynają się
teatry uliczne, potem festiwale
muzyczne. Te wydarzenia są naj-
częściej celowane do określonych
segmentów odbiorców, dlatego

czasem sam uzmysławiam sobie,
że trudno dostrzec skalę całości.

Rzeczywiście kultura jest, są kon-
certy, i to muzyki poważnej, i roz-
rywkowej, i historyczne wydarzenia,
natomiast ta kultura nie wychodzi
do mieszkańca, nie widać jej na
ulicy. 

Mamy Stację Artystyczną Rynek,
w której wydarzenia kreują wręcz
widzowie, bowiem celem jest ani-
mowanie społeczno-kulturowe
lokalnej społeczności. Jest Łabędź
w Łabędach, o odmiennym pro-
filu kulturalnym, ale dokładnie
takich samych zadaniach – ani-
mowania społecznego, pobudza-
nia, przyciągania do kultury. W
tych miejscach kultura wychodzi
nie tylko „do mieszkańca”, ile i
„od mieszkańców”.

Co zrobiłeś dla miasta przez te 20
lat? Pytam o rzeczy drobne - jako
przedstawiciel swojego osiedla,
ale też wiadomo, że radni nie gło-
sują tylko nad ławeczkami na
osiedlu, ale też nad dużymi inwe-
stycjami Więc takie największe
sukcesy, osiągnięcia?

Radni przede wszystkim tworzą
lokalne prawo, tak jak posłowie i
senatorowie tworzą prawo kra-
jowe. Dyskusja np. o lokalizacji
ławeczek jest dla mieszkańców
bez wątpienia ważna, ale toczy
się na forum rad osiedli. Zada-
niem radnych powinno być two-
rzenie działań systemowych. Po-
dam przykład. Jestem przewod-
niczącym rady Śląskiej Fundacji
Wspierania Przedsiębiorczości w
Gliwicach. To instytucja, która
wspólnie z prezydentem cztery
lata temu rozpoczęła projekt two-
rzenia klubów seniora. Takie
miejsca udało się stworzyć w wielu
punktach, także w mojej dzielnicy.
Każdy ma swoją specyfikę – cza-
sem bardzo blisko współpracuje
z radą osiedla, czasem z parafią
– wpływ mają na to konkretni
ludzie tworzący te kluby. Roz-

wiązaniem systemowym, z którym
jestem kojarzony w dzielnicy, jest
doprowadzenie wiele lat temu do
porozumienia między PKP a
Miastem Gliwice, które skutko-
wało rozpoczęciem inwestycji w
postaci przejścia dla pieszych łą-
czącego Zatorze z centrum miasta
pod torami kolejowymi. Udało
się, bo nikt nie powiedział mi, że
to niewykonalne (śmiech). Do
najnowszych sukcesów zaliczam
też kilka projektów, których
mieszkańcy nie widzą tak wprost,
ale bardzo mocno organizują
proces podejmowania decyzji.
Mam na myśli tutaj statut, który
rodził się przez dłuższy czas w
Radzie Miasta. Udało się ten pro-
ces przyspieszyć i połączyć różne
koncepcje - wręcz ogień z wodą
- i doprowadzić do powstania
dokumentu, który satysfakcjo-
nował wszystkich. Ten dokument
ma ogromne znaczenia dla mias-
ta, choć nie widać tego wprost.
Dzięki jego treści proces podej-
mowania decyzji w radzie jest
łatwiejszy. Byliśmy w stanie prze-
widzieć, jakie sytuacje mogą na-
stąpić i zabezpieczyć się pod tym
kątem. Podkreślam – byliśmy –
bo po latach mam absolutne prze-
konanie, że na sukcesy trzeba
pracować w zespole, a nie w po-
jedynkę.

Wytłumaczmy może czym jest
statut miasta, co to jest za doku-
ment?

Organizuje on pracę miasta. To
zbiór przepisów, stanowiących
szkielet, do którego podpinane
są  dokumenty szczegółowe. Przy-
jęliśmy rzadko spotykane rozwią-
zanie, ale okazało się najlepszym
z możliwych – pozwala to na ela-
styczne działanie rady i prezy-
denta. Mamy świadomość tego,
że miasto to żywy organizm, który
ewoluuje. Przykładowo – z bie-
giem lat zmieniają się radni, zmie-
niają się więc ich priorytety, po-
jawiają się nowe zadania, więc
pewnych rzeczy nie wpisywaliśmy

wprost, np. nazw i zadań komisji,
lecz tworzyliśmy strukturę wza-
jemnie uzupełniających się prze-
pisów. System, krótko mówiąc.
Przewodniczyłem komisji, która
pracę doprowadziła do końca.
Dało nam to wszystkim dużą sa-
tysfakcję i… wpłynęło na poprawę
klimatu w Radzie Miasta, o któ-
rym wcześniej rozmawialiśmy.
Radni przekonali się, że zgodna
współpraca między sobą i z pre-
zydentem jest możliwa - potrzeb-
ny jest tylko konkret, wyraźny
cel i uporządkowane działanie,
które do niego mają prowadzić.

Wyobrażasz sobie, co będzie, kiedy
zabraknie Frankiewicza? Pewnego
dnia powie, że to już ostatnia ka-
dencja, wystarczy.

Spokojnie. Mamy już ukształto-
waną markę miasta, mamy
ukształtowany jego profil, jest
świetny klimat inwestycyjny, który
bardzo wyróżnia Gliwice i je na-
pędza w rozwoju, mamy specja-
listów, którzy w ciągu tych lat
pojawili się w różnych obszarach.
To zasługa prezydenta i chyba w
naszym wspólnym – mieszkań-
ców - interesie jest, by kierował
miastem jak najdłużej. Gliwice
to już sprawnie nakręcony me-
chanizm. Jeśli pojawi się kiedyś
następca - powinien tylko tego
nie zepsuć. Następca albo na-
stępczyni. 

-------------------------------------

Michał Jaśniok – urodzony
w 1976 roku, doktor nauk eko-
nomicznych, specjalista z zakresu
zarządzania strategicznego, wy-
kładowca uniwersytecki. Od
1998 roku nieprzerwanie repre-
zentuje mieszkańców dzielnic
Zatorze, Szobiszowice i Centrum
jako gliwicki radny, od 10 lat
prowadzi stronę www.jasniok.pl.
Działa społecznie m.in. w Po-
wiatowej Radzie Rynku Pracy i
Śląskiej Fundacji Wspierania
Przedsiębiorczości.
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BULWARY
Kłodnicy

W pobliżu rzeki utworzono nową alejkę z
nawierzchnią mineralno – żywiczną.
Wzdłuż niej pojawiły się już m.in. elementy
małej architektury takie jak ławki, parkowe
leżaki i kubiki, a także nowe rośliny. Rów-
nocześnie trwa rekultywacja istniejącej
zieleni. Plany Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych zakładają posadzenie w su-
mie  ponad 1  100 roślin, w tym: klony,

platany, wiśnie, krzewy, trawy ozdobne
oraz kwiaty.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
niebawem będziemy mogli ocenić efekt
tej rewitalizacji. Zakończenie prac prze-
widziano na koniec tego miesiąca. Koszt
inwestycji oszacowano na około 650 tys.
złotych.

Wkrótce gliwiczanie zyskają kolejne miejsce do wypoczynku w
centrum miasta. W finalną fazę wkracza właśnie modernizacja
skweru miejskiego popularnie nazywanego „Bulwarami Kłodnicy”.
Zieleniec przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego (na odcinku od pl.
Piłsudskiego do ul. Orlickiego) przechodzi metamorfozę, dzięki
której ma stać się przestrzenią przyjazną mieszkańcom.
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Coworking
w parku Chopina
W Śródmieściu powstanie specjalnie zor-
ganizowane miejsce do pracy na świeżym
powietrzu. To świetne rozwiązanie dla
tych, którzy mają ochotę popracować poza
domem czy biurem. Gliwiczanie będą
mogli korzystać z przestrzeni dla cowor-
kingu, która pojawi się w parku Chopina.
Przypomnijmy, że coworking to z języka
angielskiego pracować razem. Chodzi o
to, że pracujemy indywidualnie lub wspól-
nie w wynajętym pomieszczeniu. Najczę-
ściej coworking wybierają przedstawiciele
wolnych zawodów, którzy lubią pracować
w spokoju, ale nie samotnie. 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił
już przetarg na wykonanie miejsca do

pracy w parku Chopina. Zadanie zostanie
zrealizowana jeszcze w tym roku, w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

W parku pojawi się ogólnodostępna spe-
cjalnie wyposażona wiata. Pod zadasze-
niem znajdziemy stół do pracy, wygodne
krzesła obrotowe, a także słupki do ła-
dowania laptopów i smartfonów. Co wię-
cej, w parkowym zaciszu będzie można
sobie odpocząć czy popracować, leżąc w
hamaku. W ramach tej inwestycji prze-
widziano również ustawienie stojaków
rowerowych, ławek parkowych oraz wy-
konanie nowego oświetlenia LED. Co-
working w parku Chopina ma być do-
stępny całodobowo przez cały rok.
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Sprzątanie Starówki

Samochody wyposażone są m.in. w sys-
tem szczotek i dysz oraz zbiornik na
wodę, odkurzacz zewnętrzny i myjkę wy-
sokociśnieniową.

Jak wyjaśnia gliwicki Zarząd Dróg Miej-
skich, zamiatanie uliczek starówki odbywa
się codziennie, a mycie ich nawierzchni
uzależnione zostało od stopnia zabru-
dzenia. Ponadto śmieci będą też usuwane
przez pracowników firmy sprzątającej
spod zaparkowanych aut. Porządkowanie
prowadzone jest od poniedziałku do nie-
dzieli włącznie. Zarząd Dróg Miejskich
zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz
kierowców parkujących w obrębie Sta-
rówki, o wyrozumiałość i ułatwienie firmie
sprzątającej wykonywanie swoich zadań.

Na gliwickiej starówce obowiązują nowe zasady sprzątania. Teraz w myśl nowej umowy
uliczki Starego Miasta podobnie jak rynek porządkowane są przez siedem dni w
tygodniu. Na wspomniane uliczki wyjeżdżają specjalistyczne pojazdy o małych gabarytach,
dzięki czemu z łatwością przemieszczają się wśród ciasnej miejskiej zabudowy.

Nowe parkingi w centrum Gliwic

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zrea-
lizował kolejne zadanie z listy remontów
zaplanowanych na 2018 rok. Zagospoda-
rowano teren w rejonie skrzyżowania ul.
Dworcowej z ul. Dolnych Wałów. Niedawno
zakończył się tam remont nawierzchni
parkingu, powstało w sumie 30 stanowisk
postojowych. W związku z lokalizacją wy-
brukowanych miejsc włączono je do Strefy
Płatnego Parkowania. Przypominamy, że
opłaty w gliwickiej strefie parkowania po-
bierane są od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 10.00 do 18.00. Cena zależy
od podstrefy i czasu postoju.

Z kolei przy ul. Dunikowskiego kierowcy
mają do dyspozycji wielopoziomowy, ca-
łodobowy płatny parking. Przygotowano
w sumie 84 miejsca postojowe, w tym trzy
dla kierowców niepełnosprawnych oraz
windę. Na parterze obiektu przewidziano
przestrzeń dla czterech lokali użytkowych. 

Parking powstał na zlecenie ZBM II TBS.
Budowa obiektu zajęła niecałe 2 lata.
Wykonawcą obiektu było Przedsiębior-
stwo Budowlane DOMBUD S.A. z Kato-
wic. Koszt inwestycji to 10 mln zł. ze
środków własnych ZBM II TBS i budżetu
miasta.

Najemcą i operatorem trzykondygnacyj-
nego parkingu jest firma Eureka. I to
ona przez kolejne trzy lata będzie decy-
dować o stawkach i pobierać opłaty za
korzystanie z miejsc parkingowych. Obec-
nie według cennika godzina parkowania
kosztuje 2,5 zł. Tyle samo zapłacimy za
każde kolejne 60 minut. Można też sko-
rzystać z miesięcznych abonamentów,
do wyboru mamy 3 rodzaje: dzienny,
obowiązujący w godzinach od 8.00 do
18.00 (150 zł) nocny – od 18.00 do 8.00
(200 zł) i całodobowy (250 zł).

W centrum Gliwic mamy jeszcze więcej możliwości parkowania. 30 miejsc przybyło
w strefie płatnego parkowania w rejonie ul. Dworcowej, a przy ul. Dunikowskiego
działa już wielopoziomowy płatny parking.

REKLAMA

www.dzisiajwgliwicach.pl
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Czsowe zwężenie
pasa drogowego

Lotnisko nie tylko
sportowe

W nocy z 26 na 27 września 2018 r. od godziny 20.00 do 5.00 - DK 88, 
w rejonie ul. Edisona.

Od 29 września 2018 r. do 1 października 2018 r. w ciągu dnia,
w rejonie ul. Portowej

W nocy z 06 na 07 października 2018 r. od godziny 20.00 do 5.00 - DK 88, 
w rejonie ul. Św. Huberta.

W najbliższych dniach, m. in. w godzinach nocnych drogowcy
będą montować kamery i wyposażenie elektroniczne bramownic.
W związku z tym kierowców czekają utrudnienia w kilku miejscach
na Drodze Krajowej 88 i Drogowej Trasie Średnicowej. Prace
prowadzone będą według następującego harmonogramu:

Roboty wymagają jednostronnego
zwężenia jezdni. Jak informuje gli-
wicki Zarząd Dróg Miejskich, ruch
na czas prowadzenia montażu będzie

prowadzony przez uprawnionych do
tego pracowników. W czasie prac nie
przewiduje się wstrzymywania ruchu
na DK 88.

Po modernizacji gliwickie lotnisko, które
służy obecnie do celów sportowych, będzie
mogło obsługiwać loty biznesowe czy tzw.
mały ruch cargo. Inwestycja jest finanso-
wana z miejskiego budżetu, a realizuje ją
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i
Rozwoju. Ostatnio po ponowionym prze-
targu GAPR wybrał wykonawcę prac -
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
w Gliwicach. Roboty mają zakończyć się
do końca przyszłego roku. 

– Rynek budowlany jest trudny w tym
roku, ceny robót poważnie wzrosły. Do
pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił.
Postępowanie udało się rozstrzygnąć do-
piero na początku września. Niestety w
stosunku do założonego budżetu koszty
są większe o 10 mln zł – wyjaśnia prezes
GAPR Bogdan Traczyk.

W ramach modernizacji lotnisko zyska
m.in. utwardzoną 900-metrową drogę star-
tową, drogę kołowania czy płytę postojową.
Zaplanowano też budowę parkingów oraz
dróg dojazdowych. W celu realizacji inwe-
stycji GAPR porozumiał się ze swoim głów-
nym udziałowcem, Miastem Gliwice.
– Część środków wyasygnujemy z własnej
kasy, a część będzie podwyższeniem kapitału
zakładowego GAPR w przyszłym roku. W
związku z tym podpisujemy umowę z wy-
konawcą i przystępujemy do realizacji in-
westycji – zapowiedział prezes GAPR.

Kiedy obiekt po modernizacji zyska status

lotniska publicznego o ograniczonej cer-
tyfikacji, będzie mógł być wykorzystywany
m.in. dla lotów biznesowych, sportowych
oraz małego ruchu cargo.

Plany miasta zakładają, że po modernizacji
z portu lotniczego będą korzystali np.
związani z nim inwestorzy, mi.n. z gliwickiej
części KSSE.

– W północno-wschodniej części lotniska
mamy jeszcze niewielkie tereny inwesty-
cyjne, na które są już chętni. Między in-
nymi Politechnika Śląska wygrała prze-
targ na zakup dwóch działek i wchodzi
intensywnie w lotnictwo, uruchamiając
tam swoje centrum szkoleniowe. Mamy
też kolejnego zainteresowanego pozos-
tałymi działkami, który być może uru-
chomi następne, może trochę konkuren-
cyjne centrum szkoleniowe – powiedział
prezes GAPR.

Dodał, że po południowej stronie nowej
drogi startowej Górnośląska Agencja Przed-
siębiorczości i Rozwoju dysponuje kolej-
nymi gruntami, które w przyszłości – jako
kolejne tereny inwestycyjne – będą przy-
legały do południowej obwodnicy miasta.
Przypomnijmy, że obiekt ma odpowiednio
dużą powierzchnię - blisko 88 ha, atrak-
cyjną lokalizację - niedaleko skrzyżowania
autostrad A1 i A4, a także przy Drogowej
Trasie Średnicowej. Atutem jest też bliskość
firm sektora nowych technologii, prężnie
działających na terenie „Nowych Gliwic”. 
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Dołącz do 64 tysięcy fanów
„Dzisiaj w Gliwicach”

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Choć liczba obowiązków prze-
rasta Twoich współpracowni-
ków, Ty radzisz sobie dosko-
nale. Z pewnością zostanie to
docenione.

 Byk 21.04-20.05
Nie zostało już zbyt wiele czasu.
Jeśli planujesz rozpoczęcie ko-
lejnego projektu powinieneś
już dawno złożyć odpowiednie
dokumenty. W innym wypad-
ku wszystko przepadnie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Weź się w garść i przestań ob-
winiać wszystkich za Twoje
błędy. Musisz w końcu wziąć
odpowiedzialność za swoje
czyny. To jedyne wyjście, które
wiele Cię nauczy.

 Rak 22.06-22.07
Cierpliwość i wytrwałość za-
pewnią Ci w tym tygodniu
sukces. Jest to dobry czas na
rozpoczęcie odchudzania lub
rzucenie nałogu. Niestety, bę-
dziesz miał więcej spraw na
głowie.

 Lew 23.07-23.08
Nie musisz obawiać się kon-
kurencji. Wszystkie elementy
oparte na rywalizacji opraco-
wałeś do perfekcji, co pomoże
Ci odnaleźć się w nowej sy-
tuacji.

 Panna 24.08-22.09
Doświadczenie może czasem
stanowić poważne ograniczenie.
Brak wizji i przekonanie o włas-
nych umiejętnościach dopro

Waga 23.09-23.10
To dobry i spokojny czas. Co
prawda będziesz czuł się od-
robinę zmęczony, jednak roz-
budzi to Twoje poczucie dobrze
spełnionego obowiązku.

 Skorpion 24.10-22.11
Musisz stanowczo odpocząć.
Jesienne zmiany temperatury,
liczne obowiązki i zamieszanie
mogą wepchać Cię dłużej do
łóżka. Niestety, nie możesz so-
bie na to pozwolić.

 Strzelec 23.11-21.12
Choć obecnie Twoje otoczenie
działa chaotycznie i bez zasta-
nowienia, Ty zaczniesz klaro-
wać swoją sytuację. Dotyczy to
zarówno życia zawodowego jak
i prywatnego.

 Koziorożec 22.12-20.01
Musisz powoli i konsekwentnie
wychodzić z zaległych projek-
tów. Zamiast zajmować się or-
ganizacją najbliższych miesięcy,
nadal tkwisz w zaszłościach.

Wodnik     21.01-19.02
Spróbuj zaufać bliskiej Ci oso-
bie. Ciągłe stawianie granic i
brak obiektywnego spojrzenia
na rzeczywistość, może dopro-
wadzić do licznych problemów.

 Ryby 20.02-20.03
Przyda Ci się profesjonalny po-
mocnik. Nie chodzi jednak o
nowoczesny sprzęt czy orga-
nizer, a o dobrego sprawdzo-
nego kolegę z pracy.

Dołącz do 64 tysięcy fanów
„Dzisiaj w Gliwicach”
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ćwiczeń
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