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w Gliwicach  ⁄ Zabrzu  ⁄ Bytomiu  ⁄ Tarnowskich Górach

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

Do Czech
w 45 minut!
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Wydział ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Po-
licji w Gliwicach prowadzi poszukiwania zagi-
nionej 15-letniej Aleksandry Kużownik. Ma-
łoletnia zaginęła 4 maja. Wyszła z domu około
godziny 11.00. W chwili zaginięcia ubrana była
w spodnie leginsy koloru czarnego, czarną
bluzę, bordową bluzę z kapturem oraz niebie-
sko-popielate sportowe buty marki Nike. Dziew-
czyna miała ze sobą torebkę typu „nerka”.

Rysopis: wiek z wyglądu około 17 lat, wzrost
około 165 cm, włosy długie czarne, oczy piwne,
szczupła sylwetka, brak znaków szczególnych.
Ostatnio 15-latka miała być widziana 7 maja
na terenie Pyskowic. Do chwili obecnej nie
nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

Prosimy osoby posiadające informacje na temat
zaginionej o natychmiastowy kontakt redakcją
lub Komendą Miejską Policji w Gliwicach –
tel. 32 33 69 255
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Dzięki informacji od anonimowego

świadka policjanci zapewnili opiekę

małemu chłopcu. 4-latka prowadził

kompletnie pijany mężczyzna. 55-

latek spacerował z maluchem ulicą

Gwarków w Gliwicach. Mężczyzna

szedł całą szerokością chodnika,

zataczał się, przewracał. Anonimowy

świadek, widząc realne zagrożenie

dla dziecka, zadzwonił pod numer

alarmowy 112. Chwilę potem męż-

czyzna jeszcze raz upadł i nie potrafił

się podnieść. Gdy na miejsce przy-

jechali ratownicy medyczni oraz

policjanci, obok leżącego stał prze-

rażony chłopczyk. Okazało się, że

pijany jest dziadkiem 4-latka. Wez-

wano matkę. Ta wyjaśniła, że rano

poprosiła trzeźwego jeszcze ojca

o pomoc w opiece nad synem. Nie-

odpowiedzialny dziadek miał we

krwi 3 promile alkoholu. Niebawem

zostanie przesłuchany. Odpowie za

sprawowanie niewłaściwej opieki

nad wnukiem, a być może i za

stworzenia realnego zagrożenia dla

jego życia oraz zdrowia.

Mały chłopczyk stał przerażony.

Pijany�dziadek�leżał�na�chodniku�

Gdy tylko nadchodzi maj, a wraz

z nim sezon komunijny handlowcy

rozpoczynają czas łowów. Przed

laty za najbardziej pożądany pre-

zent uważano rower lub zegarek.

Chrzestni i zaproszeni goście za-

zwyczaj dodatkowo przekazywali

najmłodszym drobne sumy pie-

niędzy. Jednak czasy się zmieniły.

Obecnie kupowanie podarunków

zamieniło się w zwykłą sztafetę.

Coraz droższe i efekciarskie upo-

minki zastąpiły książki, złote krzy-

żyki czy aparaty fotograficzne. Ro-

dzice i bliscy coraz częściej zacią-

gają kredyty gotówkowe i pożyczki,

aby nadążyć za nową modą. 

Z szacunków przedstawionych

przez portal Bankier.pl wynika, że

wydajemy na prezenty średnio od

1 do 2 tysiący złotych. Są to za-

równo smartfony, elektroniczne

gadżety, a nawet operacje pla-

styczne! Najbardziej popularne

w tym sezonie są tablety i nowo-

czesne konsole do gier. Choć coraz

rzadziej rodzice decydują się na

kupno quada czy kucyka, nadal

niektóre pomysły wydają się dość

absurdalne - dzieci przyjmujące

pierwszą komunię mogą dostać...

afrykańskiego jeża pigmejskiego.

Aby uroczyście uczcić ten wyjąt-

kowy dzień rodziny wybierają się

do kościoła limuzyną. Specjaliści

zaznaczają, że majowe święto coraz

częściej przypomina tradycyjne

wesele. Koszty komunii zorgani-

zowanej w przeciętnym lokalu wła-

ściwie nie różnią się od cen pro-

ponowanych za imprezy weselne.

Jedyne ograniczenie stanowi za-

sobność portfela. Duchowe święto

staje się coraz bardziej ekstrawa-

ganckie wszak komercjalizacja

i pogoń za modą wstępuje powoli

w najbardziej intymne sfery życia. 

Limuzyną�do�kościoła
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Zaginęła
15-latka... 
Pomóżcie!



Budowa południowego od-
cinka A1 miała zakończyć
się już w 2010 roku. Źród-
łem prawie czteroletniego
opóźnienia stał się most
w Mszanie, czyli ostatni
obiekt budowany na trasie
do czeskiej granicy. W trak-
cie robót doszło do dwóch
awarii, które wstrzymały
prace prowadzine przez fir-
mę Alpine Bau. Do dnia
dzisiejszego trwa spór po-
między Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad
a byłym wykonawcą o to,
kto ponosi odpowiedzial-
ność za opóźnienie prac bu-
dowlanych.

Zgodnie z zapowiedziami
złożonymi podczas sesji Eu-
ropejskiego Kongresu Gos-
podarczego w Katowicach
przez wicepremier Elżbietę
Bieńkowską oraz dyrektor
GDDKiA Ewę Tomalę-Bo-
rucką obiekt ma zostać od-
dany do użytku w najbliż-
szych dniach. 
– Dosłownie na dniach
otworzymy ten słynny
most na A1 i wtedy do Pra-
gi ze Śląska będzie się do-
jeżdżać w 3,5 godziny –
komentowała minister in-
frastruktury i rozwoju.
Obecnie feralny obiekt prze-
chodzi ostatnie próby ob-

ciążeniowe. – Wyniki ob-
ciążeń próbnych są nam
potrzebne do złożenia
wniosku o zgodę na użyt-
kowanie tego obiektu i ca-
łego odcinka. Myślimy, że
rzeczywiście w ciągu kil-
kunastu, może dwóch-
trzech tygodni będziemy w
stanie udrożnić również ten
odcinek autostrady A1 -
wskazała Ewa Tomala-
Borucka.

Udrożnienie tego odcinka
autostrady A1 zezwoli na
dojazd z Gliwic do granicy
Czech w 45 minut.

Urzędnicy Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych przyzwy-
czaili nas do swoich ekstra-
waganckich zachcianek. Z jed-
nej strony widzimy miliony
włożone w siedziby ZUS, nie-
jasne przetargi, przepych
i delegacje prezesa. Z drugiej
zaś pojawiają się niskie eme-
rytury, źle zarządzane środki
i absurdalne decyzje prowa-
dzące niejednokrotnie do
ludzkich tragedii. Kolejna fala
krytyki pojawiła się wraz
z ogłoszeniem przetargu na
dostawę służbowych limuzyn.
Lista wyposażenia wynajmo-
wanych samochodów dolała
oliwy do ognia. Specyfikacja
objęła aż 34 pozycje określa-
jące życzenia urzędników. 

Auta muszą pochodzić z 2014
roku i posiadać minimum 165
koni mechanicznych. To oczy-
wiście nie koniec, do wymie-
nianych parametrów docho-
dzą m.in. aluminiowe 17 ca-
lowe felgi, fabryczne rolety,
czujniki ciśnienia opon, pod-
uszka powietrzna chroniąca
kolana, elektrycznie wysuwa-
ne fotele czy dwustrefowa kli-
matyzacja. Jednak najwięcej
kontrowersji wzbudziły wy-
magane rozmiary samochodu.
Okazało się, że szerokość bez
lusterek musi wynosić co naj-
mniej 1,8 metra, a jego dłu-
gość minimum 4,82 metra.
To oznacza, że w grę wcho-
dziły wyłącznie najdroższe li-
muzyny dostępne na rynku.

Urzędnicy okazali się jednak
łaskawi. Spośród takich mo-
deli jak Jaguar XF, BMW serii
& czy Bentley Continental wy-
brano Skodę Superb. Wszyst-
ko dla pięciu członków za-
rządu ZUS. 
Wartość umowy wynajmu
dwóch aut z podatkiem
VAT to 294 963,84 zł!
Statystyczny Polak sfinanso-
wałby pojedynczy egzemplarz
dopiero po 33 latach zbierania
rocznej składki na ubezpie-
czenia społeczne. Wszystko to
w połączeniu z zakupem
2,5 miliona litrów paliwa
robi wrażenie, a z pewnością
zapewni wygodną i komfor-
tową podróż po zanurzonym
w kryzysie kraju.
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„Społeczna�zrzuta”�

na samochody ZUS-u

Mieszkańcy osiedla Wojska
Polskiego II w Knurowie, będą
mogli skorzystać z ogrzewania
doprowadzonego przez Przed-
siębiorstwo Energetyki Ciep-
lnej. To jedna z największych
prowadzonych modernizacji.
Inwestycja pozwoli na kom-
pletną wymianę całej sieci cie-
płowniczej w tej okolicy. Pod-
czas prac planuje się również
likwidację wystających z ziemi
komór. Przedsiębiorstwo pla-
nuje położenie nowych rur,
które dostarczą ciepło do po-
nad 60 budynków. Zakres ro-
bót jest duży, dlatego miesz-
kańcy powinni przygotować

się na chwilowe utrudnienia.
W zamian będą mogli korzys-
tać z wytrzymałych, oszczęd-
nych i odpornych na korozję
instalacji. Szacuje się, że prace
powinny potrwać do końca

sierpnia. Jednak ze względu
na ich rozmiar termin może
ulec zmianie. Obecnie robot-
nicy działają na ulicy Witosa
oraz pomiędzy ulicami Szarych
Szeregów i Szpitalną.

Nowa�sieć�obejmie�ponad�60�budynków
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Do Czech w 45 minut!
- Otworzymy A1 na dniach

tel.�32-�323�50�96Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

Wszystko za sprawą inwe-
stycji firmy Tenneco, która
zadecydowała o budowie
nowego zakładu w Czer-
wionce-Leszczyny. To szan-
sa nie tylko dla mieszkań-
ców wspomnianej miejsco-
wości, ale też całego regionu.
Pierwszą fabrykę Tenneco
Automotive Eastern Europe
Sp. z o.o., z siedzibą w Gli-
wicach, otwarto w 2000 r.
Obecnie Zakład produkuje
amortyzatory i moduły ukła-
dów zawieszenia do Forda,
Renault, Suzuki, Mazdy,

Dacii, Fiata i Volvo. Pro-
dukcja przeznaczono za-
równo na rynek krajowy,
jak i na eksport.

Według ustaleń inwestora,
projekt nowej inwestycji po-
winien być gotowy już w
przyszłym roku. Wtedy to
firma rozpocznie poszuki-
wania ponad 700 pracow-
ników. Zakład będzie przy-
pominał filię w Rybniku,
choć niewykluczone, że w
przyszłości zostanie odro-
binę powiększony co zwięk-

szy zatrudnienie nawet do
1000 osób. Obecnie trwa
postępowanie, które ma na
celu przekazanie pozwoleń
na budowę obiektu oraz za-
kup działki za kwotę 10 mi-
lionów złotych. Fabryka bę-
dzie obejmować hale pro-
dukcyjne, pomieszczenia
biurowe oraz magazyny. Co
istotne na inwestycji zyska
również gmina. Podatek od
gruntu zasili budżet 2 lub
nawet 3 milionami złotych
rocznie. 

Praca�dla�1000�osób!
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SPRZEDAŻ  KUPNO WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

❚ Kupię Akcje BUMAR
Łabędy tel. 517-799-190

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

❚ Poszukuję i przyuczę
panią do opieki nad star-
szą i chorą osobą z za-
mieszkaniem 531574503

25 lat po pierwszych wyborach.
Wystawa i konferencja 

Chłopiec z Gliwic.
Premiera spektaklu 

w Willi Caro 

Z okazji 25 rocznicy tzw. wyborów
czerwcowych 1989 roku - pierwszych
wolnych wyborów parlamentarnych
w Polsce po II wojnie światowej, Gli-
wicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
przygotowuje wystawę poświęconą wy-
borom w okręgu gliwicko-zabrzańskim. 

Zgromadzone fotografie, afisze, wycinki
prasowe oraz inne pamiątki złożą się
na opowieść o zwycięstwie opozycji so-
lidarnościowej i tryumfie demokracji.
Wciąż gromadzone są materiały ko-
nieczne do przygotowania wystawy,
dlatego zwracamy się z prośbą do
wszystkich osób posiadających pamiątki
związane z wyborami '89 roku w Gli-
wicach. 
- Interesują nas zdjęcia i dokumenty
oraz wszelkie pamiątki związane
z pierwszymi wolnymi wyborami.
Osoby chcące wypożyczyć przedmioty

na wystawę proszone są o przyno-
szenie ich do Muzeum w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 8a do dnia
25 maja. Organizator zapewnia mu-
zealne zabezpieczenie zbiorów i zwró-
cenie pamiątek właścicielom w niena-
ruszonym stanie. - zapewnia Monika
Prandzioch, wicekanclerz uczelni.

Wystawę będzie można zobaczyć
2 czerwca w Gliwickiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości, która
wraz z Urzędem Miasta Gliwice
organizuje także konferencję
z okazji pierwszych wyborów par-
lamentarnych. 
Skierowana jest ona nie tylko do star-
szego pokolenia, pamiętającego pierw-
sze wybory, ale również do młodzieży,
która będzie miała okazję uczestniczyć
w grze parlamentarnej organizowanej
przez Klub Jagielloński. 

Duża doza humoru, skoczna muzyka, radosny
śpiew oraz spotkanie z bohaterami, których nie
sposób zapomnieć to przepis na niezwykłą lekcję
historii. Nie jest to bowiem opowieść rozgrywająca
się za siedmioma górami i siedmioma lasami,
lecz tu – w naszym mieście, w Gliwicach.

Pełna dowcipnych dialogów i wartkiej akcji
historia w bardzo przystępny, baśniowy sposób
przedstawia prawdziwe wydarzenie z dziejów
Gliwic.

„Chłopiec z Gliwic” - spektakl dla dzieci od
5 do 12 lat. Wstęp bezpłatny, wyłącznie po
wcześniejszej rezerwacji.
Rezerwacja wejściówek - tel. (32) 231 38 55 
lub mailem na adres:
chlopieczgliwic@gmail.com - przyjmowana od
wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00,
w soboty od 10.00 do 18.00 w Centrum Informacji
Kulturalnej.

Premiera: 17 maja 2014 r. o godzinach 16.00
i 18.00 (w czasie Nocy Muzeów), w Willi Caro
– Muzeum w Gliwicach.

Kolejne spektakle: dla grup zorganizowanych:
czwartki i piątki w godzinach dopołudniowych,
dla widzów indywidualnych: soboty i niedziele
w godzinach popołudniowych.

Sezon grillowy w pełni. Wydaje
Ci się, że weekendowe przypie-
kanie mięska zaszkodzi Twoim
kształtom?

Bez obaw. Odpowiednio dobrane
i umiejętnie przyrządzone produkty
będą nie tylko smaczne ale też nisko-
kaloryczne i zdrowe. Grillowanie to

jedna z najlepszych metod obróbki
termicznej pokarmów. Nadaje im nie-
powtarzalny smak, a także przez dłu-
gotrwałe, powolne ogrzewanie mięsa,
wytapia tłuszcz i obniża jego kalorycz-
ność. Pamiętajmy, że z rusztu pyszne
są nie tylko kiełbasy i karkówka. W
roli zdrowych i lekkich przekąsek,
świetnie sprawdzą się np. cukinia, pap-

ryka, cały czosnek czy pieczarki. Jako
danie główne dla osób dbających o
szczupłą linię odpowiednia będzie za-
marynowana wcześniej pierś z kur-
czaka, lub ryba. 
Bardzo ważne przy grillowaniu jest za-
pobieganie, by wytapiany tłuszcz, kapał
na żar. Wytwarzają się wtedy związki
rakotwórcze, które wnikają w nasze

jedzenie. Dobrą opcją, będzie także
przygotowanie sałatki ze świeżych wa-
rzyw i grillowanej piersi z kurczaka,
lub łososia. Na deser warto zaserwować
pieczone jabłka lub inne owoce. 

Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń:
504 032 999

Dietetyk radzi

Grillowane znaczy zdrowe!

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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18 maja hala przy ul. Chorzowskiej 5 będzie otwarta dla wszystkich
DZIEŃ OTWARTY

W GLIWICACH

Uczniowie i mieszkańcy już korzystają
z hali widowiskowo-sportowej w gli-
wickiej dzielnicy Zatorze. To czwarty z
nowoczesnych obiektów przyszkolnych,
które wybudowano w Gliwicach
w ciągu kilkunastu miesięcy.  W nie-
dzielę, 18 maja hala przy ul. Chorzow-
skiej 5 będzie otwarta dla wszystkich.
Największą atrakcją będzie występ
znanego i lubianego kabaretu SMILE,
ale dziać się będzie znacznie więcej.

WSZYSTKO, CZEGO TRZEBA…
Hala przy ul. Chorzowskiej ma ponad
2000 m2 powierzchni użytkowej.
Dysponuje areną, która pozwala na

uprawianie m.in.: koszykówki, siat-
kówki, piłki ręcznej i piłki nożnej ha-
lowej oraz badmintona. Można tam
również trenować sporty walki lub
poprawić kondycję na ściance wspi-
naczkowej. Na widowni znajdują się
miejsca siedzące dla 285 osób, a tę
liczbę da się jeszcze powiększyć
o miejsca na ławeczkach i miejsca
stojące na „galerii”.  Z kolei w trakcie
ćwiczeń boisko można podzielić na
trzy części, co pozwala na prowa-
dzenie zajęć równocześnie dla kilku
grup treningowych. Dodatkowo, po
odpowiednim zabezpieczeniu podłogi,
arena główna pozwala na organizację

widowisk czy imprez estradowych.
W obiekcie znajduje się wygodne i no-
woczesne zaplecze sanitarne. Są od-
dzielne szatnie dla trenerów, dla osób
niepełnosprawnych oraz dla pracow-
ników, toalety i recepcja. Przygoto-
wano też miejsce na bufet, salę fitness,
urządzono siłownię oraz salę do tenisa
stołowego. Dla zmotoryzowanych
użytkowników przygotowano 33
miejsca parkingowe, w tym miejsca
dla osób niepełnosprawnych. Z hali
mogą korzystać zarówno uczniowie,
jak i mieszkańcy Gliwic oraz człon-
kowie klubów sportowych. Przetarg
na dzierżawę obiektu wygrała firma
ENDORFINA z Gliwic. W myśl za-
wartej umowy, inwestor będzie za-
rządzał obiektem przez trzy lata. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu miasto
odzyska VAT. Wybudowana przez
miasto hala kosztowała ok. 10 mln
złotych.

SMILE ZNACZY… UŚMIECH
W niedzielę, 18 maja w hali - zarówno
wewnątrz, jak i w jej bezpośrednim
sąsiedztwie, na mieszkańców czeka
sporo atrakcji. Największą będzie

występ znanego kabaretu SMILE
z Lublina.

W programie zobaczymy m.in. słyn-
nego Stanisława - kierowcę TIRa,
realizację programu typu „talent
show” od tzw. kuchni czy ciężką pracę
nauczyciela. SMILE to nie tylko skecze
– to również piosenki wykonywane
na najwyższym poziomie, co usłyszeć
można w znanym Hymnie „Bździ-
szewa” czy piosence z repertuaru
Adele. 
Poza występem kabaretu SMILE (ok.

godz. 17.00) w programie „Dnia
Otwartego” jest m.in. mecz piłki noż-
nej halowej pomiędzy reprezenta-
cjami Gliwic i dziennikarzy sporto-
wych (ok. godz. 12.30), warsztaty
sportowe: JU – JITSU, futbolu
amerykańskiego i wspinaczki (ok.
godz. 13.45 – 14.30), zajęcia ZUMBY,
które poprowadzi MOEZ SAIDI.
Tunezyjczyk mieszkający w Polsce
od kilku lat uważany za mistrza tego
coraz popularniejszego w naszym
kraju połączenia tańca i aerobiku
(godz. 15.30 – 16.00). Występ kaba-
retu SMILE poprzedzi wokalny wy-
stęp Roksany Frankowskiej (ok.
godz. 16.15), finalistki polsatowskiego
show „Must Be The Music”. 
W bezpośrednim sąsiedztwie hali,
na zewnątrz obiektu, przewidziano
także mnóstwo atrakcji m.in.: spot-
kanie z piłkarzami Piasta Gliwice,
pokazy akrobatyczne oraz miasteczko
sportowe dla dzieci.
Uwaga: Na warsztatach sportowych
oraz zajęciach ZUMBY obowiązuje
strój sportowy i obuwie zmienne.
Więcej informacji na:
www.gliwice.eu.
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Kolejna hala zaprasza na

przybywa obiektów sportowych

www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
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Zarząd Województwa Ślą-
skiego podjął uchwałę o wy-
braniu do dofinansowania
z listy rezerwowej projektu
„Przebudowa skrzyżowania
ulic Wolności i Kondrato-
wicza w Zabrzu wraz z syg-
nalizacją świetlną”. Wartość

inwestycji szacuje się na
ponad 2,2 mln zł, z czego
ponad 1,9 mln zł pochodzić
będzie ze środków unijnych
zapisanych w Regionalnym
Programie Operacyjnym
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013. W ramach

przedsięwzięcia planowana
jest przebudowa sygnaliza-
cji świetlnej, korekta geo-
metrii skrzyżowania oraz
zmiany w organizacji ruchu.
Wszystko po to by poprawić
warunki i bezpieczeństwo
uczestników ruchu.

Konkurs Top Inwestycje
Komunalne to inicjatywa
organizatora Europejskiego
Kongresu Gospodarczego -
Grupy PTWP oraz redakcji
serwisów portalsamorza-
dowy.pl i propertynews.pl.
Konkurs miał na celu wska-
zanie wśród inwestycji ko-
munalnych z całego kraju
najlepszych praktyk i suk-
cesów osiągniętych dzięki
odważnym, prorozwojo-
wym decyzjom dla gospo-
darki, regionu i mieszkań-
ców. Głosami Rady Kon-
sultacyjnej nagrodzonych
zostało dziesięć inwestycji
komunalnych z całej Pol-
ski, prowadzonych przez
samorządy lub podmioty,
w których mają one udzia-
ły, ewentualnie realizowa-
nych przez prywatne spół-
ki, które po prywatyzacji
wykonują zadania władzy
lokalnej. W katowickim Al-
tusie odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników i wrę-
czenie wyróżnień.

Będzin, Bogdaniec, Gdańsk,
Kielecki Obszar Metropo-
litalny, Łódź, Końskie,
Poznań, Toruń, Tychy, Za-
brze – inwestycje komunal-

ne z tych miast zwyciężyły
w konkursie. Nagrodę dla
miasta Zabrze przyznano
za rewitalizację obiektów
dziedzictwa poprzemysło-
wego, to jest Głównej Klu-
czowej Sztolni Dziedzicznej
i XIX-wiecznego chodnika
prowadzącego w pokładach
węgla oraz części obiektów
Skansenu Górniczego Kró-
lowa Luiza i przystosowaniu
ich do ruchu turystycznego
i pełnienia nowych funkcji
edukacyjno-kulturalnych.
Nagrodę odebrał Krzysz-
tof Lewandowski, za-
stępca prezydenta Zabrza.

W głosowaniu internautów
najlepszą okazała się wspól-
na inwestycja Bytomia i Ra-
dzionkowa - modernizacja

gospodarki cieplnej obu
gmin, czyli ok. 28 km sieci
ciepłowniczych oraz zew-
nętrznych instalacji odbior-
czych; wymianę ok. 18,7 km
starych kanałowych sieci
ciepłowniczych na nowo-
czesne sieci preizolowane
oraz przebudowę lub wy-
mianę ok. 8,3 km zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych,
a także wymianę izolacji
termicznej na długości ok.
1 km napowietrznej sieci
ciepłowniczej. Natomiast,
Plac Unii w Warszawie, Gre-
en Horizon w Łodzi, Olivia
Business Center w Gdańsku
oraz Galeria Siedlce - to
zwycięzcy II edycji konkur-
su Top Inwestycje Komer-
cyjne w Przestrzeni Miej-
skiej 2014.

Europejski Kongres Gospodarczy:
Zabrze, Bytom i Radzionków docenione

Przebudują
skrzyżowanie w Maciejowie
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Urząd Miasta w Tarnowskich Górach czeka
na projekty zagospodarowania terenu za Ze-
społem Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul.
Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach. Kon-
kurs architektoniczno-urbanistyczny potrwa
do 1 września 2014 roku. - Mamy swoje po-
mysły na zagospodarowanie tego terenu,
ale będąc otwartymi na głos innych chcemy
dać szansę na rozwinięcie „skrzydeł” zarówno
fachowcom, jak i amatorom – mówi Piotr
Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tar-
nowskich Gór ds. gospodarczych.

Konkurs jest otwarty. Jego celem jest wyło-
nienie koncepcji zagospodarowania terenu
będącego własnością gminy. Na zajmującym
prawie 27,5 tysiąca metrów kwadratowych
terenie muszą znaleźć się: boisko do piłki
nożnej, widownia na minimum 150 osób,
boisko do koszykówki, siatkówki, badmintona,
kort tenisowy, plac na organizację imprez,
parking dla minimum 60 samochodów oso-

bowych i 2 ciężarowe oraz mały plac zabaw
dla dzieci. A także budynek administracyj-
no-socjalny.

W konkursie udział mogą wziąć osoby peł-
noletnie, które uważają, że posiadają odpo-
wiednią wiedzę i umiejętności do wykonania
pracy konkursowej, a wiec nie tylko zawodowi
architekci. Projekty złożone do Konkursu
oceni powołane jury, które wyłoni zwycięski
projekt.  W jego skład wejdą powołani przez
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach oraz zaproszeni projektanci. Zwycięzca
konkursu może liczyć na nagrodę w maksy-
malnej wysokości 5000 zł, zdobywca II miejsca
3000 zł, a trzeciego 2000 zł.

Osobą udzielającą informacji nt. konkursu
jest Tomasz Trzcionkowski, Naczelnik
Wydziału Architektury, tel. 32 39 33 730,
t.trzcionkowski@um.tgory.pl

Tarnowskie Góry.
Zaprojektuj�plac,�wygraj�5�tysięcy!�

Tarnogórscy radni miejscy
przyjęli projekt uchwały Ini-
cjatywy Obywatelskiej w spra-
wie budżetu partycypacyjnego
zwanego też obywatelskim.

- Nasz miejski budżet od daw-
na jest w istocie obywatelski
– chodzi nam o zwiększenie
udziału mieszkańców w za-
rządzaniu miastem – tłuma-
czył na sesji Tomasz Ol-
szewski, jeden z pomysło-
dawców uchwały. W czasie

dyskusji burmistrz Arkadiusz
Czech argumentował, że co
roku dziesiątki decyzji jego
i urzędników konsultowanych
jest z mieszkańcami. Dzieje
się tak dzięki konsultacjom
otwartym, spotkaniom, pis-
mom i wnioskom składanym
na ręce Burmistrza, Przewod-
niczącego Rady Miasta, a także
wnioskom do miejskiego bu-
dżetu autorstwa pojedynczych
tarnogórzan, radnych miej-
skich i dzielnicowych.

Projekt klubu radnych PO do-
tyczący budżetu obywatelskie-
go zawierał  błędy formalne
i został ostatecznie przez radę
miejską odrzucony. 

Za projektem autorstwa grupy
radnych, członków Inicjatywy
Obywatelskiej zagłosowało 15
radnych, a jeden z głosujących
wstrzymał się od głosu. Uchwa-
ła będzie realizowana wraz
z przyszłorocznym budżetem.

Budżet obywatelski
w Tarnowskich Górach

R E K L A M A
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Boston
Boston jest mixem amstaffa i wzbudza re-
spekt swoim wyglądem ale to na prawdę
bardzo sympatyczny psiak. Jest przyjacielski,
uwielbia się bawić, cieszy się gdy ktoś zwróci
na niego uwagę. Chętnie chodzi na spacery,
przepada za aportowaniem piłki. Boston
jest bardzo silnym, energicznym psem. Jest
zaszczepiony i wykastrowany. Dość dobrze
dogaduje się z innymi psami.

Azyl "Cichy Kąt"
Tarnowskie Góry,
ul. Wiśniowa 35  

Tel.: 507 146 801

Lotek
Mały, młody psiak, znaleziony 25 kwietnia
2014 roku na ul. Kosynierów - energiczny i
wesoły psiak, ale niestety mocno nieufny w
stosunku do obcych osób, nie nadaje się
raczej do domu, w którym mieszkają małe
dzieci. Trzeba się liczyć z tym, że psiakiem
do przytulania nie będzie.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Zabrze, 
ul. Wolności 278

Tel.: (32) 271-47-97
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Sudoku 28 (Very hard)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl
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Horoskop W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Dominika (poniedziałek)
— jest osobą spokojną i z natury nieufną.
Ciężko i rzadko nawiązuje przyjaźnie,
najczęściej ma ona małe grono bliskich
osób . Nikogo nie dopuszcza do swoich
planów, są one jej tajemnicą. Powoli
i spokojnie buduje swoją karierę zawo-
dową. Dominika jest szczera, uwielbia
sztukę i poezję. 

 Magdalena (wtorek)
— to skrupulatna kobieta, o analitycznym
umyśle. Ma skłonności do narzucania
swojej woli i kierowania zespołem ludzi.
Pomimo tego jest raczej dyplomatką,
przez co jedna sobie przyjaciół. Uwielbia
spokój, przyrodę i przyjemną, lekką
muzykę. Lubi dbać o swój wygląd, ceni
staranny makijaż i drogi ubiór. Jako
matka i żona jest wzorem, dba o edukację
dzieci i kocha domowe ciepło.

 Maciej (środa)
— jest szlachetny, dobry, obrotny i prze-
ważnie spokojny, bardzo rzadko się de-
nerwuje. Lubi zmiany, dość często zmie-
nia miejsce zamieszkania lub pracę.
Uwielbia dalekie podróże. Ma zmysł
dobrego organizatora, dzięki czemu jego
wycieczki zazwyczaj się udają i powraca
z nich pełen wrażeń i dobrego zarobku.
Maciej lubi młode kobiety i przygody
miłosne, uznaje wolną miłość.

 Zofia (czwartek)
— to kobieta mądra, rozsądna, pracowita
i uczciwa. Udaje się jej osiągnąć wysokie
zaszczyty. Jest osobą bardzo subtelną,
przez co zyskuje życzliwość otoczenia.
Często swoje prywatne życie poświęca
dla realizacji celów społecznych. Jest
dobrą matką i dobrą patriotką. Zofia
jest kobietą godną szacunku i może być
wzorem do naśladowania dla innych. 

 Honorata (piątek)
— kobieta o imieniu Honorata ceni
cnoty i dobre obyczaje, wymaga sza-
cunku. Pewna siebie, sprawiedliwa, in-
teligentna, z ochotą staje na czele zespołu.
Jest stała w swoich przekonaniach, ma
skłonności do udzielania rad innym,
jednak sama niechętnie wysłuchuje rad
od nich. Lubi wolność myśli i wolność
słowa. Kocha domowe ognisko, dzieci i
męża, jest zdecydowaną przeciwniczką
rozwodów.

 Weronika (sobota)
— to kobieta dobra, zaradna i godna
zaufania. Jest bardzo religijna, dobra
jako matka i żona. Dzieci uczy i wy-
chowuje poprzez pracę. Posiada duże
doświadczenie życiowe i chętnie służy
radą i pomocą innym. Potrafi dawać
przykład jak radzić sobie w życiu. Kocha
przyrodę, lubi czytać książki. Ma talent
pisarski oraz dar wymowy. Jest kon-
serwatystką.

 Alicja (niedziela)
— potrafi odnaleźć się wszędzie. Jest
towarzyska, ma wielu przyjaciół. Jest
lubiana. Osoba o tym imieniu jest za-
radna i twórcza. Może być nauczycielem,
muzykiem, lub literatem. Jest doskonałą
kucharką. Alicja jest typem marzycielki.
Jej cechy to poczucie humoru, rozwaga,
systematyczność. Lubi działać skutecz-
nie, ale bez rozgłosu.

Baran 21.03-20.04
Twój szef wymaga od Ciebie przede
wszystkim jakości, a nie ilości pro-
duktów. Zapewne nieuporządkowane
życie osobiste także Cię pogrąża.

Byk 21.04-20.05
Wreszcie poczujesz, że świat stoi przed
Tobą otworem. Tak naprawdę zawsze
był dla ciebie przyjazny, tylko tego
nie dostrzegałeś.

Bliźnięta 21.05-21.06
Praca w kryzysie jest bezcennym do-
brem. Ty o tym wiesz jak mało kto. Ta
obecna jednak nie zaspakaja twoich
ambicji. Postaraj się być bardziej ela-
styczny.

Rak 22.06-22.07
Możesz liczyć na zaufanego kolegę.
W ostatnim momencie pomoże Ci się
wykaraskać z kłopotów. Poza życzli-
wością nie ma w swym działaniu ża-
dnego interesu.

Lew 23.07-23.08
Musisz ustalić nową strategię dla firmy.
Na razie tylko tymczasowo uniknęła
upadku. Wszyscy musicie zdwoić wy-
siłki.

Panna 24.08-22.09
Pracując spokojniej zachowasz pogodę
ducha i radość tworzenia. Dzięki takiej
postawie szybciej uzyskasz zamierzony
cel. Nie oceniaj przyjaciół po pozorach. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu skup się wyłącznie
na pracy. Nadmiar obowiązków za-
czyna Cię paraliżować. Stres skrajnie
utrudnia Twoją koncentrację.

Skorpion 24.10-22.11
W weekend poczujesz się jak nowo
narodzony. Wypoczynek na łonie natury
pozwoli Ci zregenerować siły. 

Strzelec 23.11-21.12
Ponoć przeciwności losu hartują. Byle
nie trwały za długo. Coś sam dobrze
o tym wiesz. Jednak się nie poddawaj.
W środę pojawi się ktoś kto Ci pomo-
że.

Koziorożec 22.12-20.01
Masz na głowie sporo spraw. Może
z tego powodu szybko się irytujesz.
Niecierpliwość nie pomaga osiągać
trwałych sukcesów. Zrewiduj swoją
postawę.

Wodnik     21.01-19.02
Łapanie kilku zleceń na raz może Cię
rozpraszać. Lepiej zajmować się jedną
rzeczą, ale rzetelnie i profesjonalnie.
To przyniesie szybki sukces. 

Ryby 20.02-20.03
W pracy od poniedziałku wszystkim
towarzyszyć będzie dobry nastrój.
Wprowadzicie zapowiedziane wcześ-
niej zmiany bez większych kompli-
kacji.
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Szukamy osób do prowadzenia miejskich portali infor-
macyjnych dotyczących Bytomia i Tarnowskich Gór.
Wymagania:

pisanie tekstów na potrzeby portali
obsługa systemu CMS
podstawowa obróbka zdjęć 
kreatywność i samodzielność 

Oferujemy:
możliwość pracy zdalnej
elastyczny czas pracy
stałą umowę zlecenie

Aplikacja, oprócz CV, powinna zawierać próbkę możli-
wości w postaci napisanego przez kandydata tekstu
oraz zakres tematyczny, w jakim kandydat dobrze się
czuje i byłby w stanie pisać poprawne merytorycznie
artykuły. 
Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na:
sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl

Praca


