
W ubiegłym roku gliwicka
strefa pozyskała 10 inwestycji
(w tym 6 w samych Gliwi-
cach) oraz 9 reinwestycji (8
w Gliwicach) – o łącznej war-
tości ponad 751 mln zł. Dzięki
nim utworzonych zostanie
630 nowych miejsc pracy....

)
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Wybrano
władze GZM

Górnośląski Związek Metro-
politalny zrzesza 13 miast
Śląska i Zagłębia. Jego pod-
stawowym celem jest tworze-
nie dynamicznie rozwijają-
cego się wielkomiejskiego
ośrodka, zdolnego do sku-
tecznej konkurencji z innymi
ośrodkami metropolitalnymi
w kraju i Europie. 

Pierwsze źródło informacji
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Temat budowy sieci tras rowero-
wych w Gliwicach poruszany jest
już od dawna, jednak  jeszcze nig-
dy miasto nie było tak bliskie
zrealizowania tego ambitnego pro-
jektu. Podstawą do działania było
stworzenie opracowania projek-
towego dotyczącego budowy dróg
dla rowerów, które kosztem 369
tys. zł. wykonała już firma INKOM
z Katowic. Za tę kwotę powstał
model systemu komunikacyjnego
dla rowerzystów, który ma być
równoprawny z systemem komu-
nikacji samochodowej.
Takie rozwiązanie na zachodzie
Europy jest niemal standardem,
w Polsce jednak to nadal rozwią-
zanie unikatowe. Dlatego twórcy
opracowania postanowili wzoro-
wać się na kraju, który słynie
z rewelacyjnie rozwiniętej komu-
nikacji rowerowej – z Holandii.
Również w Polsce znalazły się
wzory do naśladowania. Szczecin
jest miastem, które zainwestowało
w sieć tras rowerowych i wszyst-
kim wyszło to na dobre.
Działania ratusza w kwestiach
związanych z budową dróg rowe-
rowych w mieście konsultowane
są z Gliwicką Radą Rowerową.
To organizacja, która powstała
w listopadzie 2012 roku zrzesza-
jąca działaczy kilku organizacji
zajmujących się szeroko pojętą

tematyką rowerową. Zespół został
zaakceptowany przez Prezydenta
Miasta Gliwice jako ciało konsul-
tacyjne w sprawach polityki ro-
werowej miasta i umocowany
w strukturach Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych.

-Urząd Miasta konsultuje

z nami wszelkie projekty

przebudowy ulic i ciągów

komunikacyjnych właśnie

pod kątem budowy dróg ro-

werowych. Przykładem mo-

że być ostatnio konsultowa-

ny projekt przebudowy skrzy-

żowania na ulicy Dworcowej

– zauważyliśmy, że projekt

ten nie przewiduje drogi ro-

werowej, a zgodnie z kon-

cepcją powinna tam być,

zgłosiliśmy więc wniosek

o jej uwzględnienie - mówi
Ewa Ludogniewska z Gliwic-

kiej Rady Rowerowej. 
Jak dodaje, zarówno Urząd Mias-
ta, jak i Gliwicka Rada Rowerowa
mają wspólny cel – rozbudowę
infrastruktury rowerowej w mie-
ście. Oczywistym jest, że rowe-
rzyści chcieliby stworzenia takich
tras jak najszybciej, ale zdają sobie
sprawę z tego, że to musi po-
trwać.
Ewa Ludogniewska: „Krzepiące

jest to, że podczas ostatniego

spotkania z Komisją Roz-

woju Miasta i Inwestycji

radni sami wyszli z propo-

zycjami pro-rowerowymi

dla Gliwic. Było to m.in.

umożliwienie jazdy rowerów

pod prąd w obrębie starówki,

czyli tzw. kontra-ruch, czy

stworzenie pasów dla rowe-

rzystów na ul. Andersa. Cie-

szy Nas to, że wśród radnych

są głosy wspierające naszą

inicjatywę.”

Koncepcja DDR przewiduje trzy
etapy realizacji docelowego układu
dróg rowerowych. Pierwszy uwz-
ględnia zasadniczy szkielet ko-
munikacyjny ścieżek prowadzą-
cych z centrum w różne części
miasta, o łącznej długości 128 km.
Przygotowano także wstępne kosz-
torysy dla poszczególnych etapów
i oddzielnie dla konkretnych tras.
Powstała już dokumentacja pro-

jektowa pierwszej z tras, która
ma przebiegać od centrum miasta,
przez okolice budowanej Hali Gli-
wice, dzielnicę Sośnica i kończyć
się na granicy z Zabrzem. Jeśli
nic nie stanie na przeszkodzie to
trasa ta powinna być oddana do
użytku w tym samym czasie co

Hala Gliwice. Co z pozostałymi?
Miasto deklaruje, że od planu bu-
dowy sieci dróg dla rowerzystów
nie odstąpi, jednak ze względu
na ogrom prac i nakładów finan-
sowych – według wstępnych wy-
liczeń ponad 250 mln. zł. - będzie
to rozłożone w czasie.
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Miasto opracowuje kolejny strategiczny dokument w dziedzinie ochrony środowiska. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) – bo o nim mowa – pozwoli wyznaczyć wymierne

cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, tzw. efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gliwicach, a dodatkowo przyczyni się 

do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Czym jest Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej?

To jeden z najważniejszych obecnie
dokumentów gminnych, promowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wzmacnia działania miasta na rzecz
ochrony klimatu i poprawy jakości
powietrza, uzupełniając podobnie
brzmiący Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji (PONE). Przygotowanie
i wykonanie Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest warunkiem ko-
niecznym, aby miasto i podmioty
działające na terenie Gliwic mogły
uzyskać dofinansowanie na zadania
inwestycyjne z dziedziny gospodarki
niskoemisyjnej, finansowane ze środ-
ków zewnętrznych (m.in. z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014 – 2020). Dotyczy to
w szczególności wspólnot, spółdzielni
mieszkaniowych i przedsiębiorców. 

Co znajdzie się w Planie Gos-
podarki Niskoemisyjnej dla
Gliwic?

Ze względu na to, że gliwicki PGN
będzie dokumentem wymaganym do
uzyskania dotacji unijnych, obejmie
on nie tylko przedsięwzięcia, do któ-
rych miasto oraz poszczególne pod-
mioty już się przygotowują, ale także
zadania będące na etapie koncep-
cyjnym (do 2020 roku). Na chwilę
obecną wyodrębniono już 35 grup
przedsięwzięć. Mają one przyczynić
się do uzyskania głównego celu za-
łożonego w planie (redukcja emisji
dwutlenku węgla i zmniejszenie zu-
życia energii). W przypadku niektó-
rych przedsięwzięć skutkiem będzie
również redukcja emisji innych to-
ksycznych zanieczyszczeń, m.in. py-
łów zawieszonych PM10 i PM2,5,
benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu.
W grupie zadań inwestycyjnych pla-
nuje się m.in.:

podpięcia do sieci ciepłowniczej
(udział miasta w Programie kom-
pleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji śląsko-dąb-
rowskiej, dedykowanym dla wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych), 
modernizację i budowę oświetlenia
ulicznego,
modernizacje budynków jednoro-

dzinnych z zastosowaniem grun-
towych pomp ciepła, połączone z
termoizolacjami budynków (projekt
Zerowa emisja z przedmieścia),
budowę budynków komercyjnych
energooszczędnych i pasywnych,
rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Działania w ramach gospodarki ni-
skoemisyjnej będą skupiać się również
na projektach miękkich, m.in.:

działaniach edukacyjnych dla
przedsiębiorstw oraz akcjach dla
przedsiębiorców, dotyczących za-
gadnień związanych z ogranicze-

niem zużycia energii i ogranicza-
niem emisji,
przygotowaniu i przeprowadzeniu
kampanii społecznych związanych
z efektywnym i ekologicznym trans-
portem.

Realizacja działań będzie zależna od

możliwości technicznych, organiza-
cyjnych i finansowych oraz możliwości
pozyskania środków zewnętrznych
do ich przeprowadzania.

Ile może kosztować realizacja
Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gliwic?

Szacunkowy, całkowity koszt zapro-
ponowanych działań do 2020 roku
wynosi ponad 2,2 mld zł. Przewidy-
wany wkład własny miasta to mniej
więcej 290 mln zł. 

Gdzie znajdę aktualne informacje
dotyczące Planu Gospodarki Niskoe-
misyjnej dla Gliwic?
Treść projektu PGN oraz „Prognozy
oddziaływania na środowisko dla
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”
można obecnie znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu)
w zakładce bocznej Informacje pub-
liczne / Ekologia i środowisko (od-
nośnik Obwieszczenia dotyczące po-
stępowań administracyjnych →Ob-
wieszczenia inne).
Na potrzeby wdrażania i monitoro-
wania planu wszelkie informacje do-
tyczące jego realizacji umieszczane
będą na stronie:
www.niskoemisyjne.gliwice.eu
w zakładce Plan Gospodarki Niskoe-
misyjnej. Pełna aktualizacja PGN
przewidziana jest co 3 lata.

Mieszkańcu! Weź udział
w konsultacjach PGN!

Spotkanie organizowane w ramach
udziału społeczeństwa w opracowaniu
PGN odbędzie się 23 lutego w sali
146 na I piętrze gmachu UM w Gli-
wicach. Początek – godz. 13.00. Prze-
widywane zakończenie – 16.00.

(kik – śr)

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Fundu-
szu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infras-
truktura i Środowisko 2007-
2013, IX oś priorytetowa POIiŚ
2007-2013, Infrastruktura ener-
getyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna.
Działanie 9.3 Termomoderni-
zacja obiektów użyteczności
publicznej.
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Gliwice szykują
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
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Ustanowiony w 1996 roku obszar stanowiący
od lat największą część Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej obejmuje dziś
ponad tysiąc hektarów (rozlokowanych –
oprócz Gliwic – w 13 miastach i gminach na
terenie województw śląskiego i opolskiego).
Najwięcej terenów inwestycyjnych wyposa-
żonych w niezbędną infrastrukturę tech-
niczną (woda, prąd, gaz) oraz drogi do-
jazdowe zlokalizowanych  jest w Gliwicach
(389,4 ha). Inwestorom udostępniono tam
dotychczas 349,8 ha (w całej strefie gliwickiej
– 484,7 ha). Niezagospodarowane pozostały
jeszcze 39,6 ha (w całej strefie gliwickiej –
552,1 ha).
Obecnie gliwicka strefa daje zatrudnienie 19
tysiącom osób. Większość z nich pracuje
w naszym mieście (16,4 tys. osób). – Naj-
większymi pracodawcami są niezmiennie
przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej
– m.in. GM Manufacturing Poland, NGK
Ceramics Polska, TRW Braking Systems
Polska, Tenneco Automotive Eastern Eu-
rope, Tesco Dystrybucja czy Plastic Omnium
Auto – podkreślają przedstawiciele gliwickiej
strefy ekonomicznej.
W ubiegłym roku gliwicka strefa pozyskała 10
inwestycji (w tym 6 w samych Gliwicach)
oraz 9 reinwestycji (8 w Gliwicach) – o łącz-
nej wartości ponad 751 mln zł. Dzięki nim
utworzonych zostanie 630 nowych miejsc
pracy. Grupa inwestorów powiększyła się
w Gliwicach o firmy: Autorobot 2, European
Packaging Solutions Poland, Asuri, Vimex,
Hutę Łabędy i MARCO. Na poszerzenie swo-
jej działalności i utworzenie nowych etatów
w mieście zdecydowały się natomiast: Maco
Polska, Aiut, GM Manufacturing Poland,
Plastic Omnium Auto, ZWS Silesia, NGK Ce-
ramics Polska, Kirchhoff Polska oraz BMZ
Poland.
W całej gliwickiej strefie ekonomicznej działa
aktualnie 81 firm oraz 7 deweloperów. W Gli-
wicach – 64 firmy i 6 deweloperów. Dotych-
czas wyasygnowały one 8,9 mld zł na budowę
fabryk, magazynów i obiektów infrastruktu-
ralnych. Kwota ta tylko w naszym mieście
wyniosła 7,6 mld zł.
Jak wypada strefa gliwicka na tle całej KSSE?
Czytaj pełną wersję artykułu w najświeższym
wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego – Gliwice” nr 8/2015 z 19 lutego
[https://gliwice.eu/sites/default/files/docu-
ment/files/msi_8_2015_internet.pdf].

Nowi Inwestorzy

Nowe Zadania
Tylko w ubiegłym roku gliwicka strefa ekonomiczna pozyskała

10 inwestycji i 9 reinwestycji o wartości 751 mln zł.
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Górnośląski Związek Metro-
politalny zrzesza 13 miast
Śląska i Zagłębia. Jego pod-
stawowym celem jest tworze-
nie dynamicznie rozwijają-
cego się wielkomiejskiego
ośrodka, zdolnego do sku-
tecznej konkurencji z innymi

ośrodkami metropolitalnymi
w kraju i Europie. I choć dwu-
milionowa metropolia powin-
na mieć ogromny potencjał
to od dawna mówi sie o tym,
że Związek nie spełnia po-
kładanych w nim nadziei. Do-
tychczas największym wspól-

nym projektem zrzeszonych
miast był współny zakup ener-
gii elektrycznej. W piątek wy-
brano skład nowego zarządu.
Przewodniczącą została Mał-
gorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza. Zastąpiła
na tym miejscu ustępującego

po 4 latach Dawida Kostem-
skiego, prezydenta Świętoch-
łowic. Nowa przewodnicząca
powiedziała, że jej priorytetem
jest zdynamizowanie działań
GZM, chciałaby też, by zwięk-
szyła się liczba miast wcho-
dzących w skład Związku.

W nowym Zarządzie znalazł
się także gliwicki radny i ze-
szłoroczny kandydat PiS na
prezydenta miasta Jarosław
Wieczorek. - Jestem prze-
konany, że nowa kadencja
Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego przyniesie
wiele pozytywnych zmian. -
mówi radny. - Zadania, które
postawiono przed Zarządem
są wyjatkowo ambitne i pra-
cochłonne. Jednym z kluczo-
wych z pewnością będzie
skonsolidowanie transportu
zbiorowego, od KZK GOP po-
cząwszy, a skończywszy na
drogach rowerowych. Innym
ważnym przedsięwzięciem
będzie próba zmian legisla-
cyjnych, tak by miasta mogły
powierzać część zadań włas-
nych oraz by do Związku
mogły zostać włączone rów-

nież inne gminy, a nie tylko
miasta na prawach powiatu.
W ciągu pierwszych kilku
miesięcy zostaną sprecyzo-
wane konkretne cele do
osiągnięcia. Jestem prze-
konany, że Pani Prezydent

Małgorzata Mańka - Szulik
nada pracom właściwy
bieg i GZM może stać się
bardzo ważną i potrzebną
formą współpracy pomię-
dzy samorządami. - dodaje
Wieczorek.

„Przyjazne dla biznesu”
Gliwice na pierwszym miejscu
Gliwice – jeszcze 20 lat temu
miasto na skraju zapaści eko-
nomicznej i ekologicznej. Dziś
dzięki ciężkiej pracy i niezwy-
kłemu potencjałowi mieszkań-
ców Gliwice figurują w pierw-
szej dziesiątce polskich miast
przyszłości według rankingu
fDi Intelligence – organizacji
działającej w ramach grupy
„Financial Times”. Warto pod-
kreślić, że to ranking presti-
żowy.

Szczegóły? W ogólnym rozra-
chunku Gliwice znalazły się
na 10 pozycji wśród wszystkich
miast ujętych w rankingu. Nie

trudno się domyśleć, że pierw-
sze miejsce zajęła stolica, tuż
za nią Kraków i Poznań, a Ka-
towice zajęły siódmą pozycję.
Ogólne zestawienie podzielono
również na trzy podkategorie
– miast dużych, średnich i ma-
łych. Gliwice zakwalifikowano
do miast średniej wielkości i
tu zajęły drugie miejsce tuż za
Gdynią, wyprzedzając Bielsko-
Białą, Legnicę i Rzeszów.

W kategorii „Potencjał ekono-
miczny” podobnie jak w kla-
syfikacji ogólnej Gliwice zna-
lazły się w rankingu uwzględ-
niającym miasta średniej wiel-

kości. Tu pierwsze miejsce za-
jęła Gdynia a Gliwice znalazły
się na piątej pozycji. 
Podobnie jest w kategorii „Ka-
pitał ludzki i lifestyle” - tu Gli-
wice również zajęły piąte miejs-
ce a najlepszy okazał się Rze-
szów. 

Dużym sukcesem jest pozycja
Gliwic w kategorii „Przyjazność
dla biznesu”. Co prawda w
ogólnym zestawieniu Gliwice
zajęły ósmą pozycję, ale wśród
miast średniej wielkości są już
pierwsze, zostawiając w tyle
Gdynię, Bielsko-Białą, Rzeszów
i Legnicę. 

Nowe władze GZM



Kadeci w 3-letnim cyklu
kształcenia liceum ogólno-
kształcącego realizują dodat-
kowo kurs szkolenia wojsko-
wego w jednostce patronac-
kiej. Zgłębiają tajniki współ-
czesnych technik walki, musz-
try, strzelectwa oraz spado-
chroniarstwa, pod czujnym
okiem komandosów z 6 ba-
talionu. Ćwiczą na poligonie,
uczestniczą w uroczystościach

wojskowych i przysięgach żoł-
nierskich, jeżdżą na obozy
wojskowe. Po ukończeniu
szkoły oprócz świadectwa ma-
turalnego uzyskują certyfikat
potwierdzający odbyte szko-
lenie wojskowe i kontynuują
karierę zawodową w armii,
w kontyngentach międzyna-
rodowych, misjach pokojo-
wych lub studiują na jednej
z kilku uczelni wyższych,

z którymi szkoła współpracuje
na podstawie zawartych po-
rozumień. 

Liceum ma również atrakcyj-
ną ofertę edukacyjną dla fa-
nów nowych technologii i ar-
tystów. Profil multimedialny
obejmujący wiedzę z zakresu
fotografii, grafiki, filmu i re-
klamy oraz artystyczny są
propozycją dla osób ambit-

nych poszukujących nowych
kierunków kształcenia dla dy-
namicznie rozwijających się
w Polsce i Europie przemy-
słów kreatywnych.  Szkoła
posiada profesjonalne zaple-
cze: studio i atelier fotogra-
ficzne, ciemnię, pracownie
graficzne, malarskie i kom-
puterowe. Nauka języka ob-
cego prowadzona jest na po-
ziomie rozszerzonym, po 6
godzin tygodniowo przez 3
lata!

Stowarzyszenie Animatorów
prowadzące szkołę realizując
projekt unijny utworzyło w Gli-
wicach klaster firm branży
kreatywnej i kulturalnej Made
In Śląsk skupiający około 50
firm, z którymi współpracuje
przy realizacji programów
nauczania dla obu profili.
Uczniowie i absolwenci szkoły
będą mogli odbywać praktyki
i staże zawodowe w wybra-
nych przez siebie firmach.
Stowarzyszenie będzie rów-
nież wspierało absolwentów
w tworzeniu własnych firm.

Bezpłatne korepetycje:

Szkoła zaprasza gimnazjalis-
tów na bezpłatne korepetycje
przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego z języka an-
gielskiego na poziomie roz-
szerzonym.

Zajęcia odbywają się we wtor-
ki o godz.14.00 w szkole przy
ul.Barlickiego 3, sala nr 40.
Konsultacje plastyczne w śro-

dy o godz.16.00, sala nr 4.
Zgłoszenia telefoniczne pod
nr 327751837 lub 784993217
lub drogą mailową: 
sekretariat@halogen.org.pl.

3-LETNIE SZKOŁY
ANIMATOR:

LICEUM WOJSKOWE
LICEUM MULTIMEDIALNE
LICEUM ARTYSTYCZNE

19 marca w godzinach 9.00 – 15.00
w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu Poli-
techniki Śląskiej (Gliwice, ul. Kaszubs-
ka 28) odbędzie się XVII edycja Inży-
nierskich Targów Pracy i Przedsię-
biorczości. W  trakcie targów swoją
ofertę przedstawią przedsiębiorstwa,
instytucje rynku pracy oraz organizacje
wspierające początkujących biznes-
menów. Organizatorem wydarzenia
jest Politechnika Śląska, koordynato-
rami Biuro Karier Studenckich i Sa-
morząd Studencki.|
- Do udziału w wydarzeniu zapra-
szamy studentów, w tym doktoran-
tów, absolwentów i pracowników
naukowych uczelni wyższych oraz
uczniów i nauczycieli szkół ponad-
gimnazjalnych. Targi stanowią do-
skonałą okazję do poznania ofert ryn-
ku pracy skierowanych do studentów,
absolwentów i pracowników nauko-
wych określonych specjalizacji i kie-
runków kształcenia. Pokazując wa-
runki i możliwości uzyskania zatrud-
nienia ułatwiają również uczniom
szkół ponadgimnazjalnych podjęcie
decyzji dotyczących najbardziej at-
rakcyjnej ścieżki edukacyjnej. - mówi
Alona Jakowenko z Biura Karier
Studenckich. 

Jednak ich największą zaletą jest stwo-
rzenie możliwości nawiązania bezpo-

średniego kontaktu pracobiorcy i pra-
codawcy w warunkach mniej formal-
nych niż podczas standardowej roz-
mowy kwalifikacyjnej. Takie warunki
sprzyjają wymianie informacji pomię-
dzy przedstawicielami przedsiębiorstw,
a potencjalnymi kandydatami do przy-
jęcia na praktykę, staż czy etat. Po-
zwalają na wzajemne przedstawienie
potrzeb, możliwości i  oczekiwań. Są
również niepowtarzalną okazją do na-
wiązania kontaktu z tak wieloma part-
nerami jednocześnie.

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgro-

madziła ponad 120 wystawców, w tym
82 firmy, co pozwoliło nazwać targi
organizowane w Politechnice Śląskiej
największymi w kraju targami pracy
skierowanymi do osób wchodzących
dopiero na rynek pracy. Sponsorami
tegorocznej edycji targów są: Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
KGHM Polska Miedź S.A., PROPOINT,
Hager Group, Ecol Sp. z o.o.. Patronat
honorowy nad targami objęło m. in.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy-
ższego. Szczegółowy opis wydarzenia,
w tym spis wystawców, dostępne są
na stronie www.targipracy.polsl.pl

Liceum Animator
- jedyna szkoła z 15-letnią tradycją wojskową!

Inżynierskie Targi Pracy

P R O M O C J A
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Od 15 lat Liceum Wojskowe w Gliwicach we współpracy z elitarną jednostką komandosów, 6 batalionem powietrznodesantowym

im. gen. Edwina Rozłubirskiego i WKU kształci kadetów dla potrzeb Narodowych Sił Zbrojnych.

PATRONUJEMY

i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

Drodzy Rodzice,

Przedszkole Animator oferuje dzienną, popołudniową

i weekendową opiekę nad dziećmi przez cały rok.

Więcej informacji

tel.(32)726-33-92; 660 765 568

www.przedszkole.halogen.org.pl

e-mail:przedszkole@halogen.org.pl

www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3
powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU
Baran 21.03-20.04
Barany właśnie teraz mogą zdobyć
niejedno serce, nikt Wam się nie
oprze, emanować będziecie seksa-
pilem, urokiem i nieodpartym mag-
nesem, który przyciągnie partnerów
szybko i skutecznie.

Byk 21.04-20.05
Nadchodzące dni będą dobre, aby
zrobić coś we dwójkę, lepiej jednak
zachować plany w tajemnicy, bo
obecnie otaczają Was osoby, które
nie życzą innym zbyt dobrze.

Bliźnięta 21.05-21.06
Przełożeni dołożą Wam obowiąz-
ków, ale nie pójdzie za tym graty-
fikacja, chyba że zajęcie dotyczyć
będzie współpracy międzynarodo-
wej – wtedy owszem, okaże się to
opłacalne, ale kosztować Was będzie
naprawdę wiele wysiłków. 

Rak 22.06-22.07
Poniedziałek okaże się trudny
i pełen zaskakujących zawodowych
sytuacji, we wtorek natomiast  przyj-
dzie czas na odpoczynek. .

Lew 23.07-23.08
Zamiast się dołować lepiej zapla-
nować wakacje, to już ostatnia
chwila na niższe ceny. Może zresztą
wcześniej trafi się okazja i z dnia
na dzień wyruszycie w podróż.
Wszystko może się zdarzyć w tym
tygodniu.

Panna 24.08-22.09
Macie szansę rozpocząć długotrwałą
współpracę i wspólnie  realizować
marzenia, w których główną rolę
gra idea służby potrzebującym. Na
początku tygodnia będzie jeszcze
trudno przekonać inne osoby, zbyt
zachowawczo nastawione. 

Waga 23.09-23.10
W dziedzinie komunikacji mogą
nastąpić zgrzyty i brak zrozumienia.
Całkowicie jednak poddacie się
woli partnera, zgodzicie się na  dzia-
łania, które ruszą do przodu jakiś
wspólny projekt.

Skorpion 24.10-22.11
Pomimo że obecnie zdobyć mo-
żecie każde serce, powstrzymacie
się od romansów, partnerów za-
czniecie traktować nieco instru-
mentalnie.. 

Strzelec 23.11-21.12
Z energią zabierzecie się za możli-
wości, jakie pojawią się w zasięgu
ręki. Zaczniecie rozwijać swoje
umiejętności, które do tej pory
uznawaliście za  hobby – może się
okazać, że przyniosą Wam trwałe
zyski w przyszłości.

Koziorożec 22.12-20.01
Koziorożce będą musiały w tym
tygodniu podjąć decyzje, których
skutki okażą się długofalowe. Umo-
wy w tych dniach zawarte lub pod-
pisane wpłyną na ich budżet, ale
profity przyniosą dopiero w przy-
szłości.

Wodnik     21.01-19.02
W tym tygodniu będziecie mu-
sieli zapanować nad grupą lu-
dzi, z którą łączą Was wspólne
idee lub przyjaźń. 

Ryby 20.02-20.03
Rozpocznie się dla Was okres dzia-
łalności artystycznej, odzyskacie
wolę i chęć walki o lepszą przy-
szłość. Uważajcie na podejmowane
decyzje bo w sposób znaczący
będą miały wpływ na finanse.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 
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Wiesz o czymś ważnym,
ciekawym, napisz do nas

Redakcja gazety
44-100 Gliwice, ul. Górnych

Wałów 52/13

8 GLIWICE

Horoskop

 Marta (poniedziałek)
— Zawsze chce zamanifestować swój indywidua-
lizm i często ma odrębne zdanie na każdy temat,
choć w głębi duszy zgadza się ze zdaniem ogółu.

 Józefa (wtorek)
— To kobieta o bardzo wysokiej kulturze osobistej.
Szanuje swoje  ideały, które są dla niej drogowska-
zem w życiu  i nigdy od nich nie odstępuje. Inne
wartości, które uważa za ważne, to spokój oraz
harmonia w otoczeniu. 

 Cezary (środa)
— Bardzo stały w uczuciach, dający gwarancję
wierności w miłości oraz wielkiego przywiązania.
Konsekwentnie w swoim dorosłym życiu realizuje
wyznaczone jeszcze w młodości cele.

 Aleksander (czwartek)
— To człowiek potrafiący na gruncie zawodowym
osiągać bardzo wysokie stanowiska i robić karierę
bez szkody dla swoich obowiązków rodzinnych.

 Gabriel (piątek)
— To mężczyzna, króry często pada ofiarą ludzi
wykorzystujących jego wielki altruizm. Gabriel
wyróżnia się cechami, które w dzisiejszych cza-
sach określane są jako niedzisiejsze -
bezinteresowna dobroć, szlachetność i uczciwość. 

 Roman (sobota)
—Mężczyzna o tym imieniu nie wywyższając się
umie współpracować z podległym personelem
i motywować go do bardziej wydajnej pracy, sam
świecąc przykładem.

 Teofil (niedziela)
— Jako mąż i ojciec zachowuje się bez zarzutu.
Dla rodziny jest zawsze wyrozumiały
i daje jej dużo swobody, inaczej niż swoim pod-
władnym na gruncie zawodowym czy w innych
dziedzinach życia.


