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Przed nami kolejne gliwickie juwenalia, czyli
IGRY 2015. W miniony czwartek odbyła się
konferencja prasowa, na której organizatorzy
przedstawili plan tegorocznej imprezy i listę
zespołów, które zagrają na IGROwej scenie.
Czym gliwickie juwenalia różnią się od podob-
nych imprez w kraju?...

IGRY 2015

Pomóż walczyć
z rakiem!
W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokry-
nologii Onkologicznej, będącym w strukturach
Instytutu Onkologii,  łączymy działalność z za-
kresu medycyny nuklearnej, endokrynologii
i onkologii. Diagnozujemy i leczymy choroby
układu wydzielania wewnętrznego, koncentrując
się na chorobach...

➽ str.❸

➽ str.❷

CO NOWEGO
W PALMIARNI?
W pawilonie roślin użytkowych czuć już wiosnę.
Pachną kwiaty pomarańczy i kaliny. – Od kilku
dni obserwujemy wybudzanie się roślin z zi-
mowego snu. Dlatego podnieśliśmy temperaturę
do 19-20 stopni Celsjusza. To pobudza rośliny
do wzrostu – opowiada Marek Bytnar, kie-
rownik Palmiarni. Osoby, które teraz odwiedzą
gliwickie tropiki, będą mogły zobaczyć także,
jak kwitnie… pieprz. ➽ str.❺
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IGRY odbędą się 
w campusie akademickim

Przed nami kolejne gliwickie juwe-
nalia, czyli IGRY 2015. W miniony
czwartek odbyła się konferencja pra-
sowa, na której organizatorzy przed-
stawili plan tegorocznej imprezy
i listę zespołów, które zagrają na
IGROwej scenie. Czym gliwickie ju-
wenalia różnią się od podobnych im-
prez w kraju?
— Przede wszystkim tym, że mają
bardzo długą historię. Pierwsze IGRY
zorganizowano w 1956 roku – ostat-
nio nawet udało nam się znaleźć
plan tamtej imprezy. Niewiele jest
w kraju uczelni, które mogą się po-
chwalić tak długą tradycją studen-
ckiej imprezy. Poza tym nazwa,
która wiąże się bezpośrednio z his-
torią samej Politechniki Śląskiej. Jak
wiemy gliwicką uczelnię zakładali
profesorowie, którzy przyjechali do
Gliwic z Lwowa, a w języku ukra-
ińskim „igry” oznaczają zabawę -
mówi Agata Janas z komitetu or-
ganizacyjnego. - Warto też nadmienić,
że gliwickie juwenalia organizują wy-
łącznie studenci.
Tegoroczna edycja imprezy będzie
szczególna. Przez ostatnie 10 lat stu-

denci bawili się na terenie gliwickiego
lotniska, w tym roku zapadła decyzja,
by impreza wróciła do campusu aka-
demickiego. – Chcemy trochę ulżyć
mieszkańcom Gliwic. Poza tym w cam-
pusie będzie kameralniej i bliżej. Dla-
tego też podjęliśmy decyzję o powrocie
do tradycji i w tym roku bawić będziemy
się przy ul. Akademickiej, w pobliżu
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej.
Tydzień igrowy rozpocznie się w po-
niedziałek 11 maja Kabaretonem,
podczas którego wystąpią kabarety
„Czesuaf” i „DNO”. W Centrum Kul-
tury Studenckiej Mrowisko zobaczmy
Akademicki Teatr Remont, a wie-
czorem w studenckiej „Spirali” od-
będzie się Jam Session.
Wtorek 12 maja to dzień Gry Miejskiej
i pokazu filmów, który odbędzie się
pomiędzy akademikami Piast i Zie-
mowit. Dniem sportu będzie środa
– wtedy też zostanie rozegrany mecz
w nowej dyscyplinie, jaką jest MOPEJ,
czy hokej przy użyciu mopa i mydła.
Tego dnia będzie można również za-
rejestrować się do bazy DKMS, czyli
Bazy Dawców Komórek Macierzy-
stych, oraz wziąć udział w szkoleniu

pierwszej pomocy, które przeprowa-
dzi Pokojowy Patrol. Wieczorem w
Stołówce Studenckiej przy ulicy Łu-
życkiej wieczór z grami planszowy-
mi.
Czwartek to dzień, w którym stu-
dencka impreza wejdzie w fazę fina-
łową. Ulicami miasta przejdzie tra-
dycyjny korowód, który w tym roku
wyruszy nie z placu Krakowskiego,
jak to miało miejsce w latach ubieg-
łych, a z Rynku, gdzie studenci otrzy-
mają od prezydenta Gliwic  symbo-
liczny klucz do miasta. Następnie
ulicami starówki przejdą już do cam-
pusu akademickiego. W tym roku
czwartkowy wieczór zacznie się od
koncertu zwycięzcy przeglądu kapel
studenckich.  W tej chwili trwają eli-
minacje, a 22 kwietnia odbędzie się
koncert główny, na którym poznamy
zwycięzcę. Później na scenie pojawią
się trzy, doskonale znane gliwickiej
publiczności kapele, czyli Koniec Świa-
ta, Farben Lehre oraz Acid Drinkers.
Piątkowe szaleństwo rozpocznie ze-
spół, który wygra zbliżający się kon-
kurs dla kapel wyłącznie gliwickich.
Jego zasady są proste - by zagrać na

igrowej scenie, trzeba będzie w krót-
kim filmiku przekonać do tego ko-
mitet organizacyjny i studentów, któ-
rzy w głosowaniu na naszym Face-
booku wybiorą zwycięzcę. Wieczorem

na scenie miasteczka akademickiego
wystąpi raper Małpa, Jamal i gwiazda
wieczoru – Strachy na Lachy. Juwenalia
zwieńczy taniec do nieoficjalnego
hymnu IGRÓW – „Tunak Tun Tun”.
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Pomóż walczyć z rakiem!
Jakie działania służące rozwojowi ba-
dań w dziedzinie onkologii podejmuje
Instytut Onkologii w Gliwicach?

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej
i Endokrynologii Onkologicznej, bę-
dącym w strukturach Instytutu On-
kologii,  łączymy działalność z zakresu
medycyny nuklearnej, endokrynologii 
i onkologii. Diagnozujemy i leczymy
choroby układu wydzielania we-
wnętrznego, koncentrując się na cho-
robach nowotworowych takich gru-
czołów jak tarczyca, nadnercza, przy-
sadka i innych. Wykonujemy pełne
spektrum badań scyntygraficznych,
co jest pomocne w rozpoznaniu i ok-
reśleniu zaawansowania wielu chorób.
Nie tylko nowotworów tarczycy, ale
także nowotworów piersi, prostaty,
płuc, układu krwiotwórczego i innych.
W niektórych chorobach nowotwo-
rowych możemy zaaproponować le-

czenie izotopowe wtedy, gdy zawodzą
inne metody terapeutyczne. Prowa-
dzimy badania nad zaawansowanymi
technikami rekonstrukcyjnymi. Le-
czenie chirurgiczne nowotworów zło-
śliwych nierzadko jest leczeniem oka-
leczającym, stąd badania metod re-
konstrukcji w sposób istotny wpływają
na możliwość zapewnienia chorym
komfortu psychicznego i fizycznego. 

Prowadzenie badań wymaga określo-
nych funduszy.

Pieniądze przeznaczone na działal-
ność badawczą są niestety dość
skromne. Dlatego też Instytut ko-
rzysta z grantów i pomocy różnych
instytucji, w tym Górnośląskiej Fun-
dacji Onkologicznej na Rzecz Od-
działu Centrum Onkologii Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie w Gli-
wicach.

Jak Instytut Onkologii wypada na tle
zagranicznych placówek tego typu. Ja-
kie ma osiągnięcia?

Zakład Medycyny Nuklearnej i En-
dokrynologii Onkologicznej jest naj-
starszym w Polsce 
i największym ośrodkiem leczenia
chorych na raka tarczycy. To także
jeden z największych zakładów
w Europie. Grupa biologów mole-
kularnych, zatrudnionych w naszym
Zakładzie rozwija najnowocześniejsze
metody badań DNA i RNA i wpro-
wadza je do praktyki klinicznej. Dzięki
temu już dzisiaj możemy na podsta-
wie badania krwi pacjenta przewi-
dywać ryzyko niektórych typów raka.
Badając materiał tkankowy pobrany
w czasie operacji nie tylko rozpoz-
najemy rodzaj choroby, 
ale jednocześnie opracowujemy nowe
metody leczenia. Od 2001 roku prze-

prowadziliśmy tysiące zabiegów,
w tym ponad tysiąc najtrudniejszych
- z wykorzystaniem technik zespoleń
mikronaczyniowych, wymagających
pracochłonnego łączenia pod mikro-
skopem operacyjnym żył i tętnic
o średnicy ok. 1-2 mm. Dokonano
pierwszego przeszczepu twarzy. Pro-
wadzimy ponadto przeszczepy szpiku
kostnego, jako jedną z metod leczenia
chłoniaków złośliwych.  

Warte podkreślenia jest nowoczesne
zaplecze techniczne instytutu.

Instytut Onkologii w Gliwicach jest
wyposażony w pracownię pozytono-
wego tomografu emisyjnego (PET).
To urządzenie - w zespoleniu z kla-
sycznym tomografem (CT) - pozwala
m.in. na znalezienie niewielkich gu-
zów oraz natychmiastowe określenie
ich właściwości. W 2010 roku uru-

chomiono pawilon cyklotronu, czyli
urządzenia do produkcji radioaktyw-
nych izotopów używanych w nowo-
czesnym diagnozowaniu chorych na
nowotwory. Jest to obecnie jeden
z największych ośrodków produkcji
izotopów pozytonowych w Europie.
Oczywiście ważne jest także zaplecze
sprzętowe, wykorzystywane w bie-
żącej praktyce klinicznej. Jest ono
bogate, co zapewnia wysoki komfort
pracy dla lekarzy oraz ulgę dla chorych
– praktycznie wszystkie badania jes-
teśmy w stanie wykonać u siebie
i unikamy wożenia pacjentów. 

Pomóż walczyć z rakiem!
Przekaż 1% swojego podatku
na rzecz Górnośląskiej Fun-
dacji Onkologicznej. 
Wystarczy w swojej deklaracji
podatkowej PIT wpisać 
KRS 0000179042
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Rozmowa z dr n. med. Zbigniewem Wygodą
Przewodniczącym Rady Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej

Dom Przedpogrzebowy znaj-
dujący sie przy ul. Poniatow-
skiego jest jedynym w Polsce
dziełem Maxa Fleischera, wy-
bitnego austriackiego archi-
tekta i jednym z niewielu za-
bytków żydowskich na Śląs-
ku. Obiekt powstał w 1903
roku, w przeszłości służył
gminie żydowskiej, następnie
niszczał przez wiele lat. Kilka
lat temu zapadła decyzja o
jego ratowaniu. Gminia Ży-
dowska przejęła obiekt od
Skarbu Państwa a następnie
przekazała miastu. Teraz po-
wstaje tu muzeum poświę-
cone historii Żydów na Gór-
nym Śląsku. Skomplikowany
remont zaawansowany jest
w około 70%. Zrobiono już
wiele, ale nie obyło się bez
niespodzianek, których zresz-
tą spodziewano się w tak zde-
wastowanym obiekcie.

Co udało się już zrobić? Go-
towa jest elewacja budynku
- efektownie odnowiona czer-
wona cegła klinkierowa, wsta-
wionych jest większość okien
a w pracowni artystycznej
trwają prace renowacyjne nad
pięknymi witrażami. W więk-
szości pomieszczeń gotowe
są instalacje elektryczne i
wodno-kanalizacyjne, a na
ścianach położone nowe tyn-
ki. Podczas wymiany posadz-

ki zamontowano ogrzewanie
podłogowe. Docieplony został
również dach a jego kon-
strukcję zabezpieczono na
wypadek pożaru. Za wyjąt-
kiem sali głównej – dawnej
sali ceremonialnej – w więk-
szości pomieszczeń do wy-
konania zostały już tylko pra-
ce wykończeniowe, takie jak
malowanie, ułożenie posadzki
i montaż oświetlenia.

Wspomniana sala ceremo-
nialna okazała się być naj-
większym wyzwaniem dla
ekipy remontowej. Co prawda
wykonano tam już nowe in-
stalacje elektryczne, wodne,
kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania, ale w porówna-
niu z resztą pomieszczeń tu
widać najmniejsze zaawan-
sowanie prac. Opóźnienie jed-
nak nie dziwi, bowiem prze-
prowadzona ekspertyza wy-
kazała, że erozja tynków na
suficie – a co za tym idzie
zniszczenie malowideł ścien-
nych - jest tak poważna, że
istnieje sporo ryzyko ich od-
padnięcia. Konieczna stała
się więc zmiana technologii
prac konserwatorskich, a co
za tym idzie – konieczność
opracowania nowego projek-
tu odtworzenia zabytkowych
malowideł. W pierwszej ko-
lejności wzmocnione zostanie

to, co się zachowało, nato-
miast brakujące elementy
trzeba będzie odtworzyć. Tu
zastosowana zostanie naj-
prawdopodobniej metoda
wykorzystania szablonu z kal-
ki lub folii i przenoszenie
wzoru na sklepienie tzw. me-
todą „przepróchy”. Najtrud-
niejszym etapem będzie jed-
nak wypełnienie uzyskanych
w ten sposób konturów, co
jest już pracą dla prawdzi-
wego artysty. 

Prawdą jest, że prace przy
remoncie dawnego Domu
Przedpogrzebowego się prze-
dłużają, jednak przy renowa-
cji zabytków nie wszystko da
się przewidzieć. Zasadą na-
czelną przy tego tego typu
remontach jest zachowanie
oryginalnego materiału w
możliwie największym stop-
niu. Tak było w przypadku
tej inwestycji, bowiem woje-
wódzki konserwator zabyt-
ków zadecydował, że zabyt-
kowe witraże i wewnętrzne
polichromie należy ratować
wszelkimi sposobami, jakie
są dostępne. Na zakończenie
remontu dawnego Domu
Przedpogrzebowego trzeba
więc będzie jeszcze trochę
poczekać, ale już teraz widać,
że będzie to oczekiwanie war-
te efektu końcowego F
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Efekty
remontu już widać
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Jak kwitnie… pieprz? 
W pawilonie roślin użytkowych czuć już wiosnę.
Pachną kwiaty pomarańczy i kaliny. – Od kilku
dni obserwujemy wybudzanie się roślin z zi-
mowego snu. Dlatego podnieśliśmy tempe-
raturę do 19-20 stopni Celsjusza. To pobudza
rośliny do wzrostu – opowiada Marek Bytnar,
kierownik Palmiarni. Osoby, które teraz od-
wiedzą gliwickie tropiki, będą mogły zobaczyć
także, jak kwitnie… pieprz. 

Piękne storczyki i szybko rosnące

bambusy
Teraz, gdy dzień jest coraz dłuższy w pawilonie
tropiku rośliny rozwijają się szybciej. Przykładem
mogą być bambusy, które w dobrych warunkach
potrafią urosnąć aż o metr w ciągu doby! Duże
wrażenie robią też rośliny owadożerne oraz
storczyki, które prześcigają się w różnorodności
przybieranych kolorów i kształtów. Najmniejszy
storczyk prezentowany w Palmiarni ma tyl-
ko… 5 cm wysokości. Z drugiej strony wzrok
przyciągają ogromne, czerwone kwiaty hipeas-
trum oraz różowe kwiatostany medenilli wspa-
niałej.

Legwan w nowym miejscu. Kameleon

na miejscu legwana
Gości wchodzących do pawilonu historycznego
wita… kameleon jemeński. Gad gości w gli-
wickiej Palmiarni od niedawna. – Na początku
był bardzo nieśmiały, ale czuje się u nas coraz
pewniej – zapewnia Marek Bytnar. Nowy lo-

kator zajął miejsce ulubieńca gości Palmiarni
– legwana zielonego, którego przeniesiono do
większego terrarium w pawilonie powitalnym.
Wizytę w pawilonie historycznym śmiało po-
lecamy osobom, które tęsknią już za latem. To
tę porę roku czują rośliny, które pochodzą
z półkuli północnej. Przykładem jest strelicja
nicolai, która właśnie kwitnie i prezentuje pięk-
ne, olbrzymie kwiaty. 

Narodziny. Wielka radość!
Co to znaczy, że wiosna budzi się do życia?
Doskonale widać to w pawilonie akwarystycz-
nym. W największym zbiorniku prezentującym
środowisko wód Amazonii urodziły się 4 małe
płaszczki! – To naprawdę duża sprawa, po-
nieważ w sztucznych warunkach bardzo trud-
no rozmnożyć te ryby – cieszy się kierownik
Palmiarni. „Maluchów” na razie nie można
oglądać w dużym zbiorniku, zostały przeniesione
do akwarium na zapleczu, gdzie po prostu
muszą urosnąć. 

Wiosenne porządki czas zacząć
Dla pracowników Palmiarni przełom lutego
i marca to najlepszy czas na pielęgnację roślin.
– Prace na wysokościach, jak na przykład
przycinanie lian, wykonała specjalistyczna
firma alpinistyczna – mówi Marek Bytnar,
kierownik Palmiarni. Poza tym rośliny trzeba
odpowiednio nawozić, przycinać, kształtować,
czyścić. Jest co robić, ponieważ gliwickie tropiki
mieszczą się na 2,5 tys. m2 i prezentują ponad
8 tysięcy eksponatów!

CO NOWEGO W PALMIARNI?

Kameleon jemeński gości w Palmiarni od niedawna. Początkowo był bardzo

nieśmiały, teraz zaczyna wychodzić do ludzi. Jak na mistrza kamuflażu przy-

stało wypatrzenie go w terrarium wymaga jednak odrobiny cierpliwości 

W gliwickiej Palmiarni możesz zobaczyć „mrówkostradę” i dowiedzieć się,

co tak naprawdę znaczy określenie „mrówcza robota”.

Każdy, kto odwiedzi Palmiarnię w marcu, będzie mógł podziwiać m.in. prze-

pięknie kwitnące różne odmiany zwartnicy (łac. Hippeastrum)

W pawilonie akwarystycznym pływa jedna z największych ryb słodkowodnych

na świecie. To arapaima – obecnie ma 1,5 metra długości i… ciągle rośnie

Palmiarnia zaskakuje przez cały rok. Marzec to idealny moment, by odwiedzić gliwickie tropiki. Co najmniej z kilku powodów.
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Od kilku miesięcy gliwiccy

muzealnicy pracowali nad

zaadaptowaniem II piętra

Willi Caro na pracownie

edukacyjne dla dzieci

i młodzieży. Wszystko dla-

tego, że Muzeum edukacją

stoi. Liczne, organizowa-

ne w kilku oddziałach za-

jęcia, warsztaty, spotka-

nia, lekcje  i wykłady cie-

szą się bardzo dużym za-

interesowaniem, a liczba

uczestniczących w nich

dzieci i młodzieży syste-

matycznie rośnie. Pora

była najwyższa, by edu-

kacja znalazła w Muzeum

własne, profesjonalnie

przygotowane dla jej po-

trzeb miejsce. 

Rok 2014 był rekordowy.
Z muzealnej oferty edukacyjnej
skorzystało ponad 18 tysięcy
młodych ludzi, czyli 5 tysięcy
więcej niż w roku poprzednim,
który pod względem frekwen-
cyjnym był bardzo udany. Za-
interesowanie naszą ofertą
edukacyjną jest niezwykle mo-
tywujące dla całego naszego

zespołu, a równocześnie sta-
nowi wielkie wyzwanie. Nie
chcemy zawieść zaufania, któ-
rym obdarzają nas najbardziej
wymagający odbiorcy: dzieci,
rodzice i nauczyciele. To z my-
ślą o nich otwieramy nowe
pracownie edukacyjne – mówi
Grzegorz Krawczyk, dyrektor
Muzeum w Gliwicach. 
Pierwsza z pracowni eduka-
cyjnych jest zaaranżowana
z myślą o najmłodszych: dzie-
ciach w wieku przedszkolnym
i z pierwszych klas szkoły pod-
stawowej. Drugą przeznaczono

dla młodzieży z gimnazjum
i szkół średnich. Obie są wy-
posażone w profesjonalne
urządzenia multimedialne, na-
głośnienie, i odpowiednie meb-
le dobrane do prowadzenia
różnorodnych zajęć edukacyj-
nych. Warto podkreślić, że ca-
łość prac projektowych, bu-
dowalnych i aranżacyjnych,
została sfinansowana z włas-
nych, wypracowanych przez
Muzeum, pieniędzy. 
Inauguracja pracowni eduka-
cyjnych w Willi Caro odbędzie
się we wtorek, 17 marca, o go-

dzinie 9.00. Wówczas rozpocz-
ną się pierwsze warsztaty
z cyklu zajęć przygotowanych
z okazji Świąt Wielkanocnych
oraz zostanie otwarta wystawa
najlepszych prac plastycznych
autorstwa dzieci z Polski i za-
granicy. Wszystkie obrazy pre-
zentowane na wystawie po-
chodzą ze zbiorów Galerii
i Ośrodka Twórczości Plastycz-
nej Dziecka w Toruniu, który
jest największą tego typu pla-
cówką w Polsce. W jej zbiorach
zgromadzono ponad pół mi-
liona prac plastycznych dzieci

i młodzieży z całego świata,
a organizowane przez nią Mię-
dzynarodowe Biennale Grafiki
Dzieci i Młodzieży oraz Mię-
dzynarodowy Konkurs Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Mło-
dzieży są ważnymi wydarze-
niami  tego rodzaju w Europie.
Gliwickie Muzeum nawiązało
z toruńskim Ośrodkiem ścisłą
współpracę programową. 

Organizatorem Muzeum w Gli-
wicach jest Miasto Gliwice

Wtorek, 17 marca 2015, 

Willa Caro,  godz. 09.00

Inauguracja pracowni
edukacyjnych w Muze-
um w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

www.muzeum.gliwice.pl

kontakt dla mediów: 

Dział Upowszechniania – 

Ewa Chudyba

upowszechnianie@muze-

um.gliwice.pl  

kom. 783 560 005
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Po naszym tekście w poprzednim
tygodniu o nasileniu się przypad-
ków wyłudzenia pieniędzy tzw.
metodą na wnuczka gliwicka po-
licja postanowaiła z naszym wspar-
ciem zorganizować serię spotkań
z osobami starszymi. 

Jak powiedziała nam st. asp. Ka-
tarzyna Wosik z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejsiej Policji
w Gliwicach zaszła  potrzeba zin-
tensyfikowania działań z zakresu
prewencji kryminalnej w środo-
wisku osób starszych. W tym celu
funkcjonariusze Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej w Gli-

wicach wraz z pracownikami Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach, w dniu 19 marca 2015
rozpoczną cykl spotkań z gliwic-
kimi seniorami. 

W ich trakcie funkcjonariusze in-
formować będą: 
- jak najczęściej działają sprawcy
takich przestępstw, 
- na co zwracać uwagę w kontak-
tach z nieznajomym, 
- jak reagować na zachowania ob-
cych osób, które wzbudzają nie-
pokój bądź wydają się podejrzane. 

Mamy nadzieję, że akcja wpłynie

na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców.
Zachęcamy do poinformowania
o niej starszych członków rodziny
oraz znajomych. Spotkania odby-
wać się będą w filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej w kolejnych
dzielnicach miasta zgodnie z po-
niższym harmonogramem. 

19 marca - ul. Mazowiecka 44
27 marca - ul. Spółdzielcza 33a 
8 kwietnia - ul. Skarbnika 3 
10 kwietnia - ul. Kościuszki 17
15 kwietnia - ul. Architektów 109 
17 kwietnia - ul. Partyzantów 25
29 kwietnia - ul. Junaków 4 

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13 tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  
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Sudoku 61 (Medium)
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Sudoku 62 (Medium)

6 5

9 1 6 2 4 7

4 3

2 7 1

3 2 9 6

4 6 9

5 9

7 9 4 3 8 1

9 3

Sudoku 63 (Easy)
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Sudoku 64 (Medium)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

Nie daj się „wnuczkowi”
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PATRONUJEMY

Policja i Tydzień w Gliwicach 
zapraszają na spotkania dla seniorów.

Horoskop 

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

SUDOKU
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wśród
yceiseim

ycant
krewny
muchy

Pawe ,
judoka

sztuka
Witkace-

go
Figo,
p karz

port w
Jemenie

przydo-
mek
króla
Polski

tez
kolano

bryt.
partia
konser-
watywna

ziemnia-
czana
kluska

yzrksiwresinpetsodueinadaz zówkowy szarada.net

Baran 21.03-20.04
Dzięki swojej wewnętrznej dys-
cyplinie wiele możesz osiągnąć.
Będzie Ci pomocna we wszystkich
działaniach, których się podejmiesz.
Na wszystkie wyzwania reaguj
szybko i nie odkładaj niczego na
później.

Byk 21.04-20.05
W miłości i przyjaźni wiele pozy-
tywnych emocji. Dla Byków to
dobry czas na spotkania z dawnymi
przyjaciółmi, będziecie mile za-
skoczeni. W pracy bez większych
zmian.

Bliźnięta 21.05-21.06
To czas do umiejętnego rozwią-
zywania problemów. Jeśli chcesz
z kimś porozmawiać o swoich pro-
blemach to zrób to w tym tygodniu.
Zdziwisz się jak łatwo można po-
konać przeszkody ze szczerym
przyjacielem. 

Rak 22.06-22.07
Jeśli do tej pory nikt Cię nie za-
uważał i nie doceniał to w tym ty-
godniu jest szansa żeby się to zmie-
niło. Nie popadaj jednak w zbyt
duży entuzjazm bo wszystko po-
psujesz. W miłości też bądź trochę
bardziej powściągliwa.

Lew 23.07-23.08
W pracy czeka Cię wzmożony
wysiłek. W uczuciach zabraknie
trochę równowagi i zrozumienia
dla Twojego angażowania się w
sprawy zawodowe.

Panna 24.08-22.09
Przestań zamęczać się przyszłością.
Żyj tu i teraz. Ciesz się z każdego
dnia i nie zamęczaj otoczenia swoi-
mi problemami.

Waga 23.09-23.10
Twoje rozkołysane emocje pchają
Cię raz w jedną, raz w drugą stronę.
Nie łap wszystkich srok za ogon
bo nie podołasz. Nie musisz wszyst-
kiego robić sam. Zmęczony męż-
czyzna jest rozdrażniony a to nie
pomaga Twojemu związkowi.

Skorpion 24.10-22.11
Nadszedł czas podsumowań tych
zawodowych i osobistych. Jeśli
poszło coś nie tak, nie obwiniaj
siebie. Zrobiłaś tyle, ile mogłaś. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie płacz i nie martw się. Widać
tak musiało być. Może to co dzisiaj
wydaje Ci się karą boską jutro
okaże się zbawieniem.

Koziorożec 22.12-20.01
Idź za głosem swojego serca. Nie
odkładaj niczego na potem. Zaufaj
swojej intuicji. Już czas żebyś za-
częła żyć pełnią życia. Zacznij pla-
nować swój urlop z ukochanym. 

Wodnik     21.01-19.02
Wiosenne marzenia wzięły górę
nad zdrowym rozsądkiem. Twoja
artystyczna dusza odleciała z real-
nego świata. Nie zapominaj, że
samymi marzeniami nie da się żyć.
Zejdź na ziemię i weź się do pracy. 

Ryby 20.02-20.03
Choć wyglądasz na nieporadną to
są to tylko pozory. Świetnie dasz
sobie radę w pracy jak tylko szef
zostawi Ci swobodę w działaniu.
W uczuciach też będzie całkiem
dobrze. Twoja kobieca intuicja po-
może Ci wybrać tego właściwego
mężczyznę. Nie przyspieszaj biegu
spraw bo wszystko zepsujesz. 


