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Na łamach gazety pisaliśmy
już o protestach mieszkańców,
w związku z powstaniem za-
kładu utylizacji odpadów. In-
stalacja miałaby... ➽ str.❹

Mieszkańcy walczą 
ze spalarnią

Aby dowiedzieć się ile energii
zużywanej jest w ciągu dnia,
otrzymaną wartość PPM mno-
żymy przez odpowiednio do-
brany współczynnik aktywno-
ści fizycznej. Znacznie przy
spiesza to... ➽ str.❻

Dietetyk
radzi

Budynek Zakładów Odzieżo-
wych Bytom odzyska dawny
blask. Wszystko dzięki inwes-
torowi. Pod koniec 2013 roku
Zakłady przeniosły się do
Krakowa…

W środę w do Gliwic, Bytomia
i Sosnowca zawitał Przemy-
sław Wipler, prezes stowa-
rzyszenia Republikanie, do
niedawna tworzący z Jaro-
sławem... ➽ str.➋

➽ str.❸

Bytom Square
- pow. 8600m2

Negocjacje powoli dobiegają
końca. Strony w końcu pod-
pisały przedwstępną umowę
sprzedaży kopalni Knurów-
Szczygłowice.... ➽ str.❸

Ustalono cenę
za KWK 

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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Politycy ruszyli w Polskę

W środę w do Gliwic, Bytomia i Sosnowca
zawitał Przemysław Wipler, prezes sto-
warzyszenia Republikanie, do niedawna two-
rzący z Jarosławem Gowinem partię Polska
Razem, aktualnie związany z Januszem Kor-
winem - Mikke. Poseł Wipler wraz z Pawłem
Strumińskim, gliwickim kandydatem do Eu-
roparlamentu właśnie z list Gowina oraz To-
maszem Chojnackim pełnomocnikiem po-
wiatowym tej partii, przedstawili założenia
projektu „Polska bez PIT”. Przed urzędami
skarbowymi symbolicznie darli i palili formu-
larze podatkowe. Chcieli w ten sposób zwrócić
uwagę na zbyt skomplikowany system opo-
datkowania dochodów osób fizycznych. - Skom-
plikowanie PIT polega zarówno na sztucznym
i niesprawiedliwym różnicowaniu ciężaru
opodatkowania dochodów z tytuł podobnej
działalności obywateli, jak i na nadmiernym
skomplikowaniu procesu wyliczania, rapor-
towania i poboru tej daniny. - komentował
Paweł Strumiński. W czwartek przedsta-
wiciele partii Polska Razem wraz z liderem
Jarosławem Gowinem przedstawili śląską
listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
„Jedynką” jest Marek Migalski, politolog,
wykładowca akademicki, komentator polityczny,

w poprzednich wyborach uzyskał ponad 112
tys. głosów. Wspomniany wcześniej Paweł

Strumiński, radca prawny z Gliwic znalazł
się na drugim miejscu. Sonia Nandzik z Za-
brza znajduje się na 9 miejscu, a listę zamyka
Barbara Romanowska z Bytomia. 
Jarosław Gowin zaznaczył, że Polska Razem
jest pierwszą partią, która zarejestrowała listy
w całej Polsce. - Na naszych listach znajdują
się osoby od lat zaangażowane w działalność
polityczną i samorządową, przedsiębiorcy,
prawnicy. - podkreślił.

Kolejnym wydarzeniem była debata zorgani-
zowana przez gliwicki klub Frondy. Wzięli w
niej udział Janusz Korwin-Mikke (Kongres
Nowej Prawicy), Marian Piłka (Prawica
Rzeczpospolitej) i Artur Zawisza (Ruch
Narodowy). Tadeusz Cymański (Solidarna
Polska) w ostatniej chwili odwołał przyjazd,
zastąpiła go Ewa Węglarz. Zebrani dysku-
towali oczywiście na temat Unii Europejskiej
oraz zbliżających się wyborów. Politycy przed-
stawiali powody kandydowania, program,
pogląd na Europarlament. Mówili jakie widzą
korzyści i straty uczestnictwa Polski w Unii.
Sala w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach
była całkowicie wypełniona.

Tydzień politycznych wrażeń zamknęło spot-
kanie Ryszarda Kalisza i Andrzeja Potockiego,
byłego posła Unii Wolności i prezesa Piasta
Gliwice z wyborcami na gliwickim dworcu.
Startujący z listy Europa Plus Twój Ruch
mieli okazję porozmawiać z gliwiczanami
o problemach, które warto poruszyć na forum
europejskim. Zapytaliśmy między innymi
o ocenę wprowadzanego pakietu klimatycz-
nego, który może wpłynąć na spowolnienie
gospodarcze na Śląsku.  - To bardzo trudny
temat dla Śląska – mówił Andrzej Potocki. 
- Z mojego punktu widzenia przyjęcie pakietu
oraz odpowiedzialności za jego wprowa-
dzenie, może nastąpić dopiero gdy będziemy
do tego w pełni przygotowani. Po pierwsze
istnieje przekonanie, że węgiel jest surowcem
a nie półproduktem gotowym do dalszego
przetwarzania. My jesteśmy przekonani, że
wprowadzenie gazyfikacji węgla może
w pewnym stopniu uniezależnić nas od do-
staw gazu rosyjskiego. Górnictwo polskie
może być dochodowe. Gdy Czech skupuje
kopalnię pod czeską granicą i ta okazuje się
bardzo dochodowa. Może dlatego, że nie jest
w Kompanii Węglowej? Może dlatego, że
nie jest pod wpływem kreatywnej księgo-
wości. Wie Pan, że w zeszłym roku pomimo
tego, że na hałdach leżały miliony ton węgla,
występowały problemy z jego kupieniem!
Dlaczego? Bo węgiel leżący na hałdach jest
wciąż majątkiem kopalni. W związku z czym
w księgowości istnieje jako zysk! - Uważamy,
że blokowanie przez Polskę pakietu klima-
tycznego i wzrostu znaczenia odnawialnych
źródeł energii to był błąd rządu polskiego –
mówi Ryszard Kalisz. - Mówię to też na
Śląsku, gdzie ta kwestia była przedstawiana
w sposób populistyczny i niezrozumiana.

Twierdzono, że wprowadzenie pakietu obniży
zapotrzebowanie na polski węgiel. Dzisiaj
okazuje się, że elektronie nie kupują polskiego
węgla w ilości, którą mogą wytworzyć spółki
węglowe. Jest on importowany z Chin, In-
donezji czy nawet z Ukrainy. Jednocześnie
przyjęcie nacisku na odnawialne źródła ener-
gii zwróciłoby uwagę na inne wykorzystanie
potencjału intelektualnego Śląska, również
jego zasobów naturalnych.

Foto: W. Baran

Foto: W. Baran
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- Mam nadzieję Jurku, że
też odczuwasz satysfakcję,
że trudne, zaczęte wtedy re-
formy, dzisiaj owocują tak
znakomicie.

Tymi słowami zwrócił się do
Jerzego Buzka prezydent Bro-
nisław Komorowski wizytujący
w ubiegłym tygodniu gliwicką
jednostkę wojskową AGAT.
Gdy Buzek był premierem,
Komorowski był w jego gabi-
necie ministrem obrony na-
rodowej.

— Trzeba dbać o to, by siły
specjalne były przygotowa-
ne przede wszystkim do
obrony kraju i działań we
wspólnych misjach w kra-
jach członkowskich NATO
– mówił prezydent.

AGAT jest najmłodszą forma-
cją wojsk specjalnych. Powstała
w 2011 r., zastępując gliwicki
Oddział Specjalny Żandarmerii
Wojskowej. Jednostka może
prowadzić akcje bezpośrednie
na lądzie, specjalizuje się też we

wsparciu militarnym i wsparciu
operacji antyterrorystycznych.
Może także ochraniać infras-
trukturę, uczestniczyć w lik-
widowaniu skutków klęsk ży-
wiołowych i udzielać pomocy
humanitarnej. AGAT jest wy-
posażony w cięższy sprzęt niż
inne jednostki specjalne, także
przeciwpancerny. Nazwa AGAT
nawiązuje do historycznego
kryptonimu powstałego 1 sierp-
nia 1943 r. oddziału dywersji
bojowej Kedywu (Kierownictwa
Dywersji) Komendy Głównej

Armii Krajowej. Ówczesna na-
zwa oddziału zasilonego przez
harcerzy warszawskich Szarych
Szeregów pochodziła od zło-
żenia wyrazów Anty-Gestapo.
Najbardziej znaną akcją daw-
nego AGAT-u był udany za-
mach na dowódcę SS i policji
na dystrykt warszawski Franza
Kutscherę.

Prezydent ocenił, że obecnie
widać owoce dawno rozpoczę-
tej pracy nad głęboką moder-
nizacją polskiej armii. Wyraził
przekonanie, że w kolejnych
latach będzie utrzymany rozwój
sił specjalnych - zarówno pod
względem ilościowym, jak i ja-
kościowym. Zaznaczył, że wy-
maga to daleko idących zmian
oznaczających „dalsze wzbo-
gacanie jednostek sił specjal-
nych” o nowoczesne systemy.
Za przykład poprawy wyposa-
żenia uznał pokazanego mu
w gliwickiej jednostce drona.

- Ten samolot bezzałogowy,
który ma swoje osiągnięcia
i dobrą markę, dobrą renomę,
powinien stanowić sygnał dla
nas wszystkich, że właśnie
należy stawiać na tego typu
sprzęt w wymiarze szerszym,
w ramach całości sił zbrojnych
- wskazał Bronisław Komo-
rowski.
W ramach wieloletniego pro-
gramu modernizacji polskich
sił zbrojnych, przyjętego we

wrześniu ub.r., na poprawę
uzbrojenia do 2022 r. zostanie
przeznaczonych ponad 100
mld zł.

Prezydent mógł liczyć na huczne
przyjęcie – dosłownie i w prze-
nośni. Komandosi zaprezento-
wali swoje umiejętności w czasie

widowiskowego pokazu sztur-
mu na zajęty budynek. W spot-
kaniu uczestniczyli również
prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz, Jerzy Buzek, Kry-
styna Szumilas, posłowie na-
szego okręgu oraz przedsta-
wiciele sił zbrojnych i Minis-
terstwa Obrony Narodowej. 
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Prezydent Komorowski w Gliwicach

Gliwice - Dolnych Wałów 
przejezdna już za miesiąc?

Bytom Square 
- powierzchnia 8600m2

Ustalono wstępną cenę 
za KWK Knurów-Szczygłowice

W ubiegłym miesiącu pisa-
liśmy o postępie prac na gli-
wickiej Starówce. Prezes firmy
Inwest-Complex, głównego
wykonawcy modernizacji za-
pewniał wtedy, że prace nie
tylko idą zgodnie z planem,
ale są posunięte o dwa mie-
siące do przodu. Wszystko
dzięki ciepłej zimie. Dzięki
temu gliwiczanie mogą wkrót-

ce spodziewać się kolejnych
otwartych uliczek. Najbliższa
finału okazała się przebudowa
kłopotliwej ulicy Dolnych Wa-
łów. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem odcinek po-
winien zostać otwarty w naj-
bliższym miesiącu. To zna-
cząco ułatwi życie gliwickim
kierowcom i pieszym.

Budynek Zakładów Odzieżo-
wych Bytom odzyska dawny
blask. Wszystko dzięki inwes-
torowi. Pod koniec 2013 roku
Zakłady przeniosły się do
Krakowa, a budynek stał się
własnością Studia AB. Prace
nad modernizacją budynku
mają rozpocząć się w połowie
roku. Inwestor chce, by cha-
rakter budowli nawiązywał
do tradycji tego miejsca. By-
tom Square, bo tak będzie

się nazywać.  Nowy kompleks
to 4 budynki o łącznej po-
wierzchni ponad 8600 m2.
Na niższych kondygnacjach
będą się mieściły strefy biu-
rowa i handlowo-usługowa,
a na górze apartamentowce.
Do dyspozycji najemców bę-
dzie także parking, który po-
mieści 170 samochodów.
Swoją główną siedzibę w By-
tomiu planuje tu umiejscowić
także bank ING.

Negocjacje powoli dobiegają
końca. Strony w końcu pod-
pisały przedwstępną umowę
sprzedaży kopalni Knurów-
Szczygłowice. Jej zbycie ma
znacząco poprawić kondycję
finansową Kompanii Węglo-
wych. Z wstępnych ustaleń
wynika, że Jastrzębska Spółka
Węglowa zapłaci za przed-
siębiorstwo 1,49 mld złotych.
Przedstawiciele spółki poin-

formowali jednak, że wyko-
nanie umowy będzie uzależ-
nione od zdobycia finanso-
wania oraz otrzymania od-
powiednich pozwoleń – 
w tym zgody UOKiK. Zakup
ma umożliwić funkcjonowa-
nie zakładu co najmniej przez
kolejne 80 lat. Podpisana
w ubiegły czwartek umowa
przedwstępna ma obowiązy-
wać do 31 lipca 2014 roku.
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Mieszkańcy Knurowa

walczą ze spalarnią

Na łamach gazety pisaliśmy
już o protestach mieszkań-
ców, w związku z powstaniem
zakładu utylizacji odpadów.
Instalacja miałaby stanąć przy
ulicy Przemysłowej. Informa-
cja o powstaniu takiego obiek-
tu rozeszła się w niezwykle
szybkim tempie. Pojawiły się
ulotki i plakaty nawołujące
do bojkotu inwestycji. Po-
dobne apele znalazły się rów-

nież w sieci. Zebrano także
listę tysiąca osób, które pod-
pisały się pod protestem do-
tyczącym budowy obiektu.
Wszystkie zgłaszane wątpli-
wości zostaną dokładnie
sprawdzone przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowis-
ka. Organ zajmie się również
oceną przygotowanego przez
inwestora raportu środowi-
skowego.

Pensje zaczęły wpływać na konta.
Według związkowców to nie załatwia sprawy

W ubiegłym tygodniu związ-
kowcy ze śląsko-dąbrowskiej
Solidarności zapowiedzieli ak-
cję protestacyjną. Wszystko
przez pogłoski mówiące o za-
grożeniu terminowej wypłaty
górniczej pensji. Choć naj-
większe przedsiębiorstwo gór-
nicze w Europie boryka się
z problemami finansowymi,
rzecznik Kompanii zapewnia,
że takie zagrożenie nie istnieje.
Dodaje również, że w przy-
padku problemów z wypłatą
wynagrodzeń, zarząd poinfor-
mowałby wcześniej swoich
pracowników. Pomimo zapew-

nień związkowcy nadal utrzy-
mywali, że mogą podjąć dzia-
łania zmierzające ku zaplano-
wanemu protestowi.

- Je że li pen sje nie tra fią na
konta gór ni ków na czas, re -
ak cja bę dzie zde cy do wa na.
Roz pocz nie się akcja pro te -
sta cyj na. O tym, jaką formę
przyj mie, zde cy du je sztab pro -
te sta cyj no-straj ko wy wszyst -
kich cen tral związ ko wych
z Kom pa nii Wę glo wej. Wy -
na gro dze nia to rzecz świę ta,
ich nie wy pła ce nie w ter mi -
nie sta no wi po pro stu prze -

stęp stwo - przekazał prze wod -
ni czą cy ślą sko-dą brow skiej
So li dar no ściDominikKolorz.

Kolorz dodał również, że spół-
ka jest dziurawą łajbą, która
tonie. Nie sposób zauważyć,
że kilka dziur w wiekowej łodzi
wywiercili sami związkowcy.
Zatrzymując pracę KW nara-
żają firmę na jeszcze większe
straty. Pomimo emocji wyna-
grodzenia zaczęły wpływać na
konta górników i pracowników
Kompanii. Jednak według
związkowców to nie załatwia
sprawy. - To niestety nie ozna-

cza, że wszystko wróciło do
normy. Sytuacja Kompanii
Węglowej wymaga pilnych
działań naprawczych - powie-
dział StanisławKłysz, jeden
z liderów kompanijnej Solidar-
ności i wiceszef górniczej „S”.

❚ 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

OGŁOSZENIA

DROBNE

Biuro Reklamy
i Ogłoszeń Drobnych:

tel. 884 995 996,  884 998 991

Powstanie nowy plan 
transportu zbiorowego

Regionalny projekt będzie
omawiany do 27 kwietnia
przez samorząd województwa.
Jego zapisy mają realnie wpły-
nąć na codzienne podróże
mieszkańców Śląska. Głów-
nym zadaniem dokumentu ma
być zarówno określenie obec-
nej kondycji transportu w re-
gionie jak i przedstawienie
planowanej sieci komunika-
cyjnej, finansowania usług

przewozowych czy standardów
przewozu. Projekt zakłada
m.in. powstanie węzłów prze-
siadkowych w rejonach stacji
kolejowych. Te mają się poja-
wić w Gli wi cach, By to miu, Za -
brzu, So snow cu, Mi ko ło wie,
Czę sto cho wie, Tar now skich
Gó rach, Cze cho wi cach-Dzie -
dzi cach, Ty chach, Ryb ni ku,
Biel sku-Bia łej, Katowicach
oraz Wo dzi sła wiu Ślą skim.

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia


      
            

        

      

     
        

        
      

     

    
             

      

    
              

        

          

Dożywotnia gwarancja na ramę, wspornik i kierownicę

Dożywotnia gwarancja na ramę, mostek, kierownicę
i widelec.

Dożywotnia gwarancja
na ramę, wspornik, kierownicę
i widelec.

Dożywotnia gwarancja
na ramę, wspornik, kierownicę i widelec.

Dożywotnia gwarancja

R
E

K
L
A

M
A

str. 5 ...072

duza z
cybu-
chem

leci do
lampy

bywa
s ona

t o akcji
w

utworze
fabular.

s u acaz
Abraha-
ma

sfera
rzeczy
´ hcyteiws

ezc ść
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Wiesz o czymś ważnym
coś Cię irytuje

skontaktuj się z nami

 
     



Na czym polega prawidłowo

przeliczony jadłospis?

Sporządza się go w oparciu o
indywidualne potrzeby orga-
nizmu. Sposobów szacowania
zapotrzebowania jest kilka.
Najczęściej stosuje się metody
teoretyczne, zatem, wzory ma-
tematyczne. 
Dobowe zapotrzebowanie usta-
la się dzięki parametrowi PPM
(Podstawowa Przemiana Ma-
terii) oraz współczynnikowi
aktywności fizycznej, który
uwzględnia wszelkie wydatki
energetyczne związane z czyn-
nościami dnia codziennego i
uprawiane sporty.

Podstawowa Przemiana Ma-
terii, to ilość kalorii, którą or-
ganizm wydatkuje na  procesy
życiowe, tyle zużywamy w cią-
gu doby w stanie spoczynku i
w całkowitym spokoju. PPM
najczęściej oblicza się za po-
mocą wzorów. Najprostszym
z nich jest  1kcal*24h*masa
ciała i tak np. dla osoby ważącej
70 kg PPM wynosi 1680 kcal
ponieważ 1kcal*24h*70kg=1
680 kcal na dzień

Gdy planujemy dietę reduk-
cyjną, należy pamiętać o tym,

by dobowa podaż kaloryczna
pokrywała PPM. Zatem nie
powinna być niższa, by nie za-
burzać funkcjonowania orga-
nizmu.

Aby dowiedzieć się ile energii
zużywanej jest w ciągu dnia,
otrzymaną wartość PPM mno-
żymy przez odpowiednio do-
brany współczynnik aktywno-
ści fizycznej. Znacznie przy-
spiesza to obliczenia, ponieważ
nie jesteśmy w stanie przeliczyć
ile energii zużyto w ciągu dnia
na np. ubranie się, umycie zę-
bów, pościelenie łóżka itp.

I tak np. osoba o wadze 70kg,
i średniej aktywności fizycz-
nej(współczynnik 1,7), wydat-
kuje dziennie ok 2856 kcal na
dzień (1680*1,7=2856.). Pla-
nując dietę odchudzającą w
tempie 1kg na tydzień, dzienne
zapotrzebowanie energetyczne
zmniejszamy o 1000 kcal.  Za-
tem 2856-1000=1856 kcal.
Tyle teoretycznie powinna spo-
żywać siedemdziesięciokilo-
gramowa osoba, na diecie od-
chudzającej. 

Poniżej przykładowy jadłospis
na 1 dzień dla kaloryczności
1856 kcal:

Śniadanie:
55 g płatków owsianych
150g mleka 1,5%
50 g malin
5g oleju lnianego

IIśniadanie:
200g maślanki 2%
Małe jabłko (140g)

Obiad:
100g Pierś z kurczaka zapie-
kana w folii z przyprawami
80g brązowego ryżu
150 g surówki z buraków
150 g surówki z kapusty ki-
szonej
150g surówki z czerwonej ka-
pusty
2 łyżki oleju do okraszenia
ryżu i skropienia surówek

Podwieczorek:
100g ananas
100g kiwi
100g truskawki
10g otręby owsiane
(cynamon, sok z cytryny)

Kolacja:
80g chleb razowy
200g pomidor
15g żółty ser
15g szynka drobiowa
80g sałata lodowa
5g Masła 

Dietetyk radzi

Przykładowy jadłospis

Katarzyna Larysz

magister dietetyk
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Martyna (poniedziałek)
—osoba o imieniu Martyna jest
bardzo ambitna, ma swoje włas-
ne życiowe plany i konsekwent-
nie je realizuje. Nie lubi, gdy
coś się jej narzuca, zawsze ma
swoje zdanie. Miewa zmienne
nastroje, przez co nie ma łatwego
charakteru. Pomimo tego ma
wielu przyjaciół i wzbudza za-
ufanie. Jest bardzo wrażliwa na
krzywdę innych. Świetnie czuje
się na przywódczym stanowisku,
potrafi rozwiązać każdy problem
i znaleźć wyjście z każdej sy-
tuacji. 

 Wacław (wtorek)
— mężczyzna o imieniu Wacław
jest pracowity, dobry i szlachet-
ny. Uwielbia spokój i muzykę
poważną. Kształci się muzycznie
i ma szansę osiągnąć wysokie
zaszczyty artystyczne. Posiada
wybitny umysł, potrafi kierować
losami nie tylko własnymi.
W każdą pracę wkłada całe ser-
ce, dlatego przeważnie osiąga
świetne wyniki.

 Julia (środa)
— to kobieta miła, dobra i bardzo
kulturalna. Najczęściej wyróżnia
się w swoim zawodzie. Ze wzglę-
du na swój talent ma szansę
stać się dobrą i sławną aktorką.
Bywa, że jest odbierana jako
osoba żądna władzy. Potrafi sa-
modzielnie prowadzić duże in-
teresy i osiągać niemałe wyniki.
Julia zawsze wszystko dokładnie
analizuje.

 Robert (czwartek)
— to człowiek energiczny, dobry
organizator i znawca ludzkiej
psychiki. Potrafi obserwować
ludzi i świat. Ma talent kierow-
niczy, bywa często trafnym roz-
jemcą. Z wyglądu jest osobą
przyjazną, która przyciąga in-
nych i zachęca do kontaktów
i przyjaźni. Chętnie służy i po-
maga innym. Robert jest oddany
żonie i dzieciom, ma szacunek
do rodziców i kocha tradycję. 

 Alicja (piątek)
— potrafi odnaleźć się wszędzie.
Jest towarzyska, ma wielu przy-
jaciół. Jest lubiana. Osoba
o tym imieniu jest zaradna
i twórcza. Może być nauczycie-
lem, muzykiem, lub literatem.
Jest doskonałą kucharką. Alicja
jest typem marzycielki. Jej cechy
to: poczucie humoru, rozwaga,
systematyczność. Lubi działać
skutecznie, ale bez rozgłosu.

 Włodzimierz (sobota)
— jest skromny, pracowity i po-
bożny. Ma predyspozycje by być
przywódcą duchownym. Jest
porządny, szlachetny, szczodry
i zdolny do poświęceń. Często
jest przez innych ludzi niedo-
ceniany. Niekiedy zaniedbuje
dom i rodzinę, ze względu na
swoją działalność publiczną.
Dzieci wychowuje na dobrych
patriotów. Nie lubi rozgłosu
i woli pozostać niezauważalny.

 Szymon (niedziela)
—to człowiek prostolinijny, spra-
wiedliwy i lubiący prawdę. Jest
aktywny społecznie, wrażliwy
na sytuacje innych ludzi, jest
altruistą. Jest osobą tajemniczą
i bardzo ceni swoją prywatność.
Ma stałe przekonania. Szymon
to mężczyzna pogodny, potrafi
traktować niektóre sytuacje
z humorem. Uwielbia przyrodę
i dużo czasu spędza wraz z ro-
dziną na łonie natury. Lubi
książki i teatr.

Baran 21.03-20.04
Zamiast narzekać, spróbuj się do-
stosować. Im szybciej, tym lepiej.
Warto wreszcie podnieść sobie po-
przeczkę – będziesz mógł spełnić
swoje ambicje.

Byk 21.04-20.05
Będziesz miał szansę wypłynąć na
szersze wody. Kapcie domowe za-
mień na obuwie sportowe. Czas
zająć się także swoim ciałem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ten tydzień będzie niezłym mara-
tonem. Do tej pory narzekałeś na
męczący marazm. Taka diametralna
zmiana też nie przypadnie ci do
gustu.

Rak 22.06-22.07
Unikaj kategorycznych stwierdzeń.
Tego typu wypowiedzi, zwłaszcza
gdy są krytyczne, potrafią „usadzać”
innych. Porzuć potrzebę dominacji.

Lew 23.07-23.08
Pokaż swoje zalety w pełnej krasie.
Szkoda by się nadal marnowały.
Brakuj ci siły przebicia. Skorzystaj
z warsztatów autoprezentacji.

Panna 24.08-22.09
Wspólnie spróbujcie wróci do punktu
wyjścia. Może uznasz to za stratę
czasu, ale możesz być pewny, że to
również niezłe doświadczenie. 

Waga 23.09-23.10
Możesz być w tym tygodniu pierw-
szoligowym pracownikiem. By tego
dokonać popracuj nad kondycją.
Nastaw budzik na wcześniejszą go-
dzinę niż do tej pory.

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu zapisz się na in-
tensywne ćwiczenia. Nie żałuj na
osobistego trenera. To pomoże Ci
wrócić do formy i odzyskać dobry
nastrój. 

Strzelec 23.11-21.12
Twoje argumenty zrobią wrażenie
na sporej grupie słuchaczy. Nie trzy-
maj się jednak ortodoksyjnych zasad.
Mądrze postąpisz słuchając pomy-
słów płynących z sali.

Koziorożec 22.12-20.01
Negatywnymi emocjami pobudzisz
innych wyłącznie do kłótni. Na niej
niczego konstruktywnego nie zbu-
dujesz. I tak już wszystkim udziela
się nastrój.

Wodnik     21.01-19.02
W tym tygodniu w ważnych spra-
wach ty będziesz mieć decydujący
głos. Postaraj się, by był donośny.
Pamiętaj także o „mowie ciała”. 

Ryby 20.02-20.03
Wszystkie spotkania zaliczysz do
owocnych. Nie izoluj swojego part-
nera od jego przyjaciół. Nie musisz
być o nich zazdrosna.

Powyższy jadłospis jest je-

dynie przykładem, oby stał

się inspiracją. Pamiętać na-

leży o tym, że występowanie

niektórych jednostek cho-

robowych oraz wyjątkowy

stan fizjologiczny wymagają

modyfikacji żywieniowych.

Także potrzeby organizmu,

zmieniają się wraz z kolej-

nymi etapami postępowa-

nia dietetycznego, wiekiem

czy chociażby tempem me-

tabolizmu.

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 

504 032 999

R E K L A M A
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Sześć piw na drogę

Na terenie prywatnej firmy w Gliwicach doszło
do kolizji Scanii z koparko-ładowarką. Kierujący
tirem nawet się nie zatrzymał. Kierowca dru-
giego pojazdu przesiadł się do samochodu i
wyruszył za uciekinierem w pościg. Dzięki tej
reakcji policji udało się szybko sprawcę kolizji
zatrzymać. To 46-letni mieszkaniec Radomia.
Był kompletnie pijany. Przyznał, że przed drogą
wypił sześć piw. 

Potrącił dziewięciolatkę

Zabrzańscy policjanci wyjaśniają okoliczności
wypadku drogowego do jakiego doszło w czwar-
tek przed południem przy ulicy Bytomskiej.
Kierujący oplem vectrą po ominięciu innego
pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem
dla pieszych, potrącił 9-letnią dziewczynkę.
Poszkodowana z obrażeniami głowy została
przewieziona do centrum pediatrii.

Faszystowskie materiały

Policjanci w Zabrzu zatrzymali 27-letniego
mieszkańca Mikulczyc. Policjanci, na podstawie
posiadanych informacji, przeszukali mieszkanie
należące do samotnie mieszkającego mężczyzny.

W ławie kuchennej znaleźli oni ukrytą amunicję
różnego rodzaju i kalibru. W sumie zabezpie-
czono 158 pocisków. Za posiadanie amunicji
bez wymaganego pozwolenia grozi kara do 10
lat więzienia. Kryminalni znaleźli także zdjęcia
oraz rysunki związane z ideologią faszystowską.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w
policyjnym areszcie.

Uratował piętnastolatkę

Zdarzenie miało miejsce w sobotę w godzinach
popołudniowych przy ulicy Legnickiej w Zabrzu.
Pracownik cywilny policji zauważył leżącą na
trawniku młodą dziewczynę i stojącą przy niej
drugą osobę. Szybko zorientował się, że dziew-
czyna jest nieprzytomna, a jej koleżanka spa-
nikowana nie potrafi udzielić jej pomocy. Choć
sama nie potrafiła pomóc koleżance, to w roz-
mowie z mężczyzną wręcz błagała go, aby ten
nie wzywał policji. Po chwili na miejsce przybyli
ratownicy medyczni, a także wezwani przez
pracownika policji mundurowi z komisariatu
I. Nieprzytomną nastolatkę w stanie upojenia
alkoholowego przewieziono do szpitala. Jak
później wyjaśnili policjanci, nieletnia pochodzi
z Katowic. Wspólnie z dwiema rówieśniczkami,
bez wiedzy ich rodziców przyjechały do Zabrza.
Tu w towarzystwie poznanego kolegi piły al-
kohol. 15-latka nie zdawała sobie sprawy z
faktu, że picie wódki w połączeniu z przyjmo-

wanymi lekami przeciwalergicznymi może wy-
wołać tak poważne konsekwencje.

Nie dajcie się nabrać oszustom  

Zabrzańscy policjanci ostrzegają kierowców
przed złodziejami. Ci pozorując awarię naszych
samochodów, oferują pomoc w naprawieniu
auta, a następnie wykorzystując naszą nie-
ostrożność dokonują kradzieży podręcznego
bagażu. Z takim przestępstwem policja spotkała
się na parkingu jednego ze sklepów w dzielnicy
Helenka. Klientka sklepu po zrobieniu zakupów
zauważyła, że w jednym z kół brakuje powietrza.
Nieoczekiwanie z pomocą przyszedł jej nieznany
mężczyzna. Od razu zajął się wymianą koła.
Przejęta sprawą kobieta nie zdawała sobie
sprawy, że może mieć do czynienia ze złodzie-
jem. Nim się zorientowała z samochodu znik-
nęła torebka, podobnie jak „pomocny” męż-
czyzna.

Ukradł 20 kg cukierków 

Bytomscy policjanci zatrzymali „amatora”
słodyczy. W minioną niedzielę ochrona jed-
nego z marketów w Stroszku ujęła mężczyznę.
Ochroniarze rozpoznali w nim sprawcę, który
końcem z marca ukradł 20 kg cukierków.
Wezwani stróże prawa zatrzymali 27-letniego

mieszkańca Siemianowic Śląskich. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty. Jak ustalili śledczy po-
dejrzany kradł słodycze aby je sprzedawać.
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Napadł, pobił i okradł

Policjanci z Bytomia zatrzymali agresywnego
bandytę. Mężczyzna w wieku 20 lat napadł
na ulicy zabrzanina. Napastnik pobił 24-latka
a następnie zabrał mu telefon komórkowy i
pieniądze. Bytomianin usłyszał już zarzut.
Prokurator objął go policyjnym dozorem.
Grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

Zwłoki na polu w "Rybnej"

Tarnogórska policja i prokuratura będą po-
woływać biegłych w sprawie zwłok ujawnionych
w "Rybnej". Ciało zostało znalezione przypad-
kowo przez osobę, która zbierała butelki i złom
w polu tuż przy znanym miejscowo pałacu.
Kryminalni ustalają tożsamość denata oraz
okoliczności śmierci. Śledczy sprawdzają in-
formacje dotyczące ostatniego zaginięcia, do
którego doszło w tym rejonie w ubiegłym roku.
Jeśli dane się potwierdzą, znana będzie tożsa-
mość denata. W międzyczasie kryminalni będą
ustalać, czy nie ma żadnych śladów wskazują-
cych na kryminalne działanie osób trzecich.

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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