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Górnicy
po wsparcie
do Prezydenta

Prezydent Gliwic spotkał się
z przedstawicielami związków
zawodowych KWK Sośnica-
Makoszowy. Rozmowy, za-
inicjowane przez górników,

dotyczyły trudnej sytuacji ko-
palni. Kompania Węglowa,
w ramach której działa KWK
Sośnica-Makoszowy, balan-
suje na granicy płynności fi-

nansowej. Prezes Mirosław
Taras zaznaczył, że obecnie
istnieje realne zagrożenie ogło-
szenia upadłości spółki. Jej
przyszła kondycja zależy bo-
wiem od porozumienia z ban-
kami, które mają sfinansować
program naprawczy.
Do tej pory nowy szef Kom-
panii Węglowej przekazał me-
diom informację na temat
ewentualnego wygaszenia
pięciu kopalń. Wśród wymie-
nionych znalazła się kopalnia
Sośnica-Makoszowy. Donie-
sienia zelektryzowały pra-
cowników. Związkowcy po-

stanowili szukać pomocy
wśród samorządowców i uda-
li się na spotkanie z prezy-
dentem Gliwic Zygmuntem
Frankiewiczem. Rozmowy
odbyły się na terenie dawnej
kopalni Gliwice w budynku
starej cechowni. Prezydent
zwrócił uwagę m.in. na wie-
loletnie zaniedbania inwe-
stycyjne Kompanii Węglowej
w podległych jej zakładach.
Odniósł się też do kwestii ko-
palnianego podatku od nie-
ruchomości. Zadeklarował
górnikom aktywny lobbing
w ich sprawie w środowisku

parlamentarzystów i samo-
rządowców. 
Choć odpowiedzialność za zły

stan Kompanii Węglowej po-

nosi zarząd spółki, to jednak

za ich błędy zapłacą wszyscy.

Zamknięcie tak dużego za-
kładu pracy oznaczałoby ka-

tastrofę dla miasta. 
Sytuacja jest poważna, a przy-
szłość niepewna, dlatego każ-
da taka inicjatywa jest na
wagę złota. Gliwice zapewniły
aktywną pomoc, teraz czeka-
my na przedstawicieli sąsied-
nich miast i posłów.

DYŻUR
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Zbliża się długo wyczekiwany
moment, od którego znów bę-
dziemy mogli korzystać z miej-
skich kąpielisk. W nieckach
basenów Kąpieliska Leśnego
w Gliwicach jest już woda, na
odwiedzających obiekt czekają
także liczne dodatkowe atrak-
cje. W bieżącym sezonie ką-
pielisko będzie czynne codzien-
nie, w godzinach od 9.00 do
22.00. Zgodnie z informacją
zarządcy Kąpieliska Leśnego,
inauguracja sezonu kąpielo-
wego przewidziana jest na 19
czerwca. Sezon w Ośrodku
Wypoczynkowym w Czecho-
wicach rozpocznie się 28
czerwca i będzie trwał do 31
sierpnia 2014 roku. Ośrodek
pełni rolę wielofunkcyjnego
miejsca wypoczynku, sportu

i rekreacji. Oferuje m.in. wy-
najem domków, sprzętu wod-
nego, a także boiska do siat-
kówki plażowej i piłki nożnej,
plac zabaw dla dzieci, rampę
dla rolkarzy, jazdę konną oraz
pole namiotowe i punkty ga-
stronomiczne. 

Natomiast w ostatni piątek
czerwca sezon kąpielowy roz-
pocznie się na Kąpielisku Leś-
nym w Zabrzu Maciejowie.
Z basenów będzie można ko-
rzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 -
18.30, a w weekendy od 9.00
do 19.30. Na wszystkich mi-
łośników kąpieli czekać będzie
bezpłatna zjeżdżalnia wodna.
Mieszkańcy Zabrza biorący
udział w programie Rodzina

na 5+ mogą skorzystać z 50%
zniżek na bilety wstępu. 
Baseny Kąpieliska Leśnego
będą działały do 1 września
b.r. Poza sezonem letnim
wstęp na kąpielisko jest bez-
płatny.
Cennik biletów wstępu: dzieci
do lat 6 - bezpłatnie, od 7 do
17 lat - 4 zł, od 18 do 25 lat -
5zł. Emeryci, renciści, niepeł-
nosprawni - 5zł. Dorośli - 8zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rek-
reacji w Knurowie zaprasza
wszystkich chętnych na Ką-
pielisko Leśne „Zacisze”. Pla-
nowane otwarcie kąpieliska
przy ulicy Niepodległości 109
w Knurowie odbędzie się
27.06.2014. Kąpielisko czynne
od godziny 10:00.

Sezon kąpielowy
czas zacząć! 

Dość nietypowy obrazek moc-
no zaskoczył pewną gliwiczan-
kę. Zaniepokojona mieszkanka
zgłosiła dyżurnemu policji, że
właśnie zauważyła starszego
mężczyznę, który wiezie na ra-
mie swojego roweru Hinduskę.
Jak się potem okazało, porwa-
na kobieta była z plastiku. 70-
latek ukradł figurę stojącą
zwykle na ulicy Dolnych Wa-
łów przed indyjską restauracją.

Funkcjonariusze ruszyli w po-
ścig, na szczęście złodziej nie
zdążył daleko uciec. Dojechał
do ulicy Mikołowskiej, gdzie
został zatrzymany. O odzys-
kaniu skradzionej figury ob-
sługa lokalu dowiedziała się
od policjantów, którzy przy-
nieśli zgubę. Plastikowa Hin-
duska wróciła na swoje miejs-
ce, a na świecie zapanował po-
rządek! ;)

70 latek 
uciekał z „Hinduską”
na rowerze

Właśnie weszła w życie ko-
lejna zmiana rozkładu jazdy
pociągów Kolei Śląskich.
Zmiany będą obowiązywać
do 31 sierpnia. Na głównych
śląskich trasach obowiązy-
wać będzie wakacyjny roz-
kład, pojedzie także mniej
pociągów. Wszystko przez
trwające remonty— na trasie
Częstochowa – Gliwice kilka
pociągów nie będzie się za-
trzymywać w Rudzie Śląskiej
i Świętochłowicach. Od 23
czerwca do 14 lipca dwa po-
ciągi przyspieszone na trasie
Pszczyna - Bielsko-Biała zo-
staną zastąpione autobusa-
mi. Od 16 czerwca do 4 lipca
wyłączony zostanie odcinek
Ustroń Polana – Wisła Głęb-
ce. Tutaj także wprowadzone
zostaną autobusy. Szczegóły
nowego rozkładu znajdują
się na stronie internetowej
Kolei Śląskich

Zmiany 
w rozkładzie
jazdy

Pod koniec lipca odbędzie
się przetarg na oddanie
w użytkowanie wieczyste
gruntu z jednoczesną sprze-
dażą prawa własności zabu-
dowań. Chodzi o działkę przy
ulicy Chorzowskiej gdzie od
połowy XIX wieku stoi Za-
meczek Leśny. W latach 60-
70 uznawany był za dosko-
nałą restaurację przyciąga-
jącą gości nie tylko z Gliwic.
w latach 90 powstała tutaj
popularna dyskoteka Bravo,
którą zamknięto w 2006
roku. Od tego czasu budynek
niszczeje. Miasto Gliwice
próbuje sprzedać grunty
o powierzchni ponad 2,83
ha. Przetarg rozpocznie się
23 lipca 2014 r. o godzinie
11.00 w siedzibie magistratu.
Cena wywoławcza to 7,2 mi-
liona złotych.
„Nieruchomość powinna
zostać zagospodarowana
przez przystosowanie nie-
ruchomości do spełnienia
określonego celu w nieprze-
kraczalnym terminie do 5
lat od daty zawarcia umowy
o oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste. Za spełnie-
nie celu uważane będzie roz-
poczęcie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na
przedmiotowych nierucho-
mościach zgodnej z zapisami
miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego
dla przedmiotowego terenu,
tj. usług różnych” - czytamy
w specyfikacji przetargowej.

Disco Bravo
na sprzedaż

Ten temat powraca jak bu-
merang. Każdego roku, wraz
z nadejściem słonecznej po-
gody, na ulicach miast poja-
wiają się „specjaliści” od my-
cia samochodowych szyb.
Większość dużych skrzyżowań
oblegają pomywacze, którzy
terroryzują kierowców. Stary
sposób na wyłudzenie pienię-
dzy sprawdza się doskonale,
gdyż właściciele boją się ewen-
tualnego uszkodzenia auta.
Niestety, takie podejście spra-
wia, że pomywacze stają się
coraz bardziej nachalni. Po-
mimo wszelkich protestów,
na szybę trafia brudna szmata
czy gąbka nasączona pomy-
jami. Co gorsze, każdy nie-
proszony gość na drodze sta-
nowi poważne zagrożenie.
Szczególnie, gdy pomywacze
wchodzą na jezdnię, biegają
między ruszającymi samo-
chodami. 

Policja i straż miejska co-
dziennie otrzymuje liczne
zgłoszenia. – Oczywiście po-
licjanci reagują na każdy taki
sygnał. Jeśli mają do czy-
nienia z osobą dorosłą w ro-
zumieniu prawa, wtedy
mogą nałożyć mandat. Kary

dotyczą najczęściej stwarza-
nia niebezpieczeństwa w ru-
chu drogowym lub przejścia
w miejscu niedozwolonym.
- przekazuje komisarz Marek
Słomski, oficer prasowy gli-
wickiej policji. Najlepszym
rozwiązaniem jest zgłaszanie
takich przypadków mundu-
rowym. Również straż miej-
ska reaguje na zgłoszenia kie-
rowców. Niejednokrotnie oso-
by myjące szyby samochodów
są pod wpływem alkoholu
i stwarzają zagrożenie dla ru-
chu drogowego, oraz poru-
szają się po odcinku drogi nie
przeznaczonej dla danego
uczestnika ruchu, w tym wy-
padku pieszego. Aby pozbyć
się tego problemu nigdy nie
płaćmy „myjkarzom”. 

Na szczęście ze statystyk po-
licji wynika, że od kilkunastu
lat nie zanotowano przypadku
uszkodzenia pojazdu przez
osoby wymuszające pieniądze
na skrzyżowaniach. Jedynym
rozwiązaniem uciążliwego
problemu jest konsekwentne
odmawianie pomywaczom
i zachowanie szczególnej
ostrożności i informowanie
stróżów prawa.

Natarczywi 
„czyściciele” szyb.
Jak reagować?
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Na osiedlu Barbary pojawił
się 17-letni złodziej. Pomimo
młodego wieku i braku prawa
jazdy, chłopak próbował wła-
mać się do zaparkowanych
samochodów. Kiedy w jed-
nym z pojazdów uruchomił
się alarm, czujni sąsiedzi po-
wiadomili o tym fakcie 47-
letniego właściciela auta. Męż-
czyzna zabrał ze sobą nóż ku-
chenny i pobiegł bronić swojej
własności. 

Okazało się, że młody bandyta
nie chce odpuścić i zaczął się
szarpać z interweniującym
właścicielem. Dotychczasowe
ustalenia śledczych wskazują,
że właśnie w tym momencie
doszło do ugodzenia 17-latka.
Ranny zabrzanin zdołał uciec.

Zakrwawionego, nieprzytom-
nego złodzieja znaleziono kil-
kadziesiąt metrów od miejsca
zdarzenia. Obecnie przebywa
on w szpitalu, a jego stan
zdrowia określany jest przez
lekarzy jako niestabilny. 

Sprawca zdarzenia sam zgło-
sił się do interweniujących
w tym miejscu policjantów.
Przyznał się do szamotaniny

i dobrowolnie oddał nóż ku-
chenny, którym się posługi-
wał. Okazuje się, że za obronę
mienia w taki sposób naj-
prawdopodobniej poniesie
karę. W ubiegłą środę podej-
rzany został doprowadzony
do prokuratury. Został objęty
dozorem policyjnym i porę-
czeniem majątkowym. Wy-
dano mu także zakaz zbliża-
nia się do 17-latka.
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Górnicy u Prezydenta szukają wsparcia

R E K L A M A

Bronił swojej własności.
Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

W dniu 10 czerwca około
godz. 9 30 patrol Straży Miej-
skiej w Gliwicach zauważył
na ul. Zwycięstwa, jak kie-
rowca samochodu osobowe-
go marki Ford Focus jadąc
w stronę dworca PKP, skręcił
nagle na wysokości restauracji
McDonald's w Aleję Przyjaźni,
gdzie zakończył jazdę zatrzy-
mując się na schodach. Jak
okazało się podczas rozmowy,
kierowca bezgranicznie zaufał
samochodowej nawigacji. Do-
piero, kiedy wjechał na scho-

dy zorientował się, że jest źle
prowadzony. Na szczęście
przechodniom oraz kierowcy

nic się nie stało. Po wyciąg-
nięciu pojazdu na ulicę kie-
rowca ruszył w dalszą drogę.

Zaufał nawigacji,
skończył na schodach!

Feta po otwarciu nowego od-
cinka A1 nie trwała długo.
Trasa prowadząca od węzła
w Gliwicach do granicy z Cze-
chami będzie płatna. Tak wy-
nika z zapowiedzi minister
Elżbiety Bieńkowskiej. Opóź-
niona o ponad 4 lata inwe-
stycja miała stać się bodźcem
do ożywienia gospodarczego
całego regionu. Doskonałe po-
łączenie prowadzące aż do
węzła w Sośnicy czy lotniska,

znacząco podnosi potencjał
inwestycyjny okolicznych
miast. 
Kierowcy, samorządowcy i po-
słowie już zaczynają protes-
tować. Choć opłata z Pyrzowic
do Gorzyczek powinna oscy-
lować w okolicach 10 złotych
to jednak mieszkańcy i zawo-
dowi kierowcy z pewnością
ponownie wrócą na lokalne
drogi. Szczególnie trudna sy-
tuacja rysuje się w aglomeracji

rybnickiej, w tym przypadku
A1 stanowi taką samą obwod-
nicę miasta jak odcinek au-
tostrady A4 dla Gliwic. Idąc
tym przykładem, tamtejsi
mieszkańcy również domagają
się wprowadzenia biletu ze-
rowego. W przypadku posta-
wienia bramek poboru opłat
pojawią się problemy z płyn-
nością ruchu. O sprawie za-
decyduje we wrześniu Rada
Ministrów. 

Otwarty odcinek A1 
będzie płatny!

REKRUTACJA

Zakres obowiązków

Lubisz wyzwania?? Szukasz dynamicznej pracy w sportowej atmosferze?? Chcesz się

rozwijać w międzynarodowej firmie??

Odpowiadasz za działalność handlową sektora sklepu. Zajmujesz się rekrutacją, szkoleniem i or-

ganizacją pracy swojego zespołu. Mając na celu zadowolenie klienta, opracowujesz i wdrażasz

projekt handlowy w oparciu o właściwe zarządzanie zapasem, ekspozycją i gamą produktów.

Dbasz o stronę finansową prowadzonej działalności. Jako prawdziwy szef mini-przedsiębiorstwa

samodzielnie zarządzasz swoimi zasobami.

Wymagania:

wyksztalcenie wyższe

komunikatywność

komunikatywna znajomość języka angielskiego

mobilność na terenie Polski

Szczegóły profilu

Regularnie uprawiasz sport, posiadasz wyższe wykształcenie/lub doświadczenie w za-

rządzaniu ludźmi, znasz język angielski w stopniu komunikatywnym, jesteś gotowy do

zmiany miejsca zamieszkania, chcesz pracować, jako manager. Jesteś energiczny, od-

powiedzialny, potrafisz organizować sobie oraz innym pracę. Jesteś nastawiony na

klienta oraz pracę zespołową. Jesteś człowiekiem czynu, potrafisz podjąć decyzję.

Kierownik Sektora

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na:
sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl   Temat: DECATHLON - Kierownik

O G Ł O S Z E N I E

Miejsce pracy: GLIWICE



Jeden z największych
inwestorów w naszym
kraju – firma KIRCH-
HOFF Automotive – jest
na polskim rynku już
15 lat. W Polsce pierw-
sze produkty marki
KIRCHHOFF Automo-
tive wyprodukowano
w kwietniu 1999 roku
w zakładzie wybudo-
wanym w Mielcu, który
był pierwszą inwestycją
międzynarodowego

koncernu w Polsce. Kil-
ka lat później powstały
dwa młodsze zakłady
w Gliwicach. Dzisiaj
w gliwickich fabrykach
zatrudnienie znajduje
przeszło 500 osób. Po-
wstają tu m.in. części
strukturalne nadwozi,
zawieszenia oraz in-
nych systemów samo-
chodów osobowych.
-Tylko w zeszłym roku

zrealizowaliśmy sprzedaż

o wartości 100 mln €.

Prowadzone inwestycje

będą zmierzać w kierun-

ku utworzenia kolejnych

miejsc pracy – wyjaśnia
Rafał Lechowski, Dy-
rektor Zakładu w Gli-
wicach.

Według planów spółki
w gliwickich zakładach
zainstalowane zostaną
nowoczesne cele spa-
walnicze i zgrzewalni-

cze. Podobne inwesty-
cje będą miały miejsce
w Mielcu. Tam firma
rozbuduje jeden ze
swoich obiektów, po-
większając go o 1200
m² powierzchni pro-
dukcyjnej pod instala-
cję nowoczesnej prasy. 

Początkowo części z pol-
skich zakładów produ-
kowane były przede
wszystkim dla General

Motors i Ford. 
– W ostatnich latach za-

notowaliśmy wzrost do-

staw także dla niemiec-

kich producentów: VW,

BMW i Daimler. Nasze

produkty trafiają do fab-

ryk samochodów na ca-

łym świecie, nawet do

USA, Brazylii czy Chin –
mówi Janusz Soboń,
Prezes Zarządu KIRCH-
HOFF Polska Sp. z o.o.
Od początku swojej

działalności koncern
zainwestował w Polsce
blisko 160 mln €.

Przez 15 lat działalności
polskie zakłady KIRCH-
HOFF Automotive wy-
pracowały sobie pozy-
cję czołowego polskie-
go dostawcy dla pro-
ducentów samochodów
na całym świecie.
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Jubileusz KIRCHHOFF Automotive
Kolejne inwestycje jeszcze w tym roku

15. rocznicę rozpoczęcia działalności produkcyjnej w Polsce obchodzi spółka KIRCHHOFF
Automotive. Przedsiębiorstwo należące do międzynarodowej grupy KIRCHHOFF posiada zakłady
w Mielcu i Gliwicach, a zatrudnienie w nich znajduje przeszło 1400 osób. Jeszcze w tym roku
planowane są inwestycje o łącznej wartości 70 mln złotych.

6 czerwca powołano do pełnienia
funkcji Rektora Gliwickiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości dr Alinę
Vogelgesang. Autorkę ponad 40
prac naukowych oraz 5 monografii.
Redaktora naukowego czasopisma
ogólnokrajowego „Network ma-
gazyn” oraz kilku krajowych ze-
szytów naukowych. Vogelgesang
jest prelegentem wykładów otwar-
tych oraz warsztatów z ramienia
Fundacji FOR prof. Leszka Balce-
rowicza. Nowa rektor to osoba po-
siadająca duże zdolności mena-
dżerskie, szeroką wiedzę z zakresu
przedsiębiorczości, marketingu
i zarządzania małymi podmiotami
gospodarczymi. Z uwagi na dłu-
goletnie doświadczenie akademic-
kie doskonale orientuje się także
w problematyce szkolnictwa wy-
ższego. Z gliwicką uczelnią jest
związana od 2007 roku. Pełniła
różne funkcje kierownicze - Kie-
rownika Katedry Ekonomii, Dzie-
kana Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych oraz Dziekana Wydziału Nauk
Stosowanych. Posiada duże do-
świadczenie praktyczne zdobyte
w pracy w firmach marketingo-

wych i innych instytucjach gospo-
darczych. Dr Alina Vogelgesang
jest bytomianką, absolwentką Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,
gdzie w 2008 roku uzyskała stopień
doktora nauk ekonomicznych. Pani
Rektor aktywnie współpracuje ze
środowiskiem gospodarczym i nau-
kowym. Jest wieloletnim doradcą
ekonomicznym firm i przedsię-
biorców zarówno tradycyjnych, jak
również marketingu wielopozio-
mowego. W swojej karierze zawo-
dowej wielokrotnie pracowała
w charakterze specjalisty ds. mar-
ketingu, specjalisty ds. public re-
lations, nauczyciela, trenera, do-
radcy biznesowego czy lektora ję-
zyka angielskiego. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. Uczestniczką i organi-
zatorką wielu konferencji nauko-
wych, zarówno krajowych jak
i międzynarodowych. Autorką licz-
nych opracowań naukowych i ba-
dań m.in. na potrzeby Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i Społecznych Kas Oszczędnościo-
wo-Kredytowych. 

Alina Vogelgesang

nowym rektorem GWSP

P R O M O C J A

Od lat związany jest z gliwic-
kim sportem. W niebiesko-
czerwonych barwach wystę-
pował już jako junior w latach
80-tych, w 2002 roku został
Koordynatorem Młodzieży
w Stowarzyszeniu GKS Piast,
a w latach 2005-2007 zajmo-
wał stanowisko Wiceprezesa
Zarządu. Obecnie jest człon-
kiem zarządu i odpowiada za
szkolenie młodzieży. Ponadto
od kilku lat jest Przewodni-

czącym Rady Sportu, organu
działającego przy Prezydencie
Miasta Gliwice. Od 12 lat jest
dyrektorem Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10.
Ukończył Akademię Wycho-
wania Fizycznego w Katowi-
cach i studia podyplomowe
z Zarządzania Organizacjami
Sportowymi na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Posiada licencję
trenerską UEFA - A.

Piast Gliwice
ma nowego prezesa

13 czerwca Rada Nadzorcza powołała Adama Sarkowicza

na stanowisko Prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego
„Piast” S.A. Swoją funkcję będzie pełnił od 16 czerwca.
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❚ Kupię każdy samo-
chód osobowy i dos-
tawczy, Tel.: 660 476 276

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

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509 118 891 www.cdrn.pl

Zarząd Województwa Ślą-
skiego przyjął dwie korzys-
tne dla Tarnowskich Gór
uchwały o przyznaniu do-
tacji dla projektów realizo-
wanych w mieście. Ponad
3 miliony otrzyma Urząd
Miejski w formie refundacji
dla rewitalizacji przestrzeni
miejskiej w centrum Tar-
nowskich Gór - konkretnie
za przebudowę ulic Kra-
kowskiej i Tylnej. 
- Oszczędności chcemy
przeznaczyć na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, m.in. na pro-
jekt budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Opatowickiej i Obwod-
nicy - komentuje Piotr
Skrabaczewski, z-ca bur-
mistrza miasta. To nie

wszystko. Dofinansowanie
otrzymało także Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej.
- Kolejny projekt wygry-
wa, kolejne pieniądze
z Brukseli trafiają do mias-
ta. Cieszę się, że nie tylko
gmina pozyskuje środki,
ale i nasze organizacje -
gratuluje Stowarzysze-
niu burmistrz Arkadiusz
Czech. Dzięki dotacji zmo-
dernizowana zostanie baza
okołoturystyczna Zabytko-
wej Kopalni Srebra. W tym
przypadku wysokość dofi-
nansowania wyniosła po-
nad 440 tysięcy złotych.
Lista projektów wybranych
do dofinansowania została
opublikowana na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Krakowska
z europejskim wsparciem
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HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Świetnie, że wyczułeś swoje
pięć minut. Idź za ciosem.
Wykorzystaj totalnie sprzy-
jające ci okoliczności. Drob-
ne ewentualne potyczki po-
traktuj jako wyzwania.

Byk 21.04-20.05
Weź kilka dni urlopu, by się
zdystansować od całego za-
mieszania. Dzięki temu od-
robinę odpoczniesz ze swoją
drugą połówką, co postawi
Was na nogi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ranga i przywileje jakie cię
czekają będą sporą inspiracją.
Pamiętaj, że na twój sukces
pracują ludzie z twojego oto-
czenia. Podziel się z nimi
apanażami.

Rak 22.06-22.07
Obecnie pracodawcy biją się
o Twoją uwagę. To problem,
którego w tak trudnych cza-
sach nie jeden pozazdrości.
Podejdź do ofert rozsądnie.

Lew 23.07-23.08
Może po prostu nie wierzysz
w siebie. Pamiętaj, że jeśli
nic nie zrobisz, nie dasz sam
sobie szansy, by to spraw-
dzić. W tym tygodniu zrób
pierwszy krok.

Panna 24.08-22.09
Od dłuższego już czasu
w pracy narastają niepokoje.
Gorsza kondycja firmy jest
faktem. By ją ratować nie-
zbędne okażą się oszczęd-
ności. Niestety wykruszy się
część załogi.

Waga 23.09-23.10
Choć tydzień zacznie się od
drobnych potyczek, nie po-
winieneś na dni spędzone
w pracy narzekać. Małe
zwarcia oczyszczają klimat.

Skorpion 24.10-22.11
Możesz czuć się bezpiecznie.
Twoją siłą jest doświadcze-
nie. To atut potrzebny, by
zakład nie ogłosił upadłości.
Licz się jednak z ogranicze-
niami finansowymi. 

Strzelec 23.11-21.12
Przestań spoglądać na
wszystkich z góry. W końcu
możesz mieć z tego powodu
poważne kłopoty. Zacznij
dzielić się swoją wiedzą
z innymi – dzięki temu po-
prawisz swój wizerunek.

Koziorożec
22.12-20.00

W firmie prowokuj do roz-
mów. Gdy ich nie ma, atmo-
sfera robi się bardzo ciężka.
Także i w związku nie sznu-
ruj sobie za bardzo ust.

Wodnik     21.01-19.02
Koniecznie popracuj nad
konwersacją. Nie przerywaj
swojemu rozmówcy. W tym
tygodniu trafisz na upartego
oponenta. Będziesz miał
twardy orzech do zgryzienia. 

Ryby 20.02-20.03
Na zdrowie fizyczne nie po-
winieneś narzekać. To
wszystko dzięki Twojej dba-
łości o ciało i umysł. Teraz
szczególnie przyda Ci się
dobra kondycja.

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

REKLAMA
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