
Wygląda na to, że jeszcze
w tym roku mieszkańcy Gli-
wic będą się cieszyli areną
lekkoatletyczną z prawdzi-
wego zdarzenia. Miasto ogło-
siło właśnie przetarg na
obiekt, który ma powstać
przy Zespole...
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...to nie ich 
marzenie
Telewizor, meble, mały Fiat,
oto marzeń szczyt - śpiewał
zespół Perfect. 
Coś w tym jest - przecież zde-
cydowana większość z nas
w pogoni za karierą, pięknym
domem, samochodem i pie-
niędzmi  zapomina o tym, co
chciałaby naprawdę w życiu
robić. Otaczamy się rzeczami
i zagłuszamy....
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Do groźnego wypadku do-
szło na skrzyżowaniu ulic
Czołgowej i Strzelców By-
tomskich, gdzie autobus ko-
munikacji miejskiej zderzył
się z samochodem ciężaro-
wym. W wyniku tego zda-
rzenia kilka osób podróżu-
jących autobusem trafiło do
szpitali w Gliwicach i Py-
skowicach, lecz na szczęście
nikomu nic poważnego się
nie stało. Dokładne przy-
czyny tego zdarzenia bada
Policja, jednak ze wstępnych
ustaleń wynika, że winny
jest 28-letni kierowca sa-
mochodu ciężarowego, któ-
ry nie zatrzymał się przed
znakiem STOP. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi. Męż-

czyźnie prowadzącemu sa-
mochód ciężarowy zatrzy-
mano prawo jazdy.
To skrzyżowanie do naj-

bezpieczniejszych nie nale-
ży. Systematycznie, co kilka
miesięcy dochodzi tam do
ciężkiego wypadku - raz już
zginęła jedna osoba. Poli-
cjanci już od dawna apelują
o zaplanowanie i budowę
w tym miejscu ronda, co
zdecydowanie poprawiłoby
bezpieczeństwo. Jednak na
to potrzeba i czasu i pie-
niędzy, może więc warto
byłoby pomyśleć o progach
zwalniających, które do cza-
su budowy ronda zmniej-
szyłyby ryzyko utraty życia
przez kolejne osoby.

Gliwiczanie nie muszą się
martwić dostępem do kry-
tych pływalni. Podczas gdy
inne miasta mają po jednym
basenie w Gliwicach są aż
cztery. W tym jedna pły-
walnia olimpijska, która cie-
szy się ogromnym powo-
dzeniem. W 2014 roku od-
były się tam 33 duże im-
prezy pływackie oraz 9 im-
prez piłki wodnej.

Trzema basenami w Gliwi-
cach zarządza MZUK, a jed-
nym prywatna firma.
Wszystkie jednak wybudo-
wało miasto. Mewa została
oddana do użytku w 1999
roku, Delfin w 2002, Olim-

pijczyk w 2010, a Neptun
w 2011. Lokalizacja basenów
została dobrana tak, by ła-
two mogli do nich dotrzeć
mieszkańcy różnych dziel-
nic. Warto dodać, że gliwi-
czanie mogą korzystać rów-
nież z basenów w szkołach.
Oferta w tym zakresie jest
więc bardzo bogata.

- Dobrze się stało, że kilka
lat temu podejmując de-
cyzje dotyczące budowy
pływalni nie poddano się
modzie budowania aqua
parków. Dziś nasze do-
świadczenie pokazuje, że
te decyzje były trafne. Aqua
parki mają kłopot z dzia-

łaniem, zbilansowaniem, a
nasze pływalnie są dobrze
wykorzystywane i cieszą
się popularnością – mówi
Krystian Tomala, zastęp-
ca prezydenta Gliwic.

Amatorzy kąpieli na wol-
nym powietrzu mogą latem
korzystać z Kąpieliska Leś-
nego oraz z jeziora w Cze-
chowicach. To doskonałe
miejsca do odpoczynku.
Miasto cały czas wspiera
organizacje zajmujące się
szeroko pojętą rekreacją
wodną. W ubiegłym roku
miasto sfinansowało 139
godzin nauki pływania,
w których udział wzięło

2387 uczniów gliwickich
szkół podstawowych. Do-
dajmy również, że w zaję-
ciach klas sportowych wy-
korzystywano również ba-
seny. Tylko w 2014 roku
ponad 19 tys. uczniów spę-
dziło na basenach 5433 go-
dziny.
Pływalnie to jednak nie tylko
baseny, ale również sauna,
jacuzzi, salki fitness i siłow-
nie. Z tej oferty chętnie ko-
rzystają gliwiczanie. Przy-
kładowo frekwencja na Oli-
mpijczyku w ubiegłym roku
wyniosła ponad 138 tys.
osób, z czego blisko 50 tys.
osób było spoza Gliwic.
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Gliwickie baseny
cieszą się ogromą popularnością

Siedem osób
w szpitalu

2 GLIWICE

R
E

K
L

A
M

A

Łukasz Fedorczyk

fo
to

: 
m

a
t.
 U

M
 G

liw
ic

e



Wygląda na to, że jeszcze w
tym roku mieszkańcy Gliwic
będą się cieszyli areną lek-
koatletyczną z prawdziwego
zdarzenia. Miasto ogłosiło
właśnie przetarg na obiekt,
który ma powstać przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształ-
cąco - Ekonomicznych przy
ul. Syriusza 30 – obiekt nie
byle jaki, bo realizowany
w oparciu o wytyczne Pol-
skiego Związku Lekkiej At-
letyki dla aren kategorii IVA.
Ten standard pozwala na
organizację zawodów wy-
sokiej rangi. 

W skład areny lekkoatle-
tycznej będą wchodziły:
● pełnowymiarowa bieżnia

okólna
● trzytorowa bieżnia do roz-

grzewki
● sektor rzutów
● skocznia wzwyż
● skocznia do skoku w dal

i trójskoku
● rzutnia do pchnięcia kulą
● rozbieg do rzutu oszczepem

● rzutnia do rzutu dyskiem
i młotem

● skocznia do skoku o tyczce
● rów z wodą do biegów

z przeszkodami
● boisko wielofunkcyjne

o wymiarach 22x44 m
● wieża sędziowska

Ponadto projekt zakłada bu-
dowę budynku magazyno-
wego, a przebudowie ulegną
wewnętrzne i zewnętrzne
instalacje na terenie inwe-
stycji. Bardzo ważnym ele-
mentem przetargu jest uzys-
kanie przez Wykonawcę
w imieniu Miasta Gliwice
dla wybudowanej areny lek-
koatletycznej Świadectwa
Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki dla stadionu kate-
gorii IVA.

Pierwotnie budowa obiektu
lekkoatletycznego, na któ-
rym byłoby możliwe roz-
grywanie zawodów wysokiej
rangi miała się rozpocząć w
2011 roku a zakończyć rok

później. Jednak ze względu
na fakt, że projekt budow-
lany odbiegał od standardów
PZLA – co uniemożliwiałoby
organizację zawodów - rea-

lizację inwestycji kilka razy
przekładano.
W postępowaniu przetar-
gowym, które właśnie ogło-
szono przedstawiono projekt

spełniający wszelkie kryteria,
tak więc nic już nie stoi na
przeszkodzie by rozpocząć
budowę.  
Oferty są przyjmowane do

27 lutego 2015. Wykonawca
powinien zostać wyłoniony
do końca marca 2015 a sam
obiekt ma powstać do końca
listopada 2015 roku.

➽➽ ze str. ➊

Wszystko wskazuje na to, że południowa obwodnica Gliwic w końcu powstanie. Już pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że inwestycja ta została
zapisana w budżecie miasta na rok 2015, teraz Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Firmy, które wezmą
w nim udział zobligowane będą również do przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Boj-
kowskiej i Pszczyńskiej. Firma, która przetarg wygra będzie musiała uzyskać zgodę na realizację inwestycji i porozumieć się z właścicielami lub użytkow-
nikami nieruchomości sąsiadujących z obwodnicą, by na czas prac zająć ich tereny. Do momentu wyłonienia ostatecznego wykonawcy całej inwestycji
możemy operować jedynie szacunkowymi wartościami tego przedsięwzięcia. 

Budowa obwodnicy miasta
rozpoczęła się osiem lat temu.
Jak na razie kosztem 13 mln
zł powstał odcinek pomiędzy
węzłem DK88 a ulicą Sowiń-
skiego, a około pół miliona
złotych pochłoneła przebudo-
wa infrastruktury zakładów
POCh. Przełożono tam ogro-
dzenie, oświetlenie i drogi poza
obszar, na którym planowany
jest przebieg miejskiej obwod-
nicy. Ponad 6 mln zł wydano
na pozyskanie terenów pod
planowane odcinki: zachodni
i południowy. Ten pierwszy
ma połączyć DK 88 z ulicą Ry-
bicką, południowy natomiast
rozpocznie się na ulicy Ryb-
nickiej, przetnie Bojkowską
i zakończy się na węźle z ulicą
Pszczyńską. 

Pierwotny plan zakładał w pier-
wszej kolejności budowę od-
cinka zachodniego, a następnie
w latach 2016-2017 odcinka
południowego, jednak już wia-
domo, że tak się nie stanie.
Budowa bowiem na razie

utknęła na ulicy Sowińskiego
- powodem są trwające od paru
lat spory i próby zablokowania
budowy fragmentu trasy do
ul. Daszyńskiego. Mieszkańcy
tej ulicy, za których oknami
miałaby przebiegać droga jak
na razie skutecznie odwołują
się do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego.    

Urząd Miasta jednak nie daje
za wygraną. Zdaniem urzęd-
ników budowa obwodnicy jest
kluczowa dla dalszego rozwoju
miasta, bowiem będzie ona
komunikowała tereny prze-
znaczone pod zabudowę miesz-
kaniową z terenami usługo-
wo-przemysłowymi. Dlatego
kiedy tylko pojawiła się moż-
liwość zmiany kolejności rea-
lizowania poszczególnych eta-
pów inwestycji postanowiono
ją wykorzystać i rozpoczęto
przygotowania do wcześniej-
szej realizacji odcinka pomię-
dzy ul. Daszyńskiego a ulicą
Pszczyńską. 
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Wszyscy wiemy o możliwo-
ści przekazywania 1% po-
datku dochodowego od osób
fizycznych na wybrane or-
ganizacje. Wybrane, gdyż
tylko organizacje pozarzą-
dowe posiadające status or-
ganizacji pożytku publicz-
nego (OPP) mają taki przy-
wilej i mogą czerpać korzyści
z 1%. OPP może zostać każ-
da organizacja pozarządo-
wa, która spełnia kilka wa-
runków, o nadaniu tego sta-
tusu decyduje sąd. Warunek
pierwszy to prowadzenie
działalności na rzecz ogółu
społeczeństwa lub wybranej
grupy, która znajduje się w
trudnej sytuacji życiowej.
Następnie OPP muszą pro-
wadzić swoją działalność
przez okres czasu w sferze
zadań publicznych określo-
nych w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zadania
te związane są m.in. z po-
mocą społeczną, działalno-
ścią charytatywną, ochroną
i promocją zdrowia, kulturą
i sztuką, upowszechnianiem
sportu, edukacją, rozwojem
gospodarczym. Wachlarz
jest naprawdę szeroki.
Oprócz przywileju pozyski-
wania 1% podatku na OPP
nałożone są także obowiąz-
ki. Przede wszystkim należy
do nich konieczność przy-
gotowywania i publikowania
co roku sprawozdań finan-
sowych i merytorycznych,
dzięki którym każdy może
zapoznać się z tym co robią
i na co wydają pieniądze
(m.in. z 1%).

O tym jak przekazać 1% po-
datku opowiedział nam Pa-
weł Januszewski z Gli-
wickiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych.

Krok 1.

Sprawdzamy, czy możemy
przekazać 1% naszego po-

datku na rzecz OPP
Osobami uprawnionymi do
przekazania 1% podatku są:
▪ podatnicy podatku docho-

dowego od osób fizycznych
(w tym m.in. podatnicy
uzyskujący dochody z od-
płatnego zbycia papierów
wartościowych);

▪ podatnicy opodatkowani
ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych;

▪ podatnicy prowadzący jed-
noosobową działalność
gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19-procentowej
stawki podatku;

▪ emeryci, pod warunkiem,
że samodzielnie wypełnią
PIT-37 i zrezygnują z po-
mocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy
osób, które są rozliczane
przez pracodawcę.

Wybieramy organizację po-
żytku publicznego, której
chcemy przekazać 1% po-
datku

Krok 3.

Po wyliczeniu kwoty należ-
nego podatku wypełniamy
odpowiednią rubrykę w ze-
znaniu podatkowym, która
jest zatytułowana „Wniosek
o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego
OPP”. W tym miejscu wpi-
sujemy nazwę organizacji
i przypisany jej numer KRS
oraz kwotę, którą chcemy
przekazać. Należy pamiętać,
by nie przekraczała ona 1%
podatku należnego.

Krok 4.

Składamy zeznanie podat-
kowe za dany rok do 30
kwietnia we właściwym
Urzędzie Skarbowym. Urzę-
dy Skarbowe przekażą pie-
niądze z 1% podatku na kon-
to wybranej organizacji koń-
ca do lipca danego roku.

na�gliwickie�OPP
podatkuPrzekaż�





Telewizor, meble, mały Fiat, oto ma-
rzeń szczyt - śpiewał zespół Perfect. 
Coś w tym jest - przecież zdecydowana
większość z nas w pogoni za karierą,
pięknym domem,samochodem i pie-
niędzmi  zapomina o tym, co chciałaby
naprawdę w życiu robić. Otaczamy
się rzeczami i zagłuszamy nimi samych
siebie. Dlatego kiedy zgłosili się do
nas Ola i Piotrek od razu wiedzieliśmy,
że chcemy o nich napisać. Dlaczego?
Wszystko co zarobili pracując za gra-
nicą postanowili przeznaczyć na 3-
letnią podróż po świecie.

- Na pomysł wyprawy wpadliśmy
kilka lat temu podczas podróżowania
po Europie. Stwierdziliśmy wtedy,
że życie w podróży to jest to, co chce-
my robić ale musimy zrobić coś bar-
dziej ekscytującego niż do tej pory.
- tłumaczy Piotrek. - Padło na Nową
Zelandię. Spędziliśmy tam trzy mie-
siące a za zarobione pieniądze zwie-
dziliśmy kraj. Cały czas dochodziły
do tego pomysły na zwiedzanie ko-
lejnych państw. Przeczytaliśmy
w jednej z książek podróżniczych,
że dużo łatwiej jest podróżować ro-
werem, bo jest się niezależnym od
ludzi, rozkładów jazdy i cenników.

Tak zrodziła się myśl, że rower to
faktycznie może być coś ciekawego.
Trzeba zaznaczyć, że od czasu komunii
z rowerami nie mieli za wiele wspól-
nego, więc trzeba było najpierw spraw-
dzić siły i zobaczyć, czy im się to
w ogóle podoba. Jako cel pierwszej

rowerowej wyprawy wybrali Portu-
galię. Plan był taki, by do samej Por-
tugalii dolecieć samolotem i podczas
dwutygodniowej wycieczki rowerem
z północy na południe stwierdzić czy
chcą tak zwiedzać świat. Spodobało
się. Rowery dawały wolność i wspom-
nianą już niezależność.

Taka wyprawa – pomimo najtańszego
środka lokomocji – to spory wydatek.
Żeby odłożyć odpowiednią kwotę Ola
z Piotrkiem wyjechali do Wielkiej
Brytanii, gdzie pracowali, odkładali
pieniądze i ustalali szczegóły podróży.
Wyjeżdżają 1 marca z Gliwic. Na jeden
dzień zatrzymają się jeszcze w Tychach
i na kilka dni w Bieszczadach, a potem
już Lwów, Rumunia, Bułgaria, Turcja,
Iran, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan,
Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan,
Kirgistan, Chiny, Wietnam, Kambo-
dża, Laos, Tajlandia, Malezja i Indo-
nezja. Jeśli uda im się złapać „jach-
tostopa” to dopłyną do Australii, którą
też chcą zwiedzić na rowerze. Na Au-
stralii na razie plan się kończy, to
tam mają podjąć decyzję co dalej.

- Założenie jest takie, że jedziemy
na 2-3 lata, z tym, że dajemy sobie
w tej kwestii dużo swobody. Być
może okaże się, że to jednak nie jest
to i wracamy, albo przerzucimy się
na inny środek transportu, albo

w drugą stronę – jeśli tak bardzo
nam się spodoba i uda się zdobyć
dodatkowe pieniądze to nie wyklu-
czamy również odwiedzić Amerykę
Południową, może Madagaskar. Tak
naprawdę to wszystko okaże się
w trakcie podróży. - tłumaczy Ola.

Nie sposób zaplanować szczegółowo
tak długiej wyprawy, zwłaszcza z wy-
przedzeniem na kilka lat. Trasa, którą
obrali też jest raczej orientacyjna.
Dużo będzie w tej podróży sponta-
niczności - mają wyznaczone państwa,
które chcą odwiedzić, ale nie planują
trasy miasto po mieście. Zamierzają
odwiedzić kraje powszechnie uważane
za niebezpieczne. Jednak jak twierdzą
są to głównie stereotypy. Ich zdaniem
wynika to z faktu, że telewizja poka-
zuje tylko złe rzeczy, które dzieją się
w danym kraju.

- Tam gdzie my się wybieramy
w tej chwili nie ma żadnego zagro-
żenia terrorystycznego - w tych kra-
jach funkcjonuje całkowicie inny od-
łam islamu. Chcieliśmy też jechać
do Iraku i Kurdystanu, ale teraz jest
to już niemożliwe. Zresztą będziemy
w czasie podróży śledzić to się dzieje
na świecie, bo nie chcemy się pako-
wać w miejsce gdzie powstaje jakiś
konflikt. - wyjaśnia Piotr - W każdym
z odwiedzanych krajów zamierzamy

kupować karty SIM z dostępem do
internetu, żeby móc śledzić sytuację
polityczną, pisać bloga i rozmawiać
na Skypie z rodziną. - Tak, tam jest
interent - wtrąca z uśmiechem Ola.

Nie ukrywają, że na początku ich zna-
jomości i pierwszych wspólnych po-
dróżach reakcje rodziny nie były naj-
lepsze. W świecie, gdzie dla większości
priorytety w życiu związane są z wy-
godami w ich codziennej, na ogół
miejskiej egzystencji trudno przyjąć
do wiadomości, że syn, czy wnuczka
ani myślą o zdobyciu wysokiego sta-
nowiska w korporacji, czy kupieniu
mieszkania w kredycie na 30 lat.

- Teraz jest już lepiej. Do tego stopnia,
że kiedy do rodziców dzwonią zna-
jomi to o tej wyprawie opowiadają
raczej z dumą, niż z żalem. Oczy-
wistym jest fakt, że się martwią, ale
wiedzą, że już nas nie powstrzymają.
Taki sposób na życie wybraliśmy
i rodzina musi się z tym pogodzić.
Do starszego pokolenia, do naszych
babć chyba nie do końca to dociera.
Im się wydaje, że wrócimy za dwa
tygodnie i to tylko takie jest nasze
gadanie. Babcia mnie kiedyś spytała,
czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że
przez tę podróż tak sobie nogi znisz-
czę, że nie dostanę potem nigdzie
pracy? - śmieje się Ola.

Jak do tej pory, pomimo tego, że
zwiedzili już kawałek świata nie przy-
trafiło im się nic złego. Bywały sy-
tuacje, które z początku wydawały
się niebezpieczne, ale z perspektywy
czasu są raczej powodem do śmiechu
niż traumy. Piotrkowi najbardziej
w pamięci utkwiła jedna sytuacja. 
- Stresującą sytuację przeżyliśmy
podczas podróży po Europie, odwie-
dziliśmy wtedy m.in. Londyn, Paryż,
Barcelonę a jednym z etapów był
przejazd TIRem z kierowcą, który
próbował uwieść Olę. Ja spałem
a pan nie mógł uwierzyć, że tak pięk-
na kobieta może być z kimś takim
jak ja. Zapewniał, że przy nim będzie
jej lepiej i że może by mnie zostawić
gdzieś po drodze. Ja o niczym nie
wiedziałem do czasu, kiedy Ola na
parkingu mi o tym opowiedziała –
w tym samym momencie spakowa-
liśmy się i wysiedliśmy z jego samo-
chodu - śmieją się oboje. 

Zdecydowanie bardziej utkwiły im
w pamięci sytuacje pozytywne, których
była cała masa. Jak już wspomnieliś-
my Ola i Piotrek wyruszają 1 marca. 

Nasza redakcja objęła ich podróż
patronatem medialnym i na bie-
żąco będziemy Wam relacjono-
wać co się u nich dzieje.
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Liceum Plastyczne prowadzo-
ne przez Stowarzyszenie Ani-
matorów to pierwsza i jedyna
w Gliwicach szkoła kształcąca
w obszarze sztuk wizualnych.
Absolwenci uzyskują zawód
i tytuł Plastyka. Mogą konty-
nuować naukę w wyższych
uczelniach artystycznych lub
założyć własną firmę w bran-
żach kreatywnych. Szkoła po-
siada profesjonalną kadrę pe-
dagogiczną i atrakcyjne za-
plecze dydaktyczne.Pracownie
plastyczne, graficzne, pracow-
nia rzeźby oraz własna galer-
ia sztuki w Starej Fabryce
Drutu dają możliwość rozwi-
jania uzdolnień artystycznych
i uzyskania wsparcia przy za-
kładaniu własnej działalności
gospodarczej. Uczniowie biorą
udział w plenerach i konkur-
sach artystycznych: malar-
skich, rzeźbiarskich, fotogra-
ficznych, grafiki komputero-
wej organizowanych przez
szkoły i uczelnie, Związek Pol-
skich Artystów Plastyków oraz
realizują projekty unijne
w partnerstwie z Muzeum
w Gliwicach i Politechniką
Śląską. Zawód, który oferuje
szkoła jest zawodem przy-
szłości w dynamicznie rozwi-
jających się przemysłach
kreatywnych.

Więcej informacji:
www.animator.halogen.org.pl
32 7751837 , 784993217
ul. Barlickiego 3, Gliwice"

Gliwicka Rada Rowerowa
(GRR) to istniejący od 2012
roku zespół organizacji po-
zarządowych, zaangażowa-
nych w sprawy polityki ro-
werowej. Monitoruje on dzia-
łania Miasta Gliwice w kwestii
tworzenia komunikacji rowe-
rowej, zgłasza wnioski w spra-
wie infrastruktury rowerowej
oraz promuje transport ro-
werowy w mieście.
W nowym roku GRR rusza

z cyklem comiesięcznych wy-
kładów dotyczących infras-
truktury rowerowej. Każde
spotkanie rozpocznie się pre-
zentacją na temat przepisów
związanych z transportem ro-
werowym lub też dobrych
praktyk z innych miast i kra-
jów. Następnie przewidziana
jest dyskusja. Wstęp na spot-
kania jest bezpłatny. Zapra-
szamy mieszkańców do udzia-
łu w wykładach.

Najbliższe spotkanie pt. „Dro-
gi, cyklostrady, trasy, szlaki,
ścieżki rowerowe - czym to
się różni?” odbędzie się 19
lutego 2015 r. (czwartek)
w sali nr 42 Domu Aktywnej
Młodzieży, ul. Barlickiego 3,
o godz. 18:00. 

Więcej o Gliwickiej Ra-
dzie Rowerowej:
http://www.grr.org.pl

Gliwickie�Szkoły Artystyczne

Gliwicka�
Rada�Rowerowa
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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
Nadal pozostaniecie w nastroju
Walentynkowym, Amor będzie
strzelał na oślep, randki okażą się
nie tylko romantyczne, ale także
pełne magii, niejasności, niedo-
mówień i w wielu przypadkach
pozostaną ukryte.

Byk 21.04-20.05
Do piątku będziecie się czuć jak
przysłowiowa ryba w wodzie, za-
czniecie odnosić wrażenie, że zdo-
będziecie wszystko, na czym Wam
zależy.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu pojawi się szansa,
którą koniecznie powinniście wy-
korzystać. Bliźnięta poszukujące
pracy właśnie teraz mogą ją uzyskać.
To dobry czas na zawiązywanie
spółek i podejmowanie trwałych
zobowiązań. 

Rak 22.06-22.07
Warto jeszcze w tym tygodniu do-
kształcić się w dziedzinach, które
już niedługo zaczną przynosić pro-
fity. Rozmowy i negocjacje mię-
dzynarodowe okażą się zmienne.

Lew 23.07-23.08
W okolicach czwartku Wy sami,
Wasze dzieci lub ktoś z bliskich
otrzyma ofertę stałej pracy lub pod-
pisze długotrwałą umowę, która
powinna stworzyć warunki do sta-
bilizacji.

Panna 24.08-22.09
Czwartek jest dobrym dniem do
rozpoczęcia nowej relacji, związku
lub projektu, który prowadzić bę-
dziecie z kimś wspólnie.  W wee-
kend w domu atmosfera się popsuje,
zapragniecie się z niego wyrwać. 

Waga 23.09-23.10
W uczuciach nadal zmiennie i nie-
przewidywalnie, trudno będzie
Wam zrozumieć intencje i zacho-
wanie partnera, ale intuicja zadziała
bez zarzutu i siódmym zmysłem
odczujecie jego pragnienia.

Skorpion 24.10-22.11
Pod koniec tygodnia rozpoczniecie
całkiem nowy romans a weekend
pokaże, że zwycięstwo okazało się
dużo łatwiejsze, niż przypuszcza-
liście. 

Strzelec 23.11-21.12
Szczególnie czwartek może okazać
się znaczący i zapoczątkować dzia-
łalność, która wymagać od Was bę-
dzie cierpliwości, wytrwałości i wie-
lu ograniczeń, zanim przekujecie
ją w sukces. W sobotę i niedzielę
zadbajcie o siebie, bo poczujecie
się gorzej.

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 

 Samuel (poniedziałek)
— Człowiek o tym imieniu ma ogromne zdolności orga-
nizatorskie, a także jest ogromnie konsekwentny i raczej
nie zdarza się, by odstępował od swoich postanowień,
a przynajmniej nie z błahych powodów. Często nawet
podejmuje przedsięwzięcia, które inni przerwali, bo nie
byli w stanie ich sfinalizować i wydawało im się, że nikt
nie jest w stanie tego zrobić, Daniel zaś robi to przy
minimalnym wysiłku..

 Gerard (wtorek)
— Zwariowany romantyk. Marzy o głębokiej, uducho-
wionej miłości i pociąga go wszystko, co jest właśnie
takie. Chciałby odrzucić swą ludzką naturę, którą uważa
za prymitywną, i wznieść się na wyżyny swej duchowo-
ści, jednak zazwyczaj pozostaje to jedynie w kręgu jego
marzeń. Nie potrafi bowiem całkowicie zrezygnować ze
swych małych słabostek, a właściwie nie ma na to
wystarczająco silnej woli. Także jego talenty zazwyczaj
pozostają nierozwinięte, co wynika z rozmaitych okolicz-
ności, ale przeważnie nie potrafi działać na tyle sku-
tecznie i konsekwentnie, by doprowadzać wszystkie
swoje zamierzenia do końca, dlatego jego plany o rozwi-
janiu zdolności zwykle spalają na panewce. Jest zwolen-
nikiem tradycyjnego modelu rodziny.. 

 Gertruda (środa)
— Doskonale odnajduje się w sytuacjach kryzysowych
i imponuje tym wszystkim, którzy nie posiadają takich
zdolności. Wówczas znika cała jej wrażliwość i można
podziwiać, jak zręcznie ze wszystkim sobie radzi, nie
wahając się ani przez chwilę i nie pozwalając sobie na
żadne wątpliwości. Dzięki tej zdolności nie poddaje się
przeciwnościom losu i na pewno nikt ani nic nie będzie
w stanie poważnie jej zaszkodzić, bo po każdej porażce
będzie umiała się podnieść i stawić czoła losowi z nową
odwagą i wiarą we własne możliwości, choć niewyklu-
czone, że będzie to poprzedzone okresem, w którym
będzie leżeć w łóżku i płakać w poduszkę, ale na pewno
nie potrwa to długo.

 Arnold (czwartek)
— Wielkie pokłady jego sił witalnych muszą gdzieś zna-
leźć ujście, więc zwykle robi on wiele rzeczy naraz. Jeśli
zleca mu się jakieś nawet mało ważne zadanie, można
mieć pewność, że da z siebie wszystko i wykona je nie
tylko z przyjemnością, ale i z prawdziwą finezją, nie ża-
łując czasu i energii. Ze wszystkich przypisanych sobie
czynności wywiązuje się bardzo sumiennie, a poczucie
odpowiedzialności sprawia, że nigdy nie próbuje się
migać nawet od nielubianych czynności. Cecha ta powo-
duje również, że zawsze płaci za swoje błędy, a trzeba
przyznać, że przez swą namiętność i nadmierny zapał
często pakuje się kłopoty.

 Urlyk (piątek)
— Ma predyspozycje do zrobienia kariery. Wyróżnia się
swoją nieprzeciętną inteligencją, dzięki której w mig
chwyta istotę danej sytuacji, a także doskonałymi manie-
rami  i wyczuciem stylu. Potrafi się odnaleźć w każdej
sytuacji i zawsze wie, jak ma się zachowywać, by wypaść
jak najlepiej, tym bardziej, iż ma bardzo mocno rozwi-
niętą intuicję, która oddaje mu wielkie zasługi w wielu
ważnych i mniej ważnych sytuacjach. 

 Gumbert (sobota)
— Ciężko się z nim żyje. Jest mocno przewrażliwiony 
na swoim punkcie, przez co łatwo można go urazić 
i czasem nie wiadomo, jak z nim postępować, bo byle 
co gotów jest brać sobie głęboko do serca i śmiertelnie
obrażać się niemalże bez powodu. Inna jego ważna, nie-
dobra cecha to wielkie roztargnienie, które powoduje,
że czasem sam nie wie, co się z nim dzieje i nie potrafi
realnie oceniać sytuacji, w jakiej się znajduje. Wszystko
to sprawia, że człowiek ów bardzo często miota się
i działa zupełnie nielogicznie, czego efektem nieraz
bywają poważne kłopoty.
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rośliny

Tade-
usz,

aposto

ezc ść
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kościele

przez
przypad-

ki

mierzo-
na w

gramach

zydow-
ska

stela na-
grobna

partner-
ka

jelenia
ezc ść
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