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Listę otwiera Jerzy Buzek,
człowiek, któremu nie sposób
odebrać politycznego szczę-
ścia, który z niebytu polityki
urósł … ➽ str.❺

Stare i nowe
twarze w PO

Bartyla zwołał konferencję pra-
sową, na której zamiast
oszczędności zapowiedział...
budowę stadionu miejskiego!
Z lodowiskiem. Co więcej rolę
inwestora zastępczego powie-
rzyć zamierza ... ➽ str.❼

Brakuje 100mln
ale chce stadionu

To jest moc 
mediów 

Rada Nadzorcza uznała, że
sposób zarządzania klubem
przez zawieszonego Prezesa,
nie był zadowalający.Ponadto
słabe wyniki sportowe również
zdaniem RN …

W ciągu pierwszych 24 godzin
od zamieszczenia informacji
na naszym facebookowym pro-
filu udostępniono...➽ str.➋

➽ str.❸

Prezes Piasta
zawieszony

Kto wystartuje w wyścigu
o fotel prezydenta? Bytomską
Inicjatywę Społeczną naj-
prawdopodobniej ponownie
reprezentować ... ➽ str.❹

Kto rządzi
w Bytomiu

PROMOCJA

w Gliwicach  ⁄ Zabrzu  ⁄ Bytomiu

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

Zawieszony prezes Piasta

➽➽➽ str.❸

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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Piast Gliwice w derbowym po-

jedynku pewnie pokonał Ruch

Chorzów 2-0. Bardzo dobry mecz

przy Cichej rozegrał Wojciech

Kędziora, napastnik gliwiczan,

zaliczając gola i asystę.

Od początku spotkania gli-
wiczanie chcieli zdominować
rywala, a efekt przyniosło to
w szesnastej minucie. Woj-
ciech Kędziora podał piłkę
wgłąb pola karnego, „przeci-
nając” całą linię defensywną
„Niebieskich”. Do futbolówki
doszedł Łukasz Hanzel, a na-
stępnie pewnym strzałem po-
konał bezradnego Buchalika. 

W trzydziestej minucie gos-
podarze próbowali się zre-
wanżować, ale uderzenie
Marcina Zieńczuka zostało
pewnie obronione przez Ja-
kuba Szumskiego. Jeszcze
przed przerwą gliwiczanie
stworzyli sobie idealną okazję
do podwyższenia wyniku. To-
masz Podgórski pomknął pra-
wą stroną boiska, a następnie
dośrodkował piłkę po ziemi
w pole karne. Tam – w ostat-

niej chwili – znalazł się Kamil
Wilczek, ale strzał lewą nogą
– już na wślizgu – był nie-
celny.

Zaraz po wznowieniu gry w
drugiej połowie Piast zdobył
drugie trafienie! Tym razem
to Łukasz Hanzel dograł do
Wojciecha Kędziory, a na-
pastnik z Gliwic – po wyjściu
sam na sam – pewnie poko-
nał Buchalika.
Sześć minut później po do-
środkowaniu Tomasza Pod-
górskiego Kędziora znów
umieścił futbolówkę w siatce,
ale sędzia wskazał pozycję
spaloną „Kędiego”, nie uzna-
jąc tym samym trafienia.
Jeszcze w końcówce meczu
o soczysty strzał zza pola kar-
nego pokusił się Victor Ni-
kiema. Była to jednak mini-
malnie niecelna próba.

Ostatecznie gliwiczanie wy-
grali w Derbach Śląska z Ru-
chem 2-0! Piast zajmuje teraz
jedenastą pozycję w tabeli.

źródło: piast–gliwice.eu

W poniedziałek rozpoczął się
się nabór do publicznych
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podsta-
wowych na rok szkolny
2014/2015. W postępowaniu
rekrutacyjnym biorą udział
dzieci zamieszkałe w Gliwicach
– trzy-, cztero- i pięciolatki
(roczniki 2011-2009) oraz 6-
latki urodzone między 1 lipca
a 31 grudnia 2008 r.

Strona internetowa systemu
wspomagającego rekrutację
www.gliwice.formico.pl, wy-
startowała dzisiaj o godzinie
9.00. Pod wskazanym adre-
sem będzie można zapoznać
się z zasadami rekrutacji, ofer-
tami placówek oraz wypełnić
i wydrukować wniosek o przy-
jęcie dziecka. Wypełniony
i podpisany wniosek należy
złożyć tylko w jednej placówce
tzw. pierwszej preferencji.

Warto pamiętać, że brak zło-
żenia wniosku w wersji pa-
pierowej w terminie do 3 kwie-
tnia wyeliminuje dziecko z te-
gorocznej rekrutacji. W chwili
rozpoczęcia rekrutacji wniosek

o przyjęcie dziecka będzie moż-
na pobrać również poza wska-
zaną stroną internetową w każ-
dym przedszkolu /szkole.

Należy zapoznać się ze szcze-
gółowymi zasadami rekruta-
cji oraz harmonogramem.

Również dzieci pierwszokla-
sistów powinni pamiętać o re-
krutacji ich pociech. Zapisy
obejmują dzieci 7-letnie (rocz-
nik 2007), dzieci 6-letnie uro-
dzone w okresie od 1 stycznia
do 30 czerwca 2008 r. oraz
6-latki urodzone między 1 lip-
ca a 31 grudnia 2008 r., któ-
rych opiekunowie podjęli de-
cyzję o zapisaniu pociechy do
klasy I. Wszelkich informacji
o naborze udzielają dyrektorzy
szkół podstawowych. Dzieci
będą przyjmowane do szkół
z urzędu na podstawie zgło-
szenia rodziców. Maluchy
ubiegające się o przyjęcie do
szkoły podstawowej znajdu-
jącej się poza obwodem miejs-
ca zamieszkania również będą
brały udział w rekrutacji na
wolne miejsca w klasach
pierwszych.

W ubiegłym tygodniu Główny
Inspektor Farmaceutyczny po-
stanowił wycofać z obiegu ryn-
kowego około 300 serii zna-
nego leku z witaminą C.

Sprawie nadano rygor natych-
miastowej wykonalności. 

Przedstawiciele firmy GlaxoS-
mithKline, producenta table-
tek, zapewniają, że środek nie
zagraża życiu i jest bezpieczny.
Pomimo tego sam producent
postanowił wycofać wadliwe
partie. Problemem okazała się

substancja czynna leku – jej
dostawca nie dostosował się
do standardów produkcyj-
nych. Z tego powodu wszystkie
zagrożone uchybieniami tab-
letki zostaną sprowadzone
z aptek i hurtowni poddane
utylizacji na koszt producenta. 

Wszystkie wydane do tej pory
paczki powinny być bezpiecz-
ne dla pacjentów nie ma więc
powodów do paniki. Listę
wszystkich wycofanych partii
można znaleźć na stronie
www.gif.gov.pl

Rutinoscorbin
wycofywany z aptek

W ubiegły czwartek na redak-
cyjną skrzynkę trafiła prośba
Pani Agaty. Okazało się, że
złodzieje ukradli jej zaparko-
wany pod blokiem samochód.

- Z całego serca proszę o po-
moc i udostępnienie poniższej
informacji. Wczoraj skradzio-
no mi auto w wieczorowych
porach z osiedla Sikornik.
Jestem zdesperowana i pró-
buję poszerzyć tę informację
jak tylko się da, a wiem, że
Państwa strona skupia wielu
fanów pochodzących z Gliwic
i okolic. To mogłoby być klu-
czowe w tej sprawie.

Postanowiliśmy działać i po-
prosiliśmy o pomoc naszych
czytelników. Odpowiedź była
natychmiastowa. 

W ciągu pierwszych 24 godzin

od zamieszczenia informacji na

naszym facebookowym profilu

udostępniono ją ok. 5 tysięcy

razy. Po czterech dniach 

Pani Agata nie mogła słowami
wyrazić swojej wdzięczności.
Zapewniała, że nawet w tak tru-
dnej sytuacji może zdarzyć się
coś wspaniałego. Choć policja
cały czas szuka sprawców, za-
angażowanie wszystkich osób
jest godne pochwały i naśla-
dowania. Jeśli zauważyłeś sa-
mochód ze zdjęć prosimy
o kontakt z policją lub pod
nr. 517 790 769,  667 362 213.

To jest
MOC

informacja dotarła już do
prawie 400 tysięcy użyt-
kowników Facebooka!

Uwaga, Rodzice!
W Gliwicach ruszył nabór
do przedszkoli i szkół

mediów
społecznościowych

Piast - Ruch2:0
➽➽➽ ze str.❶

Foto: piast–gliwice.eu
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XIV-wieczna droga.
Kolejne odkrycie na gliwickiej 
Starówce
Gliwicka Starówka odkrywa przed nami kolejne
ślady średniowiecznych dziejów. Do tej pory
odkryto m.in. stary cmentarz, mury miejskie,
pozostałości XV i XVI-wiecznych pieców, fun-
damenty szkoły, unikalną drewnianą kanalizację
oraz naczynia i monety. Tym razem archeolodzy
natknęli się na fragmenty średniowiecznej
drogi. Prawdopodobnie z XIV wieku. Pod war-
stwą bruku i ziemi znajdowała się drewniana
konstrukcja stanowiąca nawierzchnię uliczki. 
Jak zaznaczył doktor Jacek Pierzak, archeolog
z biura Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, znalezisko nie może zostać zacho-

wane ze względu na wysokie koszty konserwacji.
Choć prowadzone wykopaliska objęły prawie
całą ul. Matejki, zabytek zajmuje niewielką
powierzchnię tuż obok skrzyżowania z ul. Zwy-
cięstwa. Specjaliści sporządzający dokumentację
zaznaczyli, że w Polsce Ludowej nikt nie zwracał
uwagi na tak ważną spuściznę historyczną.
W miejscu średniowiecznej drogi zainstalowano
m.in. studzienki kanalizacyjne i kable, do-
szczętnie niszcząc jej pozostałości. Odnaleziony
fragment zachował się zatem zupełnie przy-
padkowo.

Grudniowe decyzje rady nad-
zorczej miały poprawić wyniki
i uzdrowić atmosferę wokół
gliwickiej drużyny. Argumenty
jakie doprowadziły do zawie-
szenia prezesa przedstawiono
w krótkim oświadczeniu.
- Głównym powodem zawie-
szenia było nieudzielenie
w grudniu absolutorium
przez Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki. Rada Nad-
zorcza uznała, że sposób za-
rządzania klubem przez za-
wieszonego Prezesa, nie był
zadowalający. Ponadto słabe
wyniki sportowe również
zdaniem RN obarczają jego
konto. W tej sytuacji podjęto
uchwałę o zawieszeniu.

Od dnia 13 marca 2014 roku
pełniącym czasowo funkcję
prezesa Gliwickiego Klubu
Sportowego „Piast” S.A. jest
Grzegorz Jaworski.

Choć mowa tu jedynie o tym-
czasowej zmianie możemy
się domyślać, że sprawa jest

już przesądzona. Takiej de-
cyzji przyklasnęło również
środowisko kibiców, którzy
nie pozostawili na prezesie
suchej nitki. Kontrowersje
związane z przejęciem sterów
przez Kołodziejczyka poja-
wiały się już pierwszego dnia
urzędowania, czyli 1 stycznia
2013 roku. Największe emo-
cje wzbudzała propozycja
użyczenia stadionu miejskie-
go największemu rywalowi
Piasta – Górnikowi Zabrze.
Fani klubu przywitali nowego
włodarza tortem, rzucając
mu go prosto w twarz w jego
własnym gabinecie. Od czasu
tego incydentu relacje po-
między kibicami a prezesem
były dość oschłe, choć z cza-
sem się nieco ociepliły. Po-
prawiły je początkowe suk-
cesy piłkarzy – zajęcie czwar-
tego miejsca w Ekstraklasie
i tym samym awans do Eu-
ropejskich Pucharów. 

Wiadomo nie od dziś, że im
wyższe osiągnięcia, tym bo-

leśniejsze upadki. Za tygod-
niową przygodę z pucharami
Piast zapłacił ogromną cenę
- dosłownie i w przenośni.
Sam wyjazd wraz z premiami
dla zawodników i trenerów
okazał się niezwykle kosztow-
ny, dodatkowo piłkarze przy-
gasili wiarę kibiców w spek-
takularny sukces. To odbiło
się również na kondycji samej
drużyny. Zła passa wydawała
się nie mieć końca. Kolejne
przegrane mecze skutkowały
brakiem zainteresowania ze
strony sponsorów i fanów.
Gwoździem do trumny oka-
zały się zupełnie nietrafione
i przeinwestowane transfery.
Pierwsza wpadka to sprzedaż
Robaka, który obecnie poka-
zuje, że jest wart więcej niż
przypuszczały władze Piasta.
Drugi przykład to pozyskanie
Collinsa i Rabioli, czyli in-
westycje bez pokrycia. Krótki
oddech dała wygrana w świet-
nym stylu z odwiecznym ry-
walem – Górnikiem Zabrze. 

Kolejne wątpliwości pojawiły
się gdy władze miasta podjęły
decyzję o przekazaniu więk-
szej o 1,5 mln dotacji niż
w 2013 roku. Nadwyżka od
razu została przekazana na
bieżące wydatki. „Przejedzo-
ne” środki z miejskiej kasy
zamiast stać się punktem
zwrotnym pokazały, że dzieje
się coś niedobrego. W kolej-
nych miesiącach odszedł Zbo-
zień, Trela chciał zmienić wa-
runki kontraktu, a Król bo-
rykał się z kontuzjami. Zła
atmosfera przekładała się na
relacje pomiędzy władzami
klubu a szkoleniowcami.

Modernizacja szybu Foch zapisana w zamie-
rzeniach inwestycyjnych Kompanii Węglowej
cały czas idzie do przodu. Projekt modernizacji
jest ściśle związany z umożliwieniem transportu
materiałów wielkogabarytowych pod powierzch-
nię ziemi. Do tej pory tę rolę pełnił szyb w Kry-
wałdzie, jednak z powodu jego likwidacji trzeba
było znaleźć nowe kanały przesyłu materiałów.
Obecnie trwają prace polegające na budowie
stacji wentylatorów. 

Modernizacja kosztująca prawie 45 milionów
złotych powinna zakończyć się jeszcze w tym
roku. Planowane prace mają odbywać się po-
mimo sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W latach 90-
tych. zadecydowano o przerwaniu wydobycia
z pomocą szybu Foch. Obecny projekt uwzględnia
kompleksową modernizację i ożywienie szybu.
Pod ziemię będzie mogło jednorazowo zjechać
40 osób, a maksymalna długość przewożonych
materiałów wyniesie do 9,5 metra.

W magistracie i podległych mu jednostkach
tylko w przeciągu ostatnich trzech lat zostało
przeprowadzonych 179 kontroli. Kontrole pracy
administracji samorządowej prowadziło 18
instytucji państwowych, m.in. Najwyższa Izba
Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, Sąd Okreg̨owy,
Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Kontroli
Skarbowej, Urząd Marszałkowski oraz Urząd
Zamówień Publicznych. Żadna z kontroli nie
wykazała poważnych uchybień.
Podobnie było w ZBM I TBS gdzie zakończyła
się niedawno trzytygodniowa kontrola Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczyła prawid-
łowości i rzetelności obliczania składek na
ubezpieczenia społeczne. Skontrolowano szcze-
gółowo 187 ubezpieczonych, czyli wszystkich

pracowników spółki. Kontrola obejmowała
także ustalenie uprawnień do świadczeń spo-
łecznych i wypłacanie ich oraz dokonanie roz-
liczeń z tego tytułu. 

Wynik, w ocenie pracownika ZUS był bardzo
dobry. Wszystko prowadzone jest rzetelnie
i prawidłowo. — Miło usłyszeć, że dawno nie
zdrzayła się kontrola, w czasie której nie
stwierdzono by żadnych uchybień. – mówi
z zadowoleniem prezes ZBM I TBS, Andrzej

Tomal. Podkreślić należy, że częste zmiany
w przepisach sprawiają, żę płatnicy składek
napotykają na wiele trudności w zakresie roz-
liczenia się z ZUS-em. Tym bardziej należą się
słowa uznania dla pracowników prowadzących
te rozliczenia w spółce z udziałem miasta.

Kontrola w ZBM I TBS.
Pracownicy ZUS zaskoczeni

➽➽➽ ze str.❶

Zawieszony
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Powrót Foch-a. 
Zastąpi szyb Krywałd
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Czwartkowa sesja zwołana zos-
tała w związku z planowanym
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego wyborem
trzech projektów unijnych
z listy rezerwowej. Projekty te,
złożone przez Powiat Gliwicki,
mają szanse na uzyskanie do-
finansowania.

Jednak nic za darmo. Władze
powiatu muszą zapewnić m.in.
wkład własny co powoduje
zmiany w wieloletniej progno-
zie finansowej i uchwale bu-
dżetowej na 2014 rok. 

Proponowane projekty dotyczą
trzech dużych inwestycji dro-
gowych. Pierwsza z nich to
Szlak Europejski - połączenie
drogi wojewódzkiej nr 408
i drogi krajowej nr 40 z drogą
krajową nr 88 w Rzeczycach
odcinakami dróg powiatowych
nr 2918S i 2915S od miejsco-
wości Rachowice do Kleszczo-
wa. Jej wartość wynosi ponad
28,7 mln zł, z czego wkład
własny stanowi 15 proc. 

Dwa pozostałe projekty do-
tyczą przebudowy mostów

– w Pławniowicach i w Lebo-
szowicach. Przebudowa mostu
JNI 01015126 w Pławniowi-
cach zlokalizowanego w ciągu
dróg powiatowych łączących
DK 40 z DK 88 to koszt ok.
8,8 mln zł, natomiast mostu
JNI 01015117 w Leboszowi-
cach zlokalizowanego w ciągu
dróg powiatowych łączących
DW 921 z DW 408 – blisko 4
mln zł obie inwestycje miałyby
być realizowane również przy
15 proc. udziale powiatu.

W Bytomiu szykują się na-
prawdę gorące wybory. Przy-
pomnijmy, że urzędujący pre-
zydent – Damian Bartyla został
wybrany w 2012 roku w przed-
terminowych wyborach, które
poprzedziło referendum od-
suwające od władzy zarówno
ówczesnego prezydenta Piotra
Koja z Platformy Obywatel-
skiej, jak i całą radę miejską. 

Kto wystartuje w wyścigu
o fotel prezydenta? Bytomską
Inicjatywę Społeczną naj-
prawdopodobniej ponownie
reprezentować będzie obecny
prezydent. Chyba, że wiszące

nad nim postępowanie sądo-
we doprowadzi do prawo-
mocnego wyroku skazujące-
go. Wtedy sytuacja może się
nieco skomplikować. Kto
mógłby zastąpić Bartylę? Na
giełdzie krąży kilka nazwisk:
wiceprezydentów Andrzeja
Panka i Henryka Bonka, prze-
wodniczącej rady miejskiej
Danuty Skalskiej oraz wra-
cające co jakiś czas nazwisko
byłego prezydenta, Marka
Kińczyka. Biorąc jednak pod
uwagę długość prowadzenia
postępowań sądowych w na-
szym kraju wszystko wskazuje
na to, że bez względu na sy-
tuację kandydatem będzie
z pewnością Damian Bartyla.

Wydawałoby się, że najmniej-
szy problem z kandydatem
do fotela prezydenta powinna
mieć Platforma Obywatelska.
Kandydatów mogliby mieć
kilku. Najpoważniejszym wy-
daje się być poseł Jacek Brze-

zinka, chociaż pewnie trudno
będzie mu zrezygnować ze
spokojnego sprawowania

mandatu poselskiego, na
rzecz trudnej i wymagającej
zaangażowania funkcji pre-
zydenta miasta. W podobnej
sytuacji jest Halina Bieda,
kandydatka PO na prezydenta
Bytomia w 2012 roku, która
niedługo po wyborach została
prezesem zarządu w Armada
Development S.A., spółce któ-
ra buduje pole golfowe wraz
z osiedlem mieszkaniowym
na terenach po KWK Szom-
bierki. Czy którykolwiek z kan-
dydatów platformy miałby
szansę nawiązać równą walkę
z urzędującym prezydentem? 

W dosyć trudnej sytuacji jest
bytomski PiS, który nigdy nie
był w stanie realnie powalczyć
o fotel prezydenta. Wszystko
wskazuje na to, że sytuacja
w listopadzie tego roku może
się powtórzyć. Prawo i Spra-
wiedliwość ma szansę na kilka
mandatów w radzie, ale bez
mocnego kandydata na pre-
zydenta znowu nie będzie się
liczyło w tych wyborach. Od
kilku miesięcy mówi się o sze-

fie klubu radnych PiS Ma-

riuszu Janasie. Czy będzie
on w stanie osiągnąć dobry
wynik w tych wyborach?
Z pewnością testem będą wy-
bory do europarlamentu, 
w których najprawdopodob-
niej będzie kandydował z listy
PiSu. SLD sprawia wrażenie
jakby nie potrafiło się otrząs-
nąć od wyborów w 2006
roku, kiedy to w Bytomiu
straciło władzę. Potencjalnych
kandydatów jest kilku. Mówi
się o byłym prezydencie
Krzysztofie Wójciku, jak i by-
łym przewodniczącym rady
miejskiej Janie Czubaku.
Jednak nie są to kandydaci,
którzy będą w stanie osiągnąć
spektakularny wynik w wy-
borach. 

Kilka miesięcy temu Tomasz

Chojnacki zadeklarował po-
nowny udział w wyborach sa-
morządowych i chęć ubiega-
nia się o fotel prezydenta.
Przypomnijmy, że był on kan-
dydatem na prezydenta
w  wyborach w 2012 roku

jako kandydat stowarzyszenia
ProjektBytom.pl. Na start
zdecydował się dość późno
i nie osiągnął satysfakcjonu-
jącego dla niego wyniku, ale
jest jednym  z nielicznych
kandydatów, który swoją ak-
tywność po wyborach jeszcze
zwiększył. Jakiś czas temu
rozpoczął współpracę z Polską
Razem Jarosława Gowina.
W kontekście Chojnackiego
pojawia się wiele spekulacji.
Mówi się o tym, że wokół nie-
go buduje się szerokie śro-
dowisko, które poprze jego
kandydaturę w wyborach pre-
zydenckich. W tym kontekście
pojawia się m.in. nazwisko
byłego prezydenta Piotra Koja,

który miałby z nim współ-
tworzyć komitet wyborczy.
Sam zainteresowany tych in-
formacji nie potwierdza, ale
też im nie zaprzecza. 

Wybory w Bytomiu będą z pew-
nością ciekawe. Pozostało do
nich kilka miesięcy, podczas
których jeszcze wiele może
się wydarzyć. Czy ktoś na-
wiąże walkę jak równy z rów-
nym z urzędującym prezy-
dentem Damianem Bartylą?
Czy ten na pewno wystartuje
w wyborach? Na te pytania
uzyskamy odpowiedzi już
wkrótce.

Powiat gliwicki stara się
o�środki�na�inwestycje�drogowe

Kto porządzi w Bytomiu?

R E K L A M A
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Platforma Obywatelska ogło-
siła śląską listę wyborczą do
Parlamentu Europejskiego
i jak widać nie ma w nich nic
nowego.

Listę otwiera Jerzy Buzek,

człowiek, któremu nie sposób
odebrać politycznego szczę-
ścia, który z niebytu polityki
urósł do miana lokomotywy
wyborczej i 5 lat temu był
niekwestionowanym liderem
śląskiej listy. 

Dzisiaj, były premier nie po-
trafi się niestety odciąć od
fatalnych reform rządu Do-
nalda Tuska. Choć w sprawie
OFE miał okazję na mocne
wyrażenie swojej opinii. Nie
zrobił tego. Pozwolił na znisz-
czenie reformy przez niego
sygnowanej. Tego jednak nie
zrobił, zapewne licząc na to,
że PO wystawi go w kolejnych
wyborach z dużą szansą na

reelekcję. Interes polityczny
okazał się ważniejszy. Jak do-
tąd lider śląskiej listy nie był
w stanie zająć stanowiska w
sprawie afer z udziałem człon-
ków jego ugrupowania - ne-
potyzmem w Urzędzie Mar-
szałkowskim przy wykorzy-
stywaniu funduszy unijnych,
„zgubionymi” milionami
w Kolejach Śląskich czy prze-
jęciem szpitala w Mysłowi-
cach. Nie jest również w sta-
nie odpowiedzieć Ślązakom
na pytania i ich niepokoje
związane z pakietem klima-
tycznym i dążeniem UE do
ograniczenia wydobycia węg-
la. Widać, że Jerzy Buzek uni-
ka jakichkolwiek sytuacji czy
wypowiedzi, które mogą rzu-
cić negatywne światło na jego
osobę. Szkoda, że staje się
jedynie „lokomotywą” wybor-
czą i niczym więcej. Wszedł
w rolę napisaną mu przez
Donalda Tuska.

Drugie miejsce na liście zaj-
mować będzie Krystyna Szu-

milas. Osoba, która wykazała
się niekompetencją podczas
wprowadzania reformy tzw.
„sześciolatków”. To jej dzia-
łania spowodowały, że więk-
szość rodziców boi się wysłać
swoje dzieci do szkoły w wie-
ku 6 lat. Za to została zdy-
misjonowana przez premiera
w listopadzie ubiegłego roku
z funkcji ministra edukacji.
Dzisiaj ma reprezentować
nasz kraj w Brukseli. Na liście
po raz kolejny pojawi się także
Małgorzata Handzlik, którą
unijna instytucja kontrolna
- odpowiednik polskiego NIK-
u podejrzewał o wyłudzenie
pieniędzy z unijnej kasy.
Sprawa trafiła do prokuratury
w Warszawie. 

Przyglądając się temu co dzie-
je się w całym kraju można
wyciągnąć wniosek, że ławka

wyborcza Platformy jest krót-
ka, a koronnym tego dowo-
dem jest umieszczenie na li-
ście Michała Kamińskiego,
człowieka, który przeszedł
długą drogę od faszyzujących
radykałów z Narodowego Od-
rodzenia Polski poprzez PiS
do lewicującej ostatnio PO.
Pomijając już fakt samego
„sprzedania się” przez Ka-
mińskiego widać, że dla PO
najwyraźniej nie są istotne
zasady, program czy lojalność
wobec wyborców. Najważ-
niejsze jest wygrać. Platforma
gotowa jest przyjąć na swoje
listy każdego, kto jest rozpo-
znawalny np. znaną pływacz-
ką Otylię Jędrzejczak. Ską-
dinąd sympatyczna i zasłu-
żona dla sporty Oti nie ma
chyba większych predyspo-
zycji do tworzenia prawa dla
kilkuset milionów obywateli
Unii. Absurdem jest nie tylko
to, że Jędrzejczak będzie star-

tować ale i to skąd. Pocho-
dząca z Rudy Śląskiej kan-
dydować będzie z okręgu ku-
jawsko-pomorskiego. 

Żenujące jest uczynienie Ta-

deusza Zwiefki szefem kam-
panii wyborczej, polityka
skompromitowanego w Unii,.
Jeden skandalista – Jacek
Protasiewicz, został zastąpio-
ny drugim.  Tadeusz Zwiefka,
znany jest nie tylko z Wia-
domości w TVP ale także z
tego, że został przyłapany
przez niemieckich dzienni-
karzy na podpisywaniu listy
obecności z posiedzenia, na
które nie poszedł. 

Czy wyborcy wystawią rachu-
nek osobom wplątanym,
choćby pośrednio, w afery i
skandale? Być może szansą
na poprawę jest zmiana osób,
które już miały okazję się wy-
kazać, a zawiodły. Zmienić

obecny stan rzeczy, zmienić
POPiS-ową scenę polityczną,
możemy tylko poprzez wy-
bory. Być może alternatywą
jest oddanie głosu na mniej-
sze lub nowe partie. Alter-
natywą, dla tych którzy mieli
swoją szansę, a stali się twarzą
nędznej i zabetonowanej pol-
skiej polityki. 

W czwartek z powierzchni ziemi znikną
blok „B” Akademickiego Centrum Me-
dycznego. Moloch już dawno wpisał
się w krajobraz Zabrza. Jego burzliwa
historia sprawiła, że cały potencjał in-
westycji zamienił się w 5 tysięcy metrów
sześciennych gruzu. Obecnie właściciele
działki czyli Śląski Uniwersytet Me-
dyczny ma w planach podzielenie dział-
ki na mniejsze części oraz odsprzedanie
ich deweloperom. 

Firma zajmująca się rozbiórką obiektu
najpierw odłączyła fragment budynku
specjalnymi piłami do żelbetu, następ-
nie odpaliła ładunki wybuchowe. Po
chwili dwanaście kondygnacji zrównało
się z ziemią. Wszystko przebiegło zgod-
nie z planem.

Niegdyś szpital miał zapewniać 1200
miejsc dla pacjentów. Jego budowa
rozpoczęła się w 1978 roku i miała być
to jedna z największych takich inwe-
stycji w Polsce. Niestety rozmach okazał
się zabójczy – zanim ukończono bu-
dowę skończyły się pieniądze. To ozna-
czało początek końca „szpitala Religi”.
Teraz na rozbiórkę czekają kolejne
skrzydła Centrum Medycznego.

Wysadzono blok „B”
Akademickiego Centrum Medycznego

Stare i nowe twarze PO

To właśnie przez takich
ludzi staliśmy się obo-
jętni na to, co się dzieje
nie wierząc, że możemy
coś zmienić. Niestety,
ale ta obojętność i nie-
chęć do udziału w wy-
borach jest im na rękę,
gwarantuje utrzymanie
status quo i dalsze
trwanie na szczycie.

Zdjęcia wykonała
firma:

KRZEMINSKI FOTOAIR
www.fabrykapr.com
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Mieszkanie dla młodych
-�fikcyjna�pomoc?

Do tej pory słowo stołówka kojarzyło się z szelestem
ceraty, szklankami w aluminiowych koszykach i prze-
ciętnymi potrawami. Jednak wraz z otwarciem lokalu
przy ul. Łużyckiej 24, takie wspomnienia odejdą do
lamusa. Nowoczesna stołówka serwująca pyszną,
tradycyjną kuchnię przyciąga do siebie nie tylko
studentów, lecz również wszystkich gliwiczan, którzy
chcą zjeść i odpocząć w miłej atmosferze. 

Przyjemne wnętrze i przystępne ceny to pierwsze
spostrzeżenia, jakie przychodzą na myśl po wejściu
na salę jadalną. Gdy dodatkowo nasze zmysły rozbudzą
zapachy dochodzące z kuchni zdajemy sobie sprawę,
że to najlepsze miejsce w Gliwicach na szybkie śnia-
danie lub domowy obiad. 

Doskonałą rekomendacją dla lokalu są zadowoleni
klienci, którzy odwdzięczyli się właścicielom przyznając
główną nagrodę środowiska studenckiego „Zębatki”
w kategorii „Gastronomia”. Tysiące podniebień nie
może się mylić pokazując jednocześnie, że motto
„smacznie, zdrowo i tanio” triumfuje tu na co dzień. 

To również doskonałe miejsce dla osób, które szukają
odpowiedniego miejsca do organizacji większych
imprez. Obiekt składa się z dwóch niezależnych sal
i barów, które mogą pomieścić nawet 500 gości!
Wnętrze głównego pomieszczenia wyposażono między
innymi w parkiet taneczny i specjalne zaplecze,
zatem organizacja wesel, komunii i przyjęć okolicz-
nościowych nie stanowi najmniejszego problemu.

Rząd miał ułatwić zdobycie
czterech kątów wszystkim,
którzy nie przekroczyli 35 roku
życia. Program polega na
udzieleniu ze środków budżetu
państwa dofinansowania wkła-
du własnego oraz dodatkowe-
go finansowego wsparcia w
formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie wkładu włas-
nego może zostać udzielone
nabywcy, który do dnia na-
bycia mieszkania nie był m.in.
właścicielem lokalu mieszkal-
nego czy osobą, której przy-
sługuje spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu. Media
i sami obywatele podeszli do
pomysłu z wielkim optymiz-
mem, dopóki ten nie zaczął

funkcjonować. Z wieloma
ograniczeniami. 

Pierwszy zarzut jaki dotyczył
zapisu mówiącego o możli-
wości zakupu lokum wyłącznie
na rynku pierwotnym – czyli
w nowym budownictwie. Jak
zauważają eksperci, w Polsce
są miasta, w których od lat
80 nie powstał żaden blok
mieszkalny! Budownictwo
mieszkaniowe rozwija się w
wielkich aglomeracjach, gdzie
z resztą cena za metr kw. prze-
kracza limity ustalone w pro-
gramie. Nowe mieszkania są
średnio o 10-15% droższe, co
właściwie zamyka możliwość
skorzystania z MdM. Miesz-
kania nie mogą mieć po-

wierzchni większej niż 75 met-
rów kwadratowych, a domy
100 metrów. Ale jeśli w ro-
dzinie są dzieci, to norma po-
wierzchniowa jest zwiększona
o 10 metrów, do 85 w przy-
padku mieszkań i 110 w przy-
padku domów.

Wśród osób zainteresowanych
kredytem hipotecznym po-
wstaje również dyskusja co
lepsze - remont starego miesz-
kania czy kompletne wykoń-
czenie nowego lokum? To
kwestia czystej kalkulacji,
o której nie można zapominać
podczas zakupu. Na razie do
programu przyłączyło się je-
dynie siedem instytucji finan-
sowych. 

Każdy marzy o swoim własnym „M”, szczególnie na początku życiowej
drogi. Brak zdolności kredytowej, słabe warunki zatrudnienia to w czasach
kryzysu przykra norma. Odpowiedzią na taki stan rzeczy miał być MdM –
czyli rządowy projekt dopłat „Mieszkanie dla Młodych”. Rząd miał ułatwić
zdobycie czterech kątów wszystkim, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

Mieszkanie 
dla młodych 
- fikcyjna pomoc?

Nowoczesność w tradycyjnym wydaniu

P R O M O C J A

Stołówka NA ŁUŻYCKIEJ
Pon - Pt.: 07:00 - 19:00

Sob.: 11:00 - 17:00
Ndz.: 11:00 – 17:00

Ceny: 
od 3 zł za naleśniki 

do 12 za pełny zestaw obiadowy.

Stali bywalcy mogą zaopatrzyć się 
w specjalny abonament!

Poznaj stołówkę NA ŁUŻYCKIEJ

Gliwice, ul. Łużycka 24



Chcieli ukraść 
15-metrowy elewator

W czwartek, 13 marca o godzinie 10.30 wpadli
trzej „koledzy po fachu”. Złomiarze, 52-, 51-
i 45-latek, wszyscy z Gliwic, próbowali ukraść...
ogromny elewator zbożowy. Przewrócili już
nawet 15-metrowy zbiornik z emaliowanej bla-
chy i częściowo go rozebrali. Dzieła jednak do-
konać nie zdążyli i elewator na złom nie trafił,
bo na miejscu pojawili się funkcjonariusze
z komisariatu w Pyskowicach.

„Trutka” na sąsiadów

W czwartek około północy policjanci z drugiego
komisariatu zostali wezwani do dość nietypowej
sprawy. Zadzwonili mieszkańcy jednego z blo-
ków w Szobiszowicach, którzy... nie mogli od-
dychać.  Okazało się, że ich 55-letni sąsiad
w podziemnym garażu rozlał substancję che-
miczną odstraszającą gryzonie. Mężczyzna
rozlał płynu tak dużo, że smród i gryzący gaz
rozprzestrzenił się po całym budynku.

Znęcali się nad upośledzonym

Dwaj 18-latkowie oraz 20-latek, sprawcy dra-
stycznego przestępstwa, do jakiego doszło
w wigilię 2013 roku, zostali zatrzymani. Trzej
koledzy zaczepili idącego ulicą niepełnospraw-
nego intelektualnie młodego mężczyznę. Za-
prowadzili go do jednej z pijackich melin, tam
bili oraz znęcali się nad nim. Celem było uzys-
kanie numeru pin do zabranej pokrzywdzone-
mu karty bankomatowej. Prokurator przed-
stawił już zatrzymanym zarzuty rozboju, dzia-
łania wspólnie i w porozumieniu z działaniem
bezpośrednio zagrażającym życiu.

Kradzież prądu to przestępstwo

Podczas kontroli stanu instalacji w wybranych
budynkach na terenie Gliwic ujawniono
4 przypadki kradzieży prądu. Sprawcom grozi
kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Kontrole
przeprowadzono przy ulicach Gierymskiego,

Królewskiej Tamy i Korczoka. Przypominamy:
za kradzież energii elektrycznej, prócz wysokich
kar finansowych, grożą kary pozbawienia wol-
ności, nawet do 5 lat.

Zwęglone zwłoki poznali po DNA

Policjanci z Zabrza zakończyli czynności po-
szukiwawczo – identyfikacyjne w związku
z ujawnieniem w marcu ubiegłego roku zwłok
mężczyzny. Zwęglone ciało znaleziono w spa-
lonej altance mieszczącej się przy ulicy Jordana
w Zabrzu. Dziś już wiadomo, że były to zwłoki
57-latka nie posiadającego stałego miejsca za-
meldowania. Centralne Laboratorium Krymi-
nalistyczne w Warszawie dokonało porównania
profilów DNA zwłok mężczyzny i wytypowanej
przez zabrzańskich policjantów kobiety.
W dniu 7 marca bieżącego roku otrzymaliśmy
informację, że porównany materiał jest zbieżny
co pozwala stwierdzić z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością (99,9999%), że de-
natem jest 57-letni Bogusław N.

Z autobusu do karetki

Autobus komunikacji publicznej linii nr 280
jechał ulicą Stalmacha. Jak wstępnie ustalono,
kierowca autobusu dojeżdżając do przejścia
dla pieszych, przystąpił do hamowania w celu
umożliwienia przejścia przez przejście pieszej.
W trakcie tego manewru stojąca w autobusie
72-letnia pasażerka utraciła równowagę i prze-
wróciła się na podłogę. Upadek spowodował
u kobiety liczne obrażenia ciała. Na miejsce
wezwano ratowników medycznych, którzy
przewieźli poszkodowaną do szpitala.

Nocny pożar
kamienicy w Bytomiu

W czwartkową noc dyżurny komendy miejskiej
został poinformowany o pożarze kamienicy
przy ulicy Korfantego. Miejsce zdarzenia za-
bezpieczali funkcjonariusze bytomskiej ko-
mendy a akcję gaśniczą prowadzili strażacy.
Na miejscu ewakuowano 12 mieszkańców ka-
mienicy. Nikt nie ucierpiał. W pogorzelisku

strażacy nie znaleźli nikogo. Policjanci zatrzy-
mali 37-letniego właściciela mieszkania, który
był pijany. Badanie wskazało u niego ponad
2,5 promila alkoholu w organizmie. Może mu
grozić nawet do 10 lat więzienia.

Chciał trafić do psychiatryka

Policjanci z Zabrza zatrzymali 45-letniego męż-
czyznę i umieścili go w izbie wytrzeźwień. Przy-

czyną zatrzymania było zakłócenie porządku
publicznego oraz stwarzane zagrożenie dla
własnego życia i zdrowia. O pomoc do policji
zgłosiła się załoga karetki pogotowia ratunko-
wego, która miała problem z nietrzeźwym
mężczyzną. Wymieniony najpierw wszedł na
jezdnię przed jadącą karetkę, a później starał
się przekonać ratowników do odwiezienia go
do szpitala psychiatrycznego. Badanie stanu
trzeźwości zatrzymanego wykazało ponad
3 promile alkoholu w organizmie.
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ GLIWICE sprzedam
2pok.2piętro C.O.piwnica
balkon 501612812 [6768]

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

❚ KOREPETYCJE NA
TARNOGÓRSKIEJ- 
CHEMIA! 602-723-690
korkina5@op.pl

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

❚ Sprzedam kawalerkę
39 m2 TEL.792-678-448SPRZEDAŻ  KUPNO

WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

W budżecie Bytomia brakuje 100 milionów,
ale prezydent chce budować stadion

W grudniu prezydent Damian Bartyla
w przedłożonym radzie miejskiej
projekcie uchwały budżetowej zapisał
po stronie wpływów budżetowych
100 mln złotych z tytułu dzierżawy
miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Podczas grudniowej sesji rady miej-
skiej okazało się, że zapis ten jest
wynikiem prezydenckich planów ko-
mercjalizacji Bytomskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego, miej-
skiej spółki zajmującej się dystrybucją
wody i odprowadzaniem ścieków
w Bytomiu. Ten kontrowersyjny po-
mysł wzbudził wiele emocji zarówno
wśród bytomian obawiających się

podwyżek cen wody, jak i wśród pra-
cowników obawiających się o miejsca
pracy. Burza medialna doprowadziła
do tego, że prezydent Bartyla z tych
planów się wycofał. 

W bytomskim budżecie pozostała
jednak dziura wielkości 100 milionów
złotych. Podczas sesji  prezydent za-
proponował szereg poprawek, które
miały zbilansować budżet. Najbar-
dziej zadziwiające były wpływy z ty-
tułu sprzedaży Elektrociepłowni
„Szombierki”, która nie jest włas-
nością miasta. Prezydent tłumaczył,
że negocjacje z obecnym właścicielem,
spółką Fortum są na finiszu i już

wkrótce miasto stanie się właścicielem
zabytkowego budynku. Zapis ten wy-
daje się równie wirtualny, jak ten
dotyczący dzierżawy miejskich wodo-
ciągów.

W związku z ogromnymi brakami
w budżecie miasto powinno zacisnąć
pasa i do niezbędnego minimum
ograniczyć wydatki. A stała się rzecz
zupełnie odwrotna. Bartyla zwołał
konferencję prasową, na której za-
miast oszczędności zapowiedział...
budowę stadionu miejskiego! Z lo-
dowiskiem. Co więcej rolę inwestora
zastępczego powierzyć chce Bytom-
skiemu Przedsiębiorstwu Komunal-

nemu, temu samemu które jeszcze
miesiąc temu było przedmiotem pla-
nów prywatyzacyjnych prezydenta.

Skąd miasto planuje pozyskać środki
na tę inwestycję? Część środków po-
chodzić ma z Totalizatora Sporto-
wego, a pozostałą część zapewnić
mają najprawdopodobniej bankowe
kredyty.
Prezydent Bartyla planuje wydać na
ten cel 50 mln złotych. Na ile cena
ta jest realna jeżeli w Gliwicach,
chwalonych przy tej inwestycji za
niezwykłą oszczędność, budowa sa-
mego stadionu, bez lodowiska, kosz-
towała 54 miliony?

Wydaje się, że dla prezydenta, byłego
prezesa Polonii Bytom budowa sta-
dionu przy Olimpijskiej jest najważ-
niejszym celem. Tylko czy jest to od-
powiedni moment na taką inwesty-
cję? Czy tak często krytykowane przez
środowisko polityczne prezydenta
zaciąganie kredytów przez Platformę
Obywatelską podczas rządów Koja
za chwilę nie okaże się strzelaniem
do własnej bramki? Przecież miasto
za pośrednictwem spółki miejskiej
BPK planuje pozyskanie kredytu na
tę inwestycję. Jak widać bytomskie
władze nie uczą się na doświadcze-
niach poprzedników i wyznają zasadę
„zastaw się, a postaw się”. 

OGŁOSZENIA

DROBNE

R E K L A M A

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


widzisz coś interesującego
coś Cię irytuje

masz coś do powiedzenia
uczestniczysz w życiu społecznym

masz ciekawe zdjęcia
wiesz o czymś ważnym
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Niestety na podwyżkę nie masz co liczyć
w najbliższym czasie. Nie oznacza to jednak,
że masz przestać wydajnie pracować.

Byk 21.04-20.05
Trzeba rozejrzeć się za nowym rozwiązaniem.
Jeżeli energia Cię rozpiera pomyśl o treno-
waniu sportu. Właściwy wybór to połowa
sukcesu.

Bliźnięta 21.05-21.06
I po co tak się szarpać? Sprawy od dawna
układały się w jednoznaczną, niezobowią-
zującą historię. I takie było przecież Twoje
założenie. Może warto odpuścić?

Rak 22.06-22.07
Współpracownicy będą na Ciebie patrzeć
z niedowierzaniem. Kolejny raz sprostasz
niezwykle ambitnemu i trudnemu projektowi.
Przełoży się to na Twoje wynagrodzenie.

Lew 23.07-23.08
Możesz w tym tygodniu znaleźć się w nie-
typowej sytuacji. Tylko nie wpadaj w panikę.
Nie lubisz być zaskakiwany w takich chwi-
lach.

Panna 24.08-22.09
Nawiążesz wiele ciekawych znajomości.
W twojej branży one są bezcenne. Radość
będzie tym większa, że nawet się o nie nie
starałeś. Będą one miały wpływ na twoją
dalszą karierę. 

Waga 23.09-23.10
Poczujesz w tym tygodniu nagły przypływ
energii. Zajmiesz się realizacją zaległych
spraw, uporządkujesz stanowisko pracy
i ruszysz przed siebie zostawiając konkurencję
w tyle.

Skorpion 24.10-22.11
Nikt inny, tylko ty jesteś twórcą obecnej rze-
czywistości. Także w relacjach partnerskich.
Pamiętaj, że każda akcja wywołuje określoną
reakcję. 

Strzelec 23.11-21.12
Niestety coraz częściej dochodzi w twojej
rodzinie do słownych przepychanek. Ko-
niecznie coś z tym zrób. Zwłaszcza, że
wasze cięte riposty mocno wszystkich ra-
nią.

Koziorożec 22.12-2001
Uważaj, by nie dać się nabrać sprytniejszemu
od ciebie. Zaskakujące wydarzenie właśnie
taki będzie miało cel. Oddanie i lojalność to
spoiwo, które łączy ludzi.

Wodnik     21.01-19.02
Nie lekceważ uwag szefa. Są one dla ciebie
przestrogą. Dość długo grałeś mu na nerwach.
Niska motywacja nie upoważnia cię do sa-
botowania jego poleceń. 

Ryby 20.02-20.03
Coraz bardziej się od siebie oddalacie.
Uważaj, bo pod wpływem rozdrażnienia
i w pracy możesz prowokować zwady
i kłótnie. Te chroniczne napięcia psują tylko
nerwy.
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8 4 7

4 3 7

5 9 6

3 8 1 4 6

7 2 8

2 5 9

7 9 6

6 5 8 7

Sudoku 17 (Easy)

1 7 5 2

4

6 8 4 9 7 3

2 1 6

2 5

3 6 5

2 4 6 3 9 8

7

7 5 4 2

Sudoku 18 (Medium)

9 1 6 4

4 9 5 2

2 8

7 1 9 3 5

8 9 7 2 1

5 1

3 6 8 4

5 9 1 7

Sudoku 19 (Medium)

1 9 7

8 6

5 6 2 1 7

8 7 2 9 4

1 9 5 7 8

4 7 1 8 5

9 8

4 6 2

Sudoku 20 (Easy)

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

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Regina (poniedziałek)
—to kobieta pełna temperamentu,
jest indywidualistką o twórczym
umyśle. Jest kapryśna i chce zwra-
cać na siebie uwagę otoczenia.
Zawsze chodzi swoimi ścieżkami.
Jest dobrym organizatorem. Pro-
wadzi oszczędne życie, jednak nie
jest osobą skąpą. Pragnie być ideal-
ną matką i żoną. Dużo przebywa
w towarzystwie, lubi robić przy-
jęcia. Kocha przyrodę. 

 Edward (wtorek)
— jest człowiekiem statecznym,
szczerym i prawdomównym. Po-
trafi łagodzić spory. Jest szlachetny,
potrafi być dobrym gospodarzem.
Posiada uzdolnienia muzyczne.
W życiu zazwyczaj chodzi włas-
nymi ścieżkami, jest towarzyski.
Jest typem mężczyzny, którego
reakcje trudno przewidzieć. Pragnie
w życiu osiągnąć stabilizację. Do
sukcesów dochodzi wytrwałą pra-
cą, konsekwencją i przedsiębior-
czością.

 Józef (środa)
— osoba obdarzona tym imieniem
ma twórczy charakter, znakomitą
intuicję i dobrze zna psychikę
ludzką, dlatego łatwo nawiązuje
współpracę. Kulturalny, inteligent-
ny, mądry, posiada wielkie ideały
i starannie je realizuje. Jego żona
jest jego partnerem, ale także przy-
jacielem. Dzieci wychowuje twar-
do, dba by były religijne i dobrze
wykształcone. Lubi zwracać na
siebie uwagę kobiet.

 Klaudia (czwartek)
— to osoba przyjazna, prawdo-
mówna, o wielkim sercu. Jest wy-
rozumiała, bardzo wrażliwa na
ludzką krzywdę. Ma w sobie mnó-
stwo miłości i chętnie pomaga in-
nym ludziom. Fascynuje ją przy-
roda i piękne krajobrazy. W pracy
jest sumienna i bardzo dokładna,
lubi pracę zespołową. Klaudia jest
trochę niepewna siebie.

 Eleonora (piątek)
— to osoba silna, która ma uzdol-
nienia kierownicze. Posiada stały
charakter i ma silną wolę. Jest
sprawiedliwa, bardzo ceni sobie
wolność myśli i działania. Lubi
czytać książki. Eleonora często
zaniedbuje rodzinę. Nie cierpi
sprzeciwu.

 Bogumiła (sobota)
— Kobieta o imieniu Bogumiła
jest zawsze miła . Lubi wykonywać
odpowiedzialną pracę. Lubi od-
nosić sukces. Jest tolerancyjna
i lojalna wobec przyjaciół. Jest
wymagająca wobec swoich współ-
pracowników. Bogumiła to kobieta
romantyczna i zadbana. Wygląd
zewnętrzny jest dla niej bardzo
ważny, toteż zawsze stara się być
dobrze ubrana i starannie uczesana.
W głębi serca jest bardzo niepewna
siebie.

 Konrad (niedziela)
— to człowiek nerwowy, impul-
sywny, ale też usłużny i dobry.
Ma wysokie wykształcenie, lubi
dzielić się swoją wiedzą z innymi,
może być dobrym wykładowcą.
Uparty, broni zaciekle swojego
i rzadko się poddaje, nawet jeśli
ktoś udowadnia mu, że nie ma
racji. Jest twardym mężczyzną,
który łatwo wpada w konflikty
z innymi.

Gazeta Tydzień
Biuro Reklamy

tel. 884 995 996,  884 998 991


