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Światowa organizacja zdrowia
(WHO) ogłosiła, że zjadamy
zbyt dużo cukru, także tego
zawartego już w pożywieniu.
Najnowsze  … ➽ str.❻

Za�dużo
cukru

Do niedawna najlepszym za-
bezpieczeniem wydawał się
autoalarm. Zakładano, że lu-
dzie go słyszący zareagują
i powiadomią policję. Niestety,
amatorsko montowane i słabej
jakości systemy ... ➽ str.❼

Jak�uchronić
auto

Konflikt��
w Bytomiu

Jeśli ktoś sądził, że po dy-
namicznych roszadach już
nic bardziej zaskakującego
się nie wydarzy ten grubo
się mylił. W trakcie piątkowej
konferencji …

Wszystko wskazuje na to, że
problemy prezydenta Damiana
Bartyli z budżetem i Elektro-
ciepłownią ... ➽ str.➋

➽ str.❸

Zdzisław�Kręcina
dyrektorem PIASTA

Podczas konferencji Marek Zu-
ber, ekonomista i analityk ryn-
ków finansowych, oraz Paweł
Poncyliusz,  były wiceminister
gospodarki ... ➽ str.❹

LOGISTYKA
Konferencja 

PROMOCJA

w�Gliwicach��⁄�Zabrzu��⁄�Bytomiu

Pierwsze�źródło�informacjizawsze
w�poniedziałek

Poszerzyliśmy
zasięg

Gazeta�ukazująca�się�dotychczas�w�Gliwicach
jest�teraz�dostępna�także�w�Bytomiu�i�Zabrzu

Bytom
175.000 mieszkańców

Zabrze
179.000 mieszkańców

Gliwice
186.000 mieszkańców

Powiat gliwicki
114.000 mieszkańców

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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Ogłoszono wyniki przetargu na mo-
dernizację ulicy Koziełka w Knurowie.
Planowane prace zostaną podzielone
etapami, gdyż przebudowa może po-
trwać zgodnie z przetargiem około 29
tygodni. Zwycięzcą okazało się gliwickie
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów, które zaoferowało wykonanie
inwestycji za 2 mln 884 tys. złotych. 

Roboty powinny ruszyć w najbliższych
tygodniach i rozpoczną się od ulicy
Dworcowej do budynku numer 99. Po-
czątkowo projekt miał objąć remont
całej drogi, wraz z kawałkiem ulicy
Jęczmiennej. Jednak protest jednego
z mieszkańców specjaliści musieli na-
nieść odpowiednie zmiany. Władze
miasta zapowiadają, że gdy tylko za-

kończy się pierwszy etap, robotnicy
rozpoczną modernizację pozostałej czę-
ści nawierzchni. 

Prace mają charakter kompleksowy
i przewidują przebudowę oświetlenia,
odwodnienia ulicy, chodników, wjazdów
do posesji, miejsc parkingowych oraz
warstwy asfaltu na jezdni. 

W całym kraju do objęcia tym
systemem Główny Inspektorat
Transportu Drogowego wytypo-
wał 34 miejsca, w tym tylko dwa
w województwie śląskim – jedno
w Siewierzu i drugie w gminie
Pilchowice. – To bardzo dobra
wiadomość – mówi Waldemar
Dombek, wicestarosta gliwicki.
– Zarząd Powiatu Gliwickiego
od dawna zabiega o zwiększenie
bezpieczeństwa na tym odcinku
drogi krajowej 78. 

Podobne urządzenia działają już
m.in. we Włoszech, Holandii,
Francji i Wielkiej Brytanii. Jak
wykazują badania, po zamonto-
waniu we Włoszech tego systemu,
wskaźnik śmiertelności w wy-
padkach drogowych spadł w ob-
jętych nim miejscach o 51 proc.,
a w Wielkiej Brytanii o 85 proc.
Kamery ustawione są na począt-
ku i na końcu danego odcinka
drogi, a system oblicza czas prze-
jazdu pojazdu między nimi. Na
tej podstawie mierzona jest śred-
nia prędkość auta – gdy prze-
kracza ona dopuszczalną pręd-

kość, kierowca musi liczyć się
z surowymi konsekwencjami, po-
dobnie jak przy „namierzeniu”
przez radar.

Obecnie trwają prace przygoto-
wawcze do montażu systemu na
tym newralgicznym odcinku dro-
gi krajowej 78. Po ich zakończe-
niu, jeszcze w tym roku, nastąpi
instalacja urządzeń odcinkowego
pomiaru prędkości. Warto przy-
pomnieć, że w ub. roku na ul.
Rybnickiej w Nieborowicach do-
szło do 23 zdarzeń drogowych,
w tym 4 wypadków, w których
zostało rannych 5 osób, z kolei
w Wilczy odnotowano 20 zdarzeń
drogowych, w tym 8 wypadków,
w których śmierć poniosła jedna
osoba, a 10 zostało rannych.
Szczególnie niebezpiecznie jest
właśnie w Wilczy, przy skrzyżo-
waniu tej ruchliwej drogi krajowej
z dwoma drogami powiatowymi
– S 2930 w kierunku Knurowa
i S 2929 do Pilchowic. 

Ruszą prace na ul. Koziełka
w Knurowie

W listopadzie ubiegłego roku Jast-
rzębska Spółka Węglowa poinformo-
wała, że przejęcie kopalni nastąpi do
końca czerwca 2014 roku. Natomiast
podjęcie ostatecznej decyzji miało na-
stąpić pod koniec roku. Pojawiły się
prognozy, że dzięki inwestycji spółka
zwiększy wydobycie do około 19 mln
ton. Do rozpoczęcia procesu sprzedaży
pozostało tylko odpowiednie wycenienie
przedsiębiorstwa. Choć spółka miała
poznać kwotę w lutym, negocjacje zna-
cząco się wydłużają. Władze Kompani
Węglowej stoją niejako pod ścianą
i gdyby nie słaba kondycja finansowa,
z chęcią pozostawiłyby zakład pod
swoją kontrolą. Zdając sobie sprawę

ze znaczenia kopalni przedstawiciele
KW uznali, że to dobry moment, aby
powalczyć o dobrą cenę sprzedaży.
Szczególnie, że koszty jednostkowe wy-
dobycia KWK Knurów-Szczygłowice
są niższe niż w całej grupie JSW. Do-
datkowo odpowiednie inwestycje po-
zwoliłyby na znaczące zwiększenie jej
wydajności. 

Tym samym optymistyczne prognozy
o finalizacji zakupu do końca drugiego
kwartału 2014 roku są już nieaktualne.
W ubiegłym tygodniu przedstawiciele
Jastrzębskiej Spółki Węglowej poin-
formowali o przesunięciu ostatecznego
terminu przejęcia na drugą połowę

roku. Zapewniano, że projekt nie musi
wejść w życie od razu, a odpowiednia
cena gra tutaj kluczową rolę. Oznacza
to, że choć decyzja ma zapaść w tym
półroczu, to transakcja może odbyć się
nawet w grudniu. Tak duża inwestycja
może wpłynąć na obniżenie tegorocz-
nych nakładów inwestycyjnych spółki. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knu-
rów-Szczygłowice” powstała w 2010
roku w wyniku połączenia dwóch ko-
palń, „Knurów” i „Szczygłowice”. Obszar
górniczy kopalni wynosi 59,79 km kw.
Dobowe wydobycie to około 16 tys.
500 ton. Rocznie kopalnia produkuje
3,5-4 mln ton węgla.

Zakup KWK Knurów-Szczygłowice
dopiero w drugiej połowie roku

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

Wszystko wskazuje na to, że pro-
blemy prezydenta Damiana Bartyli
z budżetem i Elektrociepłownią
„Szombierki” dopiero się zaczynają.
Jeżeli miasto nie przedstawi wystar-
czających argumentów konieczna
będzie ponowna zmiana budżetu.
Na tym problemy się nie kończą.
Przedstawiciele spółki Fortum, która
jest właścicielem EC „Szombierki”
wydają się być co najmniej zdziwieni
wypowiedziami prezydenta Bartyli.

— Rozmowy faktycznie się toczą,
ale intencją spółki jest przekazanie
obiektu na cele służące potrzebom
lokalnej społeczności twierdzi Jacek
Ławrecki, rzecznik Fortum. Spółka
zaskoczona jest również zapowiedzą
prezydenta o rychłej sprzedaży
obiektu zaraz po jego przejęciu. Co
więcej mowa była o przejęciu bez
zysku wyłącznie samego obiektu,
natomiast miasto ma zamiar przejąć
także działkę do niego przylegającą.
To wymagać będzie oszacowania
jej wartości. Jak to się ma do słów
prezydenta Bartyli w trakcie mar-

cowej sesji podczas której
zapowiadał przejęcie EC za
symboliczną cenę? Czy to
pozwoli na osiągnięcie tak
wysokiego zysku ze sprze-
daży? 

Dodatkowo konflikt na linii
miasto – Fortum może na-
brać realnego kształtu po ze-
szłotygodniowych zapowie-
dziach miasta dotyczących
podpisania listu intencyjnego
z SFW Energia i to przed
faktycznym przejęciem Elek-
trociepłowni. Dlaczego? Po-
nieważ firma ta planuje
w Bytomiu prowadzenie
działalności konkurencyjnej
względem Fortum. Pojawiła
się również nieoficjalna in-
formacja, że to ten właśnie
inwestor miałby przejąć
obiekty po Fortum. Lokali-
zacja ta byłaby dla SFW
Energia wręcz doskonała,
ponieważ znajduje się tam
węzeł, którym firma mogłaby

dostarczać ciepło. Gdyby oka-
zało się to prawdą to zarząd
spółki Fortum mógłby zostać
oskarżony o wyjątkową nie-
gospodarność.

Miasto informację tą zdemen-
towało. Czy była to zagrywka
negocjacyjna ze strony pre-
zydenta? Wszystko to wygląda
wyjątkowo dziwnie i co więcej
raczej odbiera niż daje argu-
menty w negocjacjach z For-
tum. Co stanie się z wirtual-
nymi 30 mln złotych? Co zro-
bi miasto jeżeli okaże się, że
pomysłu tego nie uda się zrea-
lizować? Mnoży się coraz wię-
cej wątpliwości wokół spraw-
ności zarządzania miastem
przez prezydenta Bartylę. Naj-
pierw nieudana próba pry-
watyzacji ZBM, potem kolejna
nieudana próba dzierżawy
BPK, a teraz kłopoty wokół
budżetu i sprzedaży „wirtual-
nej” własności, jaką na dzień
dzisiejszy jest Elektrociepłow-
nia „Szombierki”. Czy to nie
będzie za dużo biorąc pod
uwagę zbliżające się wybory
samorządowe?

„Fortum” w konflikcie
z prezydentem Bartylą?
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która dba o po-
prawność finansów miasta, wszczęła postępowanie w sprawie za-
pisu w budżecie miasta Bytom. Chodzi o zaplanowane wpływy na
poziomie 30 mln zł ze sprzedaży obiektu, który nie stanowi włas-
ności gminy.

Odcinkowy pomiar 
prędkości�na�DK-78
Na drodze krajowej 78 z Gliwic do Rybnika zamontowany zo-
stanie nowatorski w Polsce system odcinkowego pomiaru
prędkości.
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Jeśli ktoś sądził, że po dy-
namicznych roszadach już
nic bardziej zaskakującego
się nie wydarzy ten grubo
się mylił. W trakcie piąt-
kowej konferencji pełniący
obowiązki prezesa Grze-
gorz Jaworski poin- 
formował o nawiązaniu
współpracy ze Zdzisławem
Kręciną. Od 24 marca bę-
dzie on pełnił funkcję dy-
rektora klubu. Umowa
obowiązywać ma przez
trzy miesiące. Po tym cza-
sie zostanie podjęta de-
cyzja o dalszej współpracy. 
— Zdzisław Kręcina jest
postacią doskonale znaną
w środowisku piłkarskim,
posiada odpowiednie do-
świadczenie i kompeten-
cje. Posiada rozległą wie-
dzę, która pozwoli mu za-
jąć się sprawami admi-
nistracyjno-organizacyj-
nymi Piasta – wyjaśnia
Jaworski. 

To jeden z najbardziej roz-
poznawalnych działaczy
piłkarskich. W latach
osiemdziesiątych zasiadał
na stanowisku zastępcy

sekretarza generalnego
PZPN. Był również szefem
organizacyjnym reprezen-
tacji olimpijskiej oraz se-
kretarzem Wydziału Szko-
lenia. W latach 1999-2011
pełnił funkcję sekretarza
generalnego PZPN. W tym
okresie był członkiem szta-
bu organizacyjnego repre-
zentacji narodowej. Przez
wiele lat uczestniczył
w pracach Komisji Fede-
racji Narodowych UEFA
oraz Komisji Reprezenta-
cji Narodowych UEFA.
Niestety w mediach za-
słyną podejrzeniami o ko-
rupcję i alkoholowymi in-
cydentami. 

Zapytaliśmy rzecznika pra-
sowego klubu Mateusza
Małka skąd tak kontro-
wersyjna decyzja. – Nie
ukrywamy, że skupiliśmy
się na odpowiednich kom-
petencjach Pana Zdzisła-
wa Kręciny. Umiejętności
i doświadczenie to ele-
menty, które przesądziły
o jego wyborze. To co
działo się w przeszłości
zostawiamy za sobą. Te-

raz koncentrujemy się na
kolejnych rozgrywkach i
poprawie kondycji klubu
– przekazał telefonicznie

rzecznik.

Warto dodać, że władze
Piasta od zawsze posiadały
spore pokłady sympatii
do dyrektora Kręciny.

W ostatnich wyborach
na prezesa PZPN otrzymał
solidne poparcie od gli-
wickich kolegów.

Nie wiemy, czy w czasie
dyrektorowania Kręciny
Piast zacznie wygrywać,
ale jednego jesteśmy
pewni - Kręcina w śro-
dowisku piłkarskim nie
będzie owieczką wśród
stada wilków.

Władze Zabrza postanowiły
przekazać klubowi 6 milio-
nów złotych.

Gdyby nie interwencja miasta,
Górnik Zabrze nie otrzymałby
licencji na grę w kolejnym se-
zonie rozgrywek. PZPN ostrze-
gał przedstawicieli klubu, że
brak odpowiedniego kapitału
będzie oznaczał odebraniem
dotychczasowej licencji. Rada
Miejska postanowiła wspomóc
Górnika, budzi to jednak pew-
ne wątpliwości ponieważ po-
większa i tak już spore zadłu-
żenie klubu. Chodzi o ogromne
pieniądze. Jak wynika z nie-
oficjalnych doniesień może to
być nawet 30 milionów zło-
tych. Doraźna pomoc ma zos-
tać przekazana na podstawową
działalność klubu i pokrycie
zaległych opłat wobec ZUS

i Urzędu Skarbowego. Na pie-
niądze czekają również piłkarze
i były sztab szkoleniowy. 

To nie koniec rosnących pro-
blemów. Nowy trener Robert
Warzycha musi bardzo szybko
nadrobić szkoleniowe zaległo-
ści. Okazało się bowiem, że
jego amerykański dyplom nie
ma najmniejszego znaczenia
w Europie. Pomimo doświad-
czenia i umiejętności Warzycha
musi ukończyć kolejny kurs –
UEFA Pro, który odbywa się
w Białej Podlaskiej. Gdy już
ukończy szkolenie, będzie ubie-
gał się o warunkowe przyzna-
nie certyfikatu, aby prowadzić
klub w Ekstraklasie. 

Brak środków na inwestycje,
transfery i budowę nowego
obiektu z pewnością nie
wzmocni morale piłkarzy.

Zdzisław�Kręcina
nowym dyrektorem Piasta!

Górnik�Zabrze
wciąż się zadłuża 

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o odsunięciu
dotychczasowego prezesa Jarosława Kołodziejczyka.
Decyzja zapadła dość nagle i zaskoczyła wszystkich.
Okazało się jednak, że to nie koniec niespodzianek.

Biuro Reklamy i Ogłoszeń

tel.�884�995�996,��884�998�991

tel.�32-�323�50�96Wiesz o czymś ważnym
coś�Cię�irytuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100�Gliwice,�ul.�Górnych�Wałów�52/13
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Już w środę 26 marca w Gliwi-
cach odbędzie się 3 edycja kon-
ferencji logistycznej, na której
spotkają się m.in.: eksperci
z branży, przedstawiciele firm
działający w tym obszarze
i władze samorządów. Spotkanie
będzie okazją do zapoznania
się z trendami w sektorze lo-
gistyki oraz dyskusji na temat
wykorzystania potencjału Gór-
nego Śląska jako europejskiego
węzła logistycznego.

— Konferencja logistyczna
w Gliwicach co roku cieszy
się ogromnym zainteresowa-
niem ludzi  z branży, ponie-
waż w sposób bardzo kom-
pleksowy omawia zagadnie-
nia związane z rozwojem sek-
tora i przyciąga bardzo róż-
nych przedstawicieli łańcucha
logistycznego” – mówi Zyg-
munt Frankiewicz, Prezydent
Miasta Gliwice.  — Dzięki temu
oprócz wartości merytorycz-
nych, konferencja stwarza

świetne warunki networkin-
gowe – dodaje. 

Podczas konferencji Marek
Zuber, ekonomista i analityk
rynków finansowych, oraz Pa-
weł Poncyliusz,  były wicemi-
nister gospodarki omówią eko-
nomiczne i finansowe aspekty
rozwoju sektora. O rewolucji
logistycznej w Polsce i Europie
porozmawiają eksperci w pa-
nelu moderowanym przez
doktora Aleksandra Niemczy-
ka z Instytutu Logistyki i Ma-
gazynowania. O potrzebach
najemców porozmawiają
przedstawiciele m.in.: DTZ,
Allegro i Indesit Polska.

W dyskusji o potencjale in-
westycyjnym regionu Górnego
Śląska zabiorą głos przedsta-
wiciele miasta Gliwice, Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, firmy  General Mo-
tors Manufacturing Poland
oraz PrimeIndustrial i Poin-
tParkProperties. 

W roli panelistów wystąpią

również Jerzy Polaczek, poseł
na Sejm RP, Minister Trans-
portu w latach 2005 – 2007,
Paweł Wojda, Prezes Między-
narodowego Portu Lotniczego
Katowice w Pyrzowicach,
Henryk Zielaskiewicz, Naczel-
nik Wydziału Infrastruktury
Logistycznej PKP Cargo, Łu-
kasz Lubański, Dyrektor dys-
trybucji międzynarodowej re-
gionu Raben Polska oraz Ju-
rek Szczot z Meiko Trans Pol-
ska. Partnerami konferencji
zostali Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna i Regio-
nalna Izba Gospodarcza
w Katowicach.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny po wcześniejszej rejes-
tracji na www.prospectsinpo-
land.com. Więcej informacji
udziela Marcin Łazowski
(lazowski_m@um.gliwice.pl;
32 239 13 47) i Marta Borowska
(marta.borowska@bluevine.pl;
608 577 709).

Logistyka
–�motor�rozwoju�ekonomicznego

Ważna konferencja w Gliwicach

W
czerwcu ubiegłego
roku pisaliśmy
o planach powsta-
nia nowego zrze-

szenia samorządów. Składa-
jący się z 81 gmin i powiatów
ma stanowić ważną siłę
w całym regionie. Związek
Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa
Śląskiego ma usprawnić
wspólne przedsięwzięcia i in-
westycje. Jego funkcjonowa-
nie ma usprawnić koordy-
nację działań i podejmowania
decyzji w sprawach ważnych
dla wszystkich jego członków.
Wspólna praca pozwala na
wspieranie słabszych pod-
miotów oraz spotęgowanie
siły większych samorządów.

Inicjatywa pozwoli na obronę
wspólnych interesów, szcze-
gólnie w kwestii przyznawa-
nego unijnego dofinansowa-
nia. Stała się ona odpowiedzią
na niekorzystne zapisy Re-
gionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.
Pomijały one ważne przed-
sięwzięcia nie tylko dla po-
szczególnych subregionów
i podregionów, ale i całego
województwa.

Siedziba stowarzyszenia mie-
ści się obecnie w Nowych
Gliwicach. Oczywiście do za-
dań nie należy wyłącznie po-
zyskiwanie unijnych środ-
ków. Gminy i powiaty będą
współpracować ze sobą m.in.
w kwestii wspierania rozwoju
gospodarczego, wzrostu in-
nowacyjności, konkurencyj-
ności jej członków. Inicjatywa
będzie zajmować się również
zapobieganiem skutków klęsk
żywiołowych, promocją tu-
rystyczną, a nawet zwiększa-
niem poziomu wykształcenia
mieszkańców.

Jak wynika z zapisów pro-
jektu statutu, liczba głosów
poszczególnych gmin i po-

wiatów jest uzależniona od
liczebności mieszkańców. Gli-
wice będą reprezentowane
przez czterech przedstawi-
cieli. Zarząd Związku będzie
miał obowiązek zwołać Wal-
ne Zebranie członków co naj-
mniej raz w roku. 

Ubiegłoroczna inicjatywa
prezydenta Gliwic

zjednoczyła�samorządy

R E K L A M A
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1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul.
Grodowej 2 w Gliwicach.  

2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowa-
nie wieczyste. 

3. Powierzchnia lokalu : 181,35 m2. 
4. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego

– piwnicy : 53,47 m2.
5. Skład lokalu: 

I kondygnacja - parter - składająca się z 5
pomieszczeń,
korytarza, zaplecza, dwóch 
pomieszczeń wc oraz pomieszczenia
klatki schodowej ,
II kondygnacja – I piętro  - składająca się
z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza,
klatki schodowej i pomieszczenia wc,
kondygnacja piwnic – składająca się z ko-
rytarza, klatki schodowej, 3 pomieszczeń
piwnic,
pomieszczenia przynależne – składające
się z 5 piwnic.

6. Udział w wysokości 516/1000 części w nie-
ruchomości wspólnej przysługujący każdo-
czesnemu właści- cielowi lokalu. 

7. Nieruchomość lokalowa objęta jest księga
wieczystą KW nr GL1G/00126952/4 i poło-
żona jest na działce  nr 801, obręb Stare
Miasto 
o powierzchni 0,0209 ha, księga wieczysta
KW GL1G/00046639/9. Właścicielem gruntu
jest Gmina Gliwice. Nieruchomość czę-
ściowo zachodzi na działkę nr 800.  

8. Obciążenie nieruchomości: wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.

9. Cena wywoławcza – 470 000,00 zł
10. Opłata roczna z tytułu użytkowania wie-

czystego – 3% ceny nieruchomości grunto-
wej.

11. Wadium – 23 500,00 zł.
Wpłacone wadium podlega :

zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaofero-
wanej przez oferenta, który wygra prze-
targ,
zwrotowi pozostałym oferentom,
przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.

12. Nieruchomość zostanie udostępniona w
celu oględzin w dniu 03.04.2014
w godz. od 10:00 do 11:00.

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie do dnia 05.05.2014 r. wadium na
konto  ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA Nr
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decy-
duje data wpływu wadium na konto).

14. Termin i miejsce otwarcia ofert 09.05.2014
r. 
o godz.10.00
(część jawna i niejawna).

15. Oferty winny zawierać następujące informa-
cje:

datę sporządzenia oferty,
imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy)
oraz adres zamieszkania (prowadzenia
działalności),

numer NIP, a w przypadku oferenta będą-
cego osobą fizyczną nr PESEL,
w przypadku spółek prawa handlowego –
poświadczony za zgodność z oryginałem
aktualny odpis z KRS,
w przypadku spółek prawa cywilnego –
poświadczonych za zgodność z orygina-
łem zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej każdego ze
wspólników oraz oświadczeń każdego ze
wspólników oraz oświadczeń wszystkich
wspólników o wyrażeniu zgody na ich re-
prezentowanie w  procesie zawierania
umowy, w przypadku uczestnictwa w
przetargu jednego z nich,
kserokopię dowodu wpłaty wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, na
które ma zostać    zwrócone wadium,
w przypadku niewygrania przetargu,
osoby fizyczne działające w imieniu in-
nych osób fizycznych dodatkowo pełno-
mocnictwo notarialnie lub z notarialnie
poświadczonym podpisem,
nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budyn-
ków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz
słownie) i sposób zapłaty,
oświadczenie, że oferentowi znany jest
stan techniczny nieruchomości,
podpis oferenta.

16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi
Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11 w zaklejo-

nych kopertach do godz. 15:00 dnia
05.05.2014 r. 

17. Koperty z ofertą winny być opisane w nastę-
pujący sposób:

zaadresowane na Dział Administracyjno –
Gospodarczy ZBM I TBS Sp. z o.o.,
winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO
PRZY UL. GRODOWEJ 2

– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.05.2014 r.”. 

18. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
lokalu w terminie 30 dni od daty prze-
targu,
poniesienia kosztów notarialnych i sądo-
wych związanych z nabyciem lokalu użyt-
kowego.    

19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać
, gdy została wybrana inna oferta albo gdy
przetarg został zamknięty bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie in-

ternetowej ZBM I TBS Sp. z o.o.  www.zbm.gli-

wice.pl . Dodatkowe informacje na temat

warunków przetargu można uzyskać pod nume-

rem telefonu:

323 392 901.

OGŁOSZENIE
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11

ogłasza:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

widzisz coś interesującego
coś Cię irytuje

masz coś do powiedzenia
uczestniczysz w życiu społecznym

masz ciekawe zdjęcia
wiesz o czymś ważnym

✆ 32-332 50 96
skontaktuj się z nami
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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

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

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

❚ Sprzedam mieszkanie 2
pokojowe 48m2 w okolicy
Politechniki Śląskiej. Kon-
takt: 883 988 156

SPRZEDAŻ  KUPNO

WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

OGŁOSZENIA

DROBNE

R E K L A M A

Wszystkie te cenne składniki można znaleźć
w nowym preparacie O-Krill 3, dzięki któremu
zadbamy o serce, wzrok i pamięć oraz wzmoc-
nimy odporność. I to bez rybiego posmaku.
Codzienna dawka oleju z kryla antarktycznego
pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi,
zabezpieczyć system sercowo-naczyniowy
i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Wspomaga
też rozwój i funkcjonowanie mózgu, utrzymuje
wzrok w dobrej kondycji oraz zabezpiecza siat-
kówkę przed szkodliwym działaniem promieni
ultrafioletowych (UV). O-Krill 3 polecany jest
szczególnie osobom zapracowanym, którym ze
względu na tempo życia trudno zadbać o zbi-
lansowaną dietę, a także tym, którzy nie prze-
padają za rybami czy owocami morza –
w tym dzieciom powyżej 2 lat oraz kobietom
w ciąży. O-Krill 3 dostępny jest na www.okrill3.pl
oraz w aptekach i sklepach zielarskich.

Preparaty zawierające olej z kryla antarktycznego coraz częściej zastępują
te, których głównym składnikiem jest olej z ryb. Nie bez przyczyny. Tłuszcz
z tego małego skorupiaka zawiera najczystszą i najlepiej przyswajalną
formę kwasów Omega-3 oraz astaksantynę - najsilniejszy przeciwutleniacz,
jaki możemy dostarczyć organizmowi do walki z wolnymi rodnikami.

Olej�z�kryla
wzmocni serce, wzrok i pamięć

Światowa organizacja zdrowia
(WHO) ogłosiła, że zjadamy
zbyt dużo cukru, także tego za-
wartego już w pożywieniu. Naj-
nowsze zalecenie głosi, że ma-
ksymalna ilość cukru nie po-
winna przekraczać 10% war-
tości dziennej podaży kalorycz-
nej zatem ok 10-15 płaskich
łyżeczek na dzień. By jednak

osiągnąć dodatkowe korzyści
zdrowotne, powinniśmy tę war-
tość obniżyć o połowę. Nie jest
to niewykonalne, wymaga jed-
nak świadomości, co jest źród-
łem tej wrogiej substancji
w naszym menu. 

Cukier kojarzymy z białymi
kryształkami w cukiernicy,
jednak mianem cukrów okre-
ślamy szerszą gamę związków.
Oczywistymi źródłami „białej
śmierci” są słodycze, ciasta,
słodkie napoje i dosładzane
soki owocowe. Cukier znaj-
dziemy także w składzie musz-
tardy, keczupu, pomidorów
z puszki, kukurydzy konser-
wowej, groszku konserwo-
wym, konserwach rybnych,
płatkach śniadaniowych, także
musli, jogurtach czy serkach
smakowych, dżemach, gala-
retkach, kisielach i w wielu
innych produktach. Cukry wy-
stępują również naturalnie
w pokarmach, jak chociażby

owoce, produkty nabiałowe,
miód, syrop klonowy, mimo,
że nikt ich tam nie dodawał.

Warto czytać etykiety tego
czym napełniamy domowe
spiżarki i lodówki. Producenci
często umieszczają informacje
o zawartości węglowodanów,
zatem pod hasłem „w tym
cukry” dowiemy się jaka jest
ich faktyczna zawartość. Jeśli
brak takich danych, prześledź-
my skład produktu, pamiętając
jednak o tym, że cukry nie
jedno mają imię. Niepożądane
z punktu widzenia redukcji
dziennego spożycia cukru,
a często stosowane substancje,
na etykiecie widnieją m.in.
pod nazwą: syrop glukozowo-
fruktozowy, czy sacharoza.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr SO.5311.2.2014 z dn. 23.01.2014 r.
Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach informuje o wynikach zbiórki
publicznej prowadzonej w dn. 10.02.14 r. – 28.02.14 r. w Gliwicach. Suma zebranych
ofiar: 1159,29 zł. Koszta przeprowadzenia zbiórki: 0 zł. Dochód: 1159,29 zł. 927,43 zł
(80% zebranych środków) zostało przeznaczonych na działalność charytatywną na
rzecz osób niepełnosprawnych, a 231,86 zł (20% zebranych środków) na organizację
następnej imprezy charytatywnej. 

Za dużo cukru!

R E K L A M AO G Ł O S Z E N I E
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Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Gazeta Tydzień
Biuro�Reklamy

tel.�884�995�996,��884�998�991

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 504 032 999

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


Rodzice�maltretowali
3,5-miesięczne bliźniaki

Policjanci oraz prokuratorzy wyjaśniają okolicz-

ności powstania obrażeń ciała u 3,5 miesięcznych

bliźniąt z Zabrza. Dzieci, ze śladami mogącymi

wskazywać na ich pobicie, zostały umieszczone

w szpitalach w Zabrzu i Katowicach.

W celu wyjaśnienia sprawy zatrzymany został
42-letni ojciec dzieci. Pierwszą informację
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poli-
cjanci otrzymali w miniony wtorek późnym
wieczorem od lekarzy ze szpitala w Zabrzu.
Został tam przewieziony 3,5 miesięczny nie-
mowlak z obrażeniami głowy, mogącymi świad-
czyć o jego pobiciu. Policjanci ustalili, że dziecko
zostało przewiezione do szpitala z przychodni
lekarskiej w Rokitnicy, gdzie zgłosili się z nim
ojciec i babcia. To właśnie babcia w trakcie od-
wiedzin swoich bliskich zauważyła, że dziecko
ma niepokojące drgawki i to ona miała namówić
swojego zięcia do zgłoszenia się do lekarzy.
Niemowlak ostatecznie trafił do szpitala w Ka-
towicach. Kiedy lekarze udzielali pomocy ma-
luchowi, policjanci zajęli się wyjaśnieniem spra-
wy. Dotarli między innymi do babci, która za-
opiekowała się bliźniaczką hospitalizowanego
niemowlaka. Mundurowi stwierdzili, że dziew-
czynka także ma obrażenia na ciele. Wezwano
więc natychmiast pogotowie ratunkowe, które
przewiozło maleństwo do szpitala. Dalsze wy-
jaśnienia policyjne wykazały, że bliźnięta po-
zostawały pod wyłączną opieką ojca, gdyż ich
matka w tym czasie przebywała za granicą.
Kiedy kobieta dowiedziała się o zdarzeniu, nie-
zwłocznie wróciła do Zabrza. We wtorek poli-
cjanci zatrzymali ojca niemowlaków. Prawdo-
podobnie jeszcze dzisiaj zostanie on przesłu-
chany przez prokuratora.

Złapali�go�dwa�razy

W Paczynie zatrzymano 36-letniego mężczyznę
kierującego po użyciu alkoholu i z sądowym
zakazem prowadzenia pojazdów. Auto zatrzy-
manego przekazano jego znajomemu. Jednak
36-latek znów został złapany za kierownicą.
I to tego samego samochodu. Tego samego
dnia!

Wnuk�znęcał�się�nad�babcią

Kryminalni z Knurowa zakończyli gehennę,
jaką przechodziła starsza mieszkanka Żernicy.
Wnuk kobiety, niespełna 18-letni, groził jej
i zabierał pieniądze. Młodzieniec najpierw stra-
szył swoją babcię zniszczeniem mienia, po
czym zabierał jej oszczędności. Starsza pani
bała się spełnienia gróźb, dlatego posłusznie
oddawała pieniądze. Na szczęście ten proceder
w porę zakończyli policjanci. 13 marca wyrodny
wnuk został zatrzymany. Udowodniono mu
już popełnienie pięciu rozbojów. Teraz 18-
latek może trafić do więzienia nawet na 5 lat.
Na wniosek knurowskiego komisariatu pro-
kurator już zastosował wobec niego policyjny
dozór.

Skopali�ofiarę��

Mowa o dwóch mieszkańcach Szczygłowic,
którzy 15 marca pobili dotkliwie knurowianina.
Już na drugi dzień w godzinach popołudnio-
wych zostali zatrzymani przez policjantów
z knurowskiego komisariatu. Mężczyźni nie
mieli żadnych zahamowań. Zadawali swojej
ofierze ciosy w twarz, tułów, nogi. Czynili to
publicznie. Po wszystkim uciekli. Nie przewi-
dzieli jednego: całe zdarzenie zarejestrowała

zamontowana na pobliskim bloku kamera.
Kryminalni nagranie zabezpieczyli, a dzielni-
cowy z rejonu Szczygłowic nie miał problemów
z rozpoznaniem sprawców.

Wspólnicy�od�czarnej�roboty
zatrzymani

W ręce policjantów wpadł poszukiwany listami
gończymi mężczyzna, który pod osłoną nocy
okradał piwnice w Kurowie. Jego wspólniczką
była kobieta. Ta na czas włamań zostawiała
nieletnie dziecko. Zatrzymania pary dokonali
policjanci z komisariatu w Knurowie wraz
z funkcjonariuszami gliwickiej „dwójki”. Kry-
minalnym udało się odzyskać dwa skradzione
rowery, sprzęt wędkarski o wartości 25 tysięcy
złotych oraz dokumenty.

Spalone�zwłoki

Do pożaru doszło w niedzielę 16 marca, około
21.00 na terenie ogródków działkowych w re-
jonie ulic Gdańskiej i Tatarkiewicza. Po uga-
szeniu pożaru, podczas dogaszania zgliszczy,
znaleziono zwłoki mężczyzny. Prowadzone
w nocy policyjne ustalenia wskazują, że mógł
to być bezdomny, który od 3 lat mieszkał na
działce. Drewniana altanka uległa całkowitemu
spaleniu. Nie była do niej podłączona energia
elektryczna. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Rzucali�butelkami

Policjanci z Zabrza interweniowali minionej
nocy przy ulicy Gagarina. Mężczyzna, który
zwrócił uwagę dwóm awanturnikom rzucają-
cych na ulicę butelki, został przez nich zacze-
piony. Sprawcy wszczęli awanturę, byli wulgarni

i zaczęli szarpać mężczyznę. Na szczęście zdołał
on wezwać mundurowych, którzy bardzo szybko
pojawili się na miejscu interwencji. Za swoje
awanturnicze zachowanie 53 i 54-letni zabrzanie
będą musieli zapłacić po 250 złotych.

Żądali�okupu

Z relacji śledczych wynika, że pokrzywdzony
przechodził tunelem przy dworcu PKP w By-
tomiu. Z przeciwka nadeszło 3 mężczyzn
w wieku od 17 do 19 lat.  Pokrzywdzony 24-
latek został uderzony w twarz i upadł na ziemię.
Podczas zajścia wypadł mu telefon komórkowy
o wartości ponad 2 tys. złotych, który zabrali
napastnicy. Na numer tego telefonu zadzwoniła
dziewczyna poszkodowanego. Mężczyzna który
odebrał połączenie, zażądał za zwrot telefonu
kilkuset złotych. Kobieta zgodziła się i umówiła
ze sprawcami na odbiór telefonu. Powiadomieni
o zdarzeniu policjanci oczekiwali na napastni-
ków, których następnie zatrzymali.

80�działek�marihuany

Policjanci z Bytomia przejęli prawie 80 działek
dilerskich narkotyków o czarnorynkowej war-
tości prawie 2,5 tys. zł. Zatrzymany 24-letni
bytomianin usłyszał już zarzuty. Grozi mu
teraz do 8 lat więzienia

120�kg�tytoniu

Bytomscy policjanci z wydziału zwalczającego
przestępstwa gospodarcze zatrzymali 40-let-
niego mieszkańca naszego województwa, który
w samochodzie przewoził kontrabandę bez
polskich znaków akcyzy. Stróże prawa przejęli
ponad 120 kilogramów tytoniu.
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W ostatnim czasie robi się głoś-

no o osobach zatrzymywanych

przez Policję, które nie posiadają

prawa jazdy. Są to osoby które

nie posiadają w ogóle upewnień

do kierowania pojazdami, osoby

nie posiadający uprawnień do

kierowania pojazdami danej ka-

tegorii albo też osoby które

mają zakaz prowadzenia po-

jazdów na mocy orzeczenia

Sądu.

W tych trzech przypadkach
grożą im różne konsekwencje
prawne. W pierwszych dwóch
mamy do czynienia z wykro-
czeniem, za które grozi mandat
500 zł w przypadku braku ja-
kichkolwiek upewnień,  kiedy
nie mamy uprawnień do kie-
rowania pojazdem danej ka-
tegorii jest to 300 zł. 

Inaczej się ma sprawa z oso-
bami prowadzącymi mimo za-
kazu Sądu. Tutaj zastosowanie
będzie miał art. 244 KK w któ-
rym przewidziano karę pozba-
wienia wolności do lat 3.

Kiedy Policja zatrzyma daną
osobę, która nie posiada
uprawnień albo ma zakaz pro-
wadzenia pojazdów, to dotkną
taką osobę również konsek-
wencje finansowe w postaci
np. kosztów odholowania po-
jazdu na parking strzeżony. 

W przypadku, kiedy kierujący
taki będzie sprawcą kolizji bądź
wypadku musi liczyć się z tym,
że będzie musiał pokryć całą
szkodę, wywołaną takim zda-
rzeniem. W takich sytuacjach,
w zależności od okoliczności i
skutków wypadku grożą już
zdecydowanie wyższe kary
łącznie z karą pozbawienia
wolności.

Co grozi za jazdę 
bez�uprawnień?

Jak�uchronić�auto
przed kradzieżą

Do niedawna najlepszym za-
bezpieczeniem wydawał się
autoalarm. Zakładano, że lu-
dzie go słyszący zareagują
i powiadomią policję. Niestety,
amatorsko montowane i słabej
jakości systemy często włączały

się samoistnie. Dlatego sku-
tecznie znieczuliły. Wyjące
alarmy spowszedniały tak bar-
dzo, że mało kto zwraca na
nie uwagę. 100-procentowej
gwarancji nie dają też blokady
istotnych mechanizmów ta-
kich jak na przykład skrzynia
biegów. Choć mogą zniechęcić
amatorów. 
Nowe samochody posiadają

fabryczne immobilisery, które
po użyciu złego kluczyka nie
otrzymują właściwego kodu
i nie zapalają silnika. Ale oka-
zuje się, że wyspecjalizowani
złodzieje przywożą na miejsce
kradzieży komputery i w kil-
kadziesiąt sekund przejmują
zarządzanie elektroniką.
Gdy zostanie skradziony sa-

mochód z ukrytym nadajni-
kiem GPS, właściciel, firma
ochroniarska czy policja w łat-
wy sposób mogą namierzyć

drogę przemieszczania się zło-
dzieja. Na rynku swoje usługi
świadczy kilka firm – opera-
torów systemu. Od wartości
pojazdu i zapewne zasobności
portfela zależy, czy z ich usług
skorzystamy. 
Co może skutecznie ochronić

samochód przed kradzieżą?

Dobrej klasy autoalarm za-
montowany w niestandardo-
wym miejscu i jedynie w cer-
tyfikowanym zakładzie. Mon-
taż dobrej klasy mechanicznej
blokady. Istnieją takie, które
zakłada się na stałe na ko-
lumnie kierownicy. Niepar-
kowanie w ustronnych, nie-
oświetlonych miejscach, ze-
branie opinii o mechaniku,
zanim powierzy mu się samo-
chód i oczywiście rozważenie
podczas kupna auta czy warto
mieć markę chodliwą wśród
złodziei

Za dużo cukru!

kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Paweł Strumiński

Radca Prawny,
wspólnik w kancelarii
Strumiński i Wspólnicy
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Kasa musi się zgadzać. Tak się składa, że
twoi najgorsi krytycy w dramatycznych mo-
mentach przychodzą do ciebie po wsparcie.
Tak też będzie w tym tygodniu.

Byk 21.04-20.05
Popołudnia przeznaczaj na miłe zajęcia.
Zwłaszcza w gronie rodziny. Twoje zmęczenie
i rozdrażnienie wynika ze złej diety, a nie
zachowania bliskich.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pracujesz nad trudnym projektem. Weź za
niego pełną odpowiedzialność. Wówczas
odniesiony sukces należeć będzie wyłącznie
do ciebie.

Rak 22.06-22.07
Nie przejmuj się, że w towarzystwie uchodzisz
za materialistę. W dzisiejszych niepewnych
czasach trzeba umieć liczyć pieniądze. Ta
umiejętność przyda Ci się szybciej niż my-
ślisz.

Lew 23.07-23.08
Może już czas, by ujarzmić swój temperament.
Zamiast konkretów gubisz się w chaosie.
Twoje ostatnie ruchy mogły nadszarpnąć
zaufanie współpracowników.

Panna 24.08-22.09
W pracy znalazłeś się w niewygodnej pozycji.
Niestety prawda jest bolesna. Ty sam dałeś
się wpędzić w kozi róg. Pracując na dobrą
opinię zgadzałeś się na wszystkie polecenia. 

Waga 23.09-23.10
Już na samym początku tygodnia wszystko
co będzie się dziać, poddaj chłodnej analizie.
W ten sposób do minimum zredukujesz
możliwości popełnienia błędu.

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
W twojej pracy komunikacja ma niebagatelne
znaczenie. Niestety podczas negocjacji po-
noszą cię emocje. W tym tygodniu szykują
się trudne rozmowy.

Koziorożec 22.12-20.01
Masz duży wpływ na szefa. Udało ci się
rozgryźć jego słabe strony. W tym tygodniu
uda ci się go nakłonić do swoich zamierzeń.

Wodnik     21.01-19.02
Chyba lubisz komplikować sobie życie. Pa-
miętaj jednak, że w nim uczestniczą także
inni ludzie. W tym tygodniu spróbuj właściwie
ocenić osobiste błędy. 

Ryby 20.02-20.03
Pamiętaj jednak, by przestrzegać pewnych
granic. Jeśli je przekroczysz, otoczenie roz-
szyfruje twój podstęp. Będzie ci trudno
wrócić do dobrych pierwotnie stosunków.
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W�tym
tygodniu
imieniny
obchodzą�
 Szymon (poniedziałek)
—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 mężczyz-
na pogodny, potrafi traktować nie-
które sytuacje z humorem. Uwiel-
bia przyrodę i dużo czasu spędza
wraz z rodziną na łonie natury. 

 Mariola (wtorek)
— to kobieta samodzielna, wszyst-
ko chce robić sama i nie znosi po-
mocy innych, nawet jeśli ma kło-
pot. Ma ogromną siłę życiową,
dużo werwy i entuzjazmu. Wszyst-
ko co robi w życiu, robi z wielką
pasją i pełnym zaangażowaniem.
Bardzo lubi plotki i imprezy to-
warzyskie. Nie jest domatorką,
zamiast siedzieć w domu woli
wyjść z przyjaciółmi.

 Olga (środa)
— posiada niesamowitą intuicję
i znakomicie zna naturę ludzką.
Bardzo lubi zdobywać wiedzę,
ceni biologię oraz przyrodę. Lubi
być przywódcą w swoim środo-
wisku, nie znosi, gdy to jej się
rozkazuje. Jest zaradna w domu,
w rodzinie przykładna. Jako żona
może być wzorem dla innych ko-
biet, jako matka z kolei może
radzić innym w wychowywaniu
dzieci.

 Marek (czwartek)
— to mężczyzna spokojny, skryty,
lojalny i bardzo pracowity. Potrafi
odnaleźć się w każdej sytuacji
i wyjść cało z każdej opresji, dzięki
swojej pewności siebie. Posiada
indywidualność twórczą, lubi sztuki
piękne, ma szansę odnieść sukces
literacki. Marek lubi wolność myśli
i działania, nie cierpi, gdy ktoś
narzuca mu swoje plany. Uwielbia
przyrodę, smaczne potrawy, modne
ubiory oraz wygody. Jest dobrym
mężem, znakomitym ojcem oraz
szanowanym obywatelem.

 Sonia (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.

 Zenon (sobota)
— to człowiek bardzo towarzyski,
ceniący przyjaciół i lubiący wy-
świadczać przysługi innym. Swoim
charakterem budzi sympatię. Więzi
międzyludzkie są dla niego waż-
niejsze od kariery i pieniędzy. Jest
twórczy i zdolny do wielkich wy-
czynów. Bywa też dyplomatą, spo-
łecznikiem. Może być przywódcą
grupy, gdyż ma mocny charakter
i nie poddaje się zbyt szybko. Ma
znakomite poczucie humoru.

 Aniela (niedziela)
— ma emocjonalną osobowość.
Przeżywa wszystkie wzloty i upad-
ki. Nie ma silnej woli, więc łatwo
ulega wpływom. Jest miła, życz-
liwa dla drugich. Zazwyczaj kieruje
się sercem niż rozumem. Jej atu-
tami są wrażliwość i rzadko spo-
tykany wdzięk osobisty. Może od-
nosić sukcesy jako aktorka .


