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Czwartek, 9 bm.
temp. 25°C |12°C

Piątek, 10 bm.
temp. 19°C |6°C

Wtorek, 7 bm.
temp. 23°C |11°C

Środa, 8 bm.

temp. 25°C |13°C  ❂ ❂
Sobota, 11 bm.
temp. 12°C |8°C
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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki



Jerzy Buzek jest Honorowym
Obywatelem Gliwic i z całą pew-
nością na ten tytuł zasługuje. 
3 maja, w tak ważne dla wszyst-
kich Polaków święto nie siedział
w Brukseli tylko przyjechał na
Śląsk, aby wspólnie świętować
222 rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Owszem, ktoś
może powiedzieć: „gra pod pub-
liczkę, bo niebawem wybory”.
Może i gra, ale wyborcom, Pola-
kom, pokazuje, że mu zależy.
Zresztą gliwiczanie byli szczęśliwi,
że mogli sobie zrobić zdjęcie z
byłym premierem, byłym prze-

wodniczącym Parlamentu Euro-
pejskiego, a obecnie europosłem.
Buzek o tym wie i 3 maja był
m.in. w Szczyrku, Lublińcu, Ka-
towicach, Piekarach Śląskich
i Gliwicach. Wieczorem wystąpił
w jednej z dużych stacji telewi-
zyjnych. 

A jak to wygląda w Gliwicach?
Po pierwsze na uroczystościach
nie było pocztu sztandarowego
złożonego z przedstawicieli Rady
Miejskiej. - Koalicja dla Gliwic
Zygmunta Frankiewicza oraz Pra-
wo i Sprawiedliwość wystawiły

osoby, które miały iść ze sztan-
darem. Nie mogliśmy jednak do-
prosić się nikogo z członków
Platformy Obywatelskiej, aby
szedł z nami i ostatecznie poczet
sztandarowy był tylko na mszy
w katedrze - mówi nam jeden
z radnych. Ze sztandarem w ko-
ściele stali Krystyna Sowa (KdG
ZF), Jan Pająk (KdG ZF) oraz
Jarosław Wieczorek (PiS). Na
placu Mickiewicza, w czasie uro-
czystości była tylko jedna radna
– Magdalena Budny (KdG ZF).
Oprócz Jerzego Buzka i zastępcy
prezydenta Gliwic, Adama Neu-

manna, pojawił się poseł Borys
Budka (z Zabrza). A gdzie inni?
Gdzie pozostali radni? Gdzie po-
słowie Jan Kaźmierczak, Andrzej
Gałażewski, Tomasz Głogowski,
Jerzy Polaczek, Piotr Pyzik, Ma-
rek Stolarski i senator Maria Pań-
czyk-Pozdziej? Gdzie minister
Krystyna Szumilas? Grillowali
w deszczu? 

Najbliższe wybory samorządowe
dopiero w 2014 roku, a parla-
mentarne rok później. Wówczas
zapewne będzie tak, jak w 2010
roku, gdy na podobnych uroczys-

tościach na Placu Piłsudskiego
było wiele osób startujących
w wyborach. Każdy miał kwiaty,
chorągiewki i chciał przemawiać. 

Na koniec dodam tylko, że na
Placu Mickiewicza pojawiła się
spora grupa kibiców Piasta Gli-
wice, przynieśli ogromną biało-
czerwoną sektorówkę z napisem
„Polska - Gliwice”.

Co przynieśli politycy? 
Wstyd.

Kogo 
tu brakuje...

Łukasz Fedorczyk



Nasi czytelnicy nie są obojęt-

ni na los zagubionych czwo-

ronogów.

Na redakcyjną skrzynkę wpływa
niezwykle wiele zgłoszeń doty-
czących zaginionych psów i ko-
tów. Za sprawą interwencji gli-
wiczan w wielu przypadkach pu-
pile odnajdywały dom i schro-
nienie. Jak się zatem  zachować,
gdy dostrzeżemy kolejnego za-
gubionego psiaka? Trzeba zgłosić
ten fakt straży miejskiej. O tym
jak funkcjonariusze pomagają
zwierzętom opowiedział nam
rzecznik straży miejskiej Marcin

Kuczkowski.

W ubiegłym tygodniu dyżurny
otrzymał dwa zgłoszenia doty-
czące znalezienia przez miesz-

kańców dwóch piesków. Pupile
uciekły swoim właścicielom. Je-
den zaginął w rejonie parku przy
ul. Chorzowskiej, a drugi w re-
jonie ul. Kozielskiej. Poszukiwa-
nia znacząco ułatwiły chipy, znaj-
dujące się pod skórą psów. Nie-
wiele osób wie, że czytnik po-
zwalający odczytać dane z urzą-
dzenia, znajduje się w budynku
straży przy ul. Bolesława Śmia-
łego 2A. Gdy mundurowi przy-
byli do właścicieli, ci nie kryli
zaskoczenia. W ich imieniu skła-
damy serdeczne podziękowania
osobom, które nie przeszły obo-
jętnie obok zabłąkanych, wystra-
szonych piesków. Dzięki nade-
słanej informacji pomogły im
odnaleźć dom! Oby tak dalej! 

w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl2

Oddając się majowym przyjem-
nościom możemy zapomnieć
o wielu ważnych sprawach. 

Dla tych, których odstraszyła
poniedziałkowa kolejka w Urzę-
dzie Skarbowym lub w ogóle
tam nie zawitali, mamy ważną
radę. 
W takiej sytuacji liczy się przede
wszystkim szybkość. Każdy za-
pominalski powinien w najbliż-
szym możliwym terminie przy-
nieść PIT do Urzędu, z dołą-
czonym pisemnym wyjaśnie-
niem, zaadresowanym do Na-
czelnika. Aby uniknąć mandatu,
musimy szczegółowo opisać
przyczyny opóźnienia, wraz
z prośbą o odstąpienie od przy-
znania kary.

Zgodnie z danymi Ministerstwa
Finansów, dotychczas przez in-
ternet złożono ponad 3,2 mln
deklaracji. To o ok. 1,3 mln wię-
cej niż w ubiegłym roku. Zgod-
nie z ustawą o PIT deklarację
podatkową powinien złożyć każ-
dy, kto osiągnął w 2012 r. do-
chód. Warto o to zadbać, gdyż
grzywna waha się w granicach
od 131 zł do nawet 2632 zł! 

W związku z przekroczeniem

stanów ostrzegawczych pozio-

mu wody na posterunkach

wodowskazowych rzeki Kłod-

nicy oraz możliwości dalszego

wzbierania wody, zarządzeniem

Prezydenta Miasta Gliwice -

Pana Zygmunta Frankiewicza,

z dniem 3 maja 2013 r. (godz.

22:30) wprowadza się pogo-

towie przeciwpowodziowe na

terenie Miasta Gliwice.

Powyższe zarządzenie zobo-
wiązuje wszystkie służby za-
bezpieczenia przeciwpowodzio-
wego do podejmowania nie-
zbędnych czynności organiza-
cyjnych i technicznych w celu
zminimalizowania mogącego
powstać zagrożenia dla życia,

zdrowia lub mienia oraz za-
grożenia środowiska.

Przypominamy jednocześnie,
że stan alarmowy dla rzeki Kłod-
nicy wynosi 220 cm i może zos-
tać osiągnięty w ciągu nadcho-
dzącej doby. Informujemy
mieszkańców, że zarówno po-
ziom wody w rzece, jak i tereny
położone najbliżej cieku są stale
monitorowane.

Mieszkańcy zaniepokojeni sy-
tuacją w okolicach rzeki pro-
szeni są o zgłaszanie stosownych
informacji do Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego
w Gliwicach pod całodobowy
numer telefonu 32 231 98 76.

Skleroza nie boli,
ale może słono
kosztować

O G Ł O S Z E N I ER E K L A M A

Pogotowie
przeciwpowodziowe

Przyjdź, przetestuj eliquid i kup go za pół ceny.
Zapraszamy wszystkich e-palaczy do darmowego “vapowania” 

płynów Dekanga. Wybrane smaki możecie kupić za połowę ceny 

- 6,50 zł za sztukę. Wystarczy, że w sklepie podacie hasło: 

„Tydzień w Gliwicach - liquid za pół ceny”

Promocja dotyczy wyłącznie płynów 10 ml. Każdy klient może kupić do 

2 buteleczek płynu. Promocja dotyczy wyłącznie sklepu stacjonarnego

w Gliwicach. Promocja trwa od 6 do 11 maja 2013

Jak pomóc
zagubionemu pupilowi
Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski



w Gliwicach

W dniach 18-19 kwietnia br. roz-

strzygnięto, ogłoszoną ponad 2 mie-

siące wcześniej, drugą edycję Studen-

ckiego Konkursu Mostów Stalowych,

organizowanego przez Politechnikę

Wrocławską.

Przed Uczestnikami postawiono trud-
ne zadanie zaprojektowania uniwer-
salnego mostu o rozpiętości 5,4m,
w którym obciążenie mogłoby być
przyłożone w losowym miejscu w
poziomie pomostu. Maksymalna wy-
sokość mostu musiała zmieścić się
w granicach 0,7-0,8m od poziomu
podparcia. Połączenia pojedynczych
elementów mostów przewidziano
wyłącznie jako połączenia śrubowe,
a masa projektowa mostu ograni-
czona została do 150kg. Wykonane
według tych wytycznych projekty
zostały następnie przekazane przez

Organizatora wytwórniom stalowym
do rzeczywistej realizacji. Niestety
nie wszystkim drużynom udało się
znaleźć wykonawcę dla swoich mos-
tówi nie mogły one wziąć udziału
w etapie finałowym.

Drużyny musiały w krótkim ter-
minie około miesiąca stworzyć so-
lidne koncepcje swoich mostów
i przygotować dokumentację projek-
tową dla wytwórni stalowych. Aby
pokazać się od jak najlepszej strony
i skupić maksymalną uwagę na pro-
jekcie uczestnicy niejednokrotnie
poświęcali swoje indywidualne wy-
niki na uczelniach. Drużyna z Gliwic
pierwsze trzy tygodnie spędziła na
żmudnym analizowaniu różnorakich
koncepcji mostu i obliczeniach sta-
tyczno-wytrzymałościowych. Rów-
nocześnie obmyślano sposoby łącze-
nia poszczególnych elementów. 

Na kilka dni
przed terminem
złożenia projek-
tów zaczęto prze-
nosić koncepcje
obliczeniowe do
programu typu
CAD, w którym
aż do ostatniego wieczoru powstawał
pełny projekt wykonawczy konstruk-
cji. Do rywalizacji w piątek 19 kwiet-
nia stanęło osiem drużyn pięciooso-
bowych reprezentujących osiem pres-
tiżowych uczelni technicznych w Pol-
sce. Nie zabrakło reprezentacji gos-
podarzy z Politechniki Wrocławskiej,
drużyn z Politechniki Poznańskiej,
Gdańskiej, Opolskiej, SGGW w War-
szawie a także ekipy z Politechniki
Śląskiej, która broniła wywalczonego
przed rokiem przez swoich kolegów
tytułu zwycięzcy.

Etap finałowy podzielono na fazę
montażową, w której punkty przy-
znawano za czas skręcenia konstrukcji,
oraz na fazę obciążeniową, gdzie w
maszynie laboratoryjnej mosty ob-
ciążane były siłą w jednej czwartej
swojej rozpiętości na mimośrodzie
(odchyleniu osi centralnej) 20cm aż
do momentu zniszczenia.
Najbardziej efektywne okazały się
mosty wykorzystujące siłę rozporu
do przeniesienia obciążenia. Most
drużyny z Politechniki Śląskiej w
składzie: Monika Cofała, Jarosław

Kowalczyk, Piotr Krem-
ser, Maciej Kręzel, Piotr
Piskorz wraz z opieku-
nem akademickim
mgrem inż. Krzyszto-
fem Kozieł pod wzglę-
dem wielkości siły nisz-
czącej zdeklasował
wszystkie pozostałe
konstrukcje wynikiem

98,51 kN (co oznacza 10 ton przyło-
żonego obciążenia). Kolejna z drużyn
z najwyższym wynikiem punktowym,
Politechnika Wrocławska, uzyskała
na maszynie wytrzymałościowej siłę
59,36 kN. Studenci z Gliwic w zna-
komitym czasie 33 minut zmontowali
swój most, ustępując najlepszym
pod tym względem Wrocławianom
jedynie o 2 minuty.

Zwycięstwo punktowe drużyny z
Górnego Śląska było niepodważalne,
jednakże aby zachować dobrą at-
mosferę konkursu wszystkim Uczest-
nikom przyznano wyróżnienia. 

Wielki szacunek należy się Orga-
nizatorom za ideę i wykonanie tej
znakomitej technicznej imprezy,
w której studenci zyskali tak wiele
cennego doświadczenia i poznali
prawdziwe realia projektowania.

Maciej Kręzel

www.tydzienwgliwicach.pl 3
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Studenci Politechniki
znowu najlepsi

Sprzedam działkę 

Gliwice-Czechowice 

670 m2 + droga 

tel. 604-613-560

CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN

I TAPICEREK
W TWOIM DOMU !!!

tel. 793181986
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Tradycyjne, analogowe odbior-
niki telewizyjne nie są zdolne
do odbioru emisji cyfrowych.
Dlatego, aby bezproblemowo
wkroczyć w epokę cyfrową ko-
nieczne jest zastosowanie jed-
nego z dwóch rozwiązań:
■ dołączenie do analogowego

odbiornika telewizyjnego od-
powiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór syg-
nału cyfrowego zwanego set-
top-boxem (STB) lub popu-
larnie dekoderem,
■wymiana analogowego od-

biornika na cyfrowy.

Odbiorcy nie są więc zmuszeni
do całkowitej wymiany posia-
danego sprzętu, gdyż do od-
bioru telewizji cyfrowej może
być wykorzystany tradycyjny
odbiornik telewizyjny wzboga-
cony o specjalny zewnętrzny
dekoder. 

Niestety, wraz z nadejściem
zmian pojawia się coraz więcej
oszustów, którzy proponują
wspomniane urządzenia po
znacznie zawyżonej cenie. Po-
licja apeluje o rozwagę i dodaje,
że nowy dekoder, czy antenę
można już kupić za kilkadziesiąt

złotych w sprawdzonych skle-
pach RTV. Ofiarami nieuczci-
wych handlarzy padają głównie
osoby starsze. Warto pamiętać,
aby zaopatrzyć się w odpowied-
ni dekoder u doświadczonych
sprzedawców, którzy z pewno-
ścią udzielą fachowej pomocy
w tej dziedzinie.

Skorzystaliśmy z okazji
i sprawdziliśmy co oferuje nam
nowo otwarty market SATURN
na terenie Europy Centralnej.
Miłym zaskoczeniem okazał się
ogromny wybór modeli tunerów
do odbioru naziemnej telewizji
cyfrowej. Warto dodać, że
wszystkie produkty, oferowane
w bardzo przystępnych cenach,
umożliwiają odbiór sygnału cyf-
rowego na telewizorach star-
szego typu. 

W nowym markecie SATURN,

mieszczącym się na terenie Cen-

trum Handlowego „Europa Cen-

tralna”,  Kierownik Działu RTV

Marek Wowkostryl tak opisuje

możliwości nowinek technolo-

gicznych.  

■ każdy oferowany przez nas
model posiada co najmniej
dwa złącza: cyfrowe HDMI
do podłączenia do telewizora

nowszej generacji, oraz ana-
logowe Euro (Scart) do pod-
łączenia do telewizora starszej
generacji (również do telewi-
zora kineskopowego). Każdy
tuner posiada także w zesta-
wie pilot. Wszystkie modele
obsługują EPG, czyli cyfrowy
przewodnik po programach,
nadawany razem z sygnałem
telewizyjnym i wszystkie po-
siadają menu w języku pol-
skim. Nie lada gratką dla po-
szukujących dekodera jest
oferta specjalna market
SATURN Tuner TV MANTA
DVBT011 za jedyne 89,99 zł.

A oferta dla klientów, którzy

teraz właśnie podjęli decyzję o

zakupie nowego telewizora?

■ proszę się rozejrzeć, –„od
reki” dostępnych jest u nas
ponad 100 modeli telewizo-
rów o przekątnych od 19 do
84 cali w cenach od 599 do
79 999 zł. i zapewniam–nie
ma takiej drugiej oferty
w Gliwicach.

Każdy model telewizora
dostępny w markecie SA-
TURN jest przystosowany
do odbioru naziemnej te-
lewizji cyfrowej DVB-T.

Mamy  wszystkie modele ofe-
rowane w Polsce przez takich
producentów jak LG, Pana-
sonic, Samsung, Sharp, Sony
czy Toshiba. Dodatkowo kil-
kanaście modeli marek włas-
nych – OK i PEAQ.

Rzeczywiście ogromny wybór,

jak z tym wszystkim sobie po-

radzić?, my już czujemy się za-

gubieni (śmiech) co wybrać? 

■personel sklepu jest do pań-
stwa dyspozycji i nie pozwoli
na „zagubienie” (śmiech), to
bardzo dobrze przygotowani

pracownicy o dużej wiedzy
technicznej. Doskonale dora-
dzą, większość z nich to fas-
cynaci wszystkich nowinek
telewizyjnych – zapewnia 
Marek Wowkostryl i dodaje
— nasz gliwicki SATURN

zapewnia możliwość zakupu
dodatkowych usług, (przedłu-
żenie gwarancji, dostawę do
domu, montaż i strojenie w
domu) oraz akcesoriów
(uchwyty, przewody, dodat-
kowe piloty).
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Ostatnie chwile na zakup telewizora cyfrowego lub dekodera

20 maja 2013r. zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej  
z centralnej części naszego województwa
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Chcesz oglądać telewizję? 
Musisz to mieć!
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➔
➔

➔

➊

➋

➌ Pierwsza komunia od zawsze roz-
budza wiele emocji. Dla najmłod-
szych to niezwykłe przeżycie, a
dla dorosłych spory kłopot. Jaki
prezent wybrać, aby zadowolić
kilkulatka? 
Obecnie króluje elektronika. No-
winki technologiczne powoli wy-
pierają tradycyjne rowery i zegarki.
W tym sezonie brylują laptopy,
aparaty fotograficzne, tablety i
smartfony. Choć wielu spogląda

na tę tendencję z niepokojem, to
jednak doskonała wiadomość dla
rodziców i krewnych. Ogromna
konkurencja na rynku nowych
technologii sprawia, że każdy znaj-
dzie coś odpowiedniego. 

Wbrew pozorom wspomniany
sprzęt nie musi kosztować fortuny.
W gliwickim markecie SATURN,
ceny funkcjonalnych tabletów  za-
czynają się od 229 złotych! Rów-

nież na rynku smartfonów i lap-
topów wydatki nie przyprawią ni-
kogo o ból głowy. 

Jeśli planujemy wydać odrobinę
więcej, w SATURNIE czekają na
klienta bestsellery w postaci pro-
duktów Apple czy lustrzanek cyf-
rowych. Każdy znajdzie coś dla
siebie.  
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Poznaj komunijne trendy 
i wybierz najlepszy 
prezent!

Gliwice, ul. Pszczyńska

Ruszaj do 
SATURNA
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Odpowiedzi na te i inne pytania,

związane z nowymi zasadami

gospodarowania odpadami ko-

munalnymi, można znaleźć na

specjalnej stronie internetowej

– www.segreguj.gliwice.eu

Specjalna strona internetowa to jeden
z elementów kampanii informacyjnej.
Dodatkowo w jej ramach zostaną wy-
drukowane plakaty oraz ulotki. Dla
mieszkańców przygotowano broszurę,
w której powinni znaleźć odpowiedzi
na nurtujące ich pytania.

Ponadto od początku maja w Biurze
Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach uruchomione zo-
stanie stanowisko ds. gminnego sys-
temu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Czynna będzie również in-
folinia pod nr tel. 32/239-11-95.
Jest ona uzależniona od powiado-
mienia magistratu czy decydujemy
się na segregowanie śmieci i niższe
opłaty, czy też zamierzamy wyrzucać
odpady bez selekcji i płacić więcej.

Obowiązek złożenia deklaracji mają
właściciele nieruchomości. Pod tym
pojęciem należy rozumieć również
współwłaścicieli, użytkowników oraz
jednostki organizacyjne i osoby po-
siadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne pod-
mioty dysponujące nieruchomością.

– Mieszkańcy Gliwic nie będą, tak

jak dotychczas, zawierali indywi-

dualnych umów z wybranymi fir-

mami. To miasto podpisze za miesz-

kańców umowę na świadczenie usług

w zakresie odbioru, wywozu i za-

gospodarowania odpadów z firmą

wybraną w przetargu.

Gliwiczanie będą składać deklaracje

i wpłacać swoje należności na ra-

chunek miasta – wyjaśnia Mariola

Pendziałek, naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług
Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

Odbiorem śmieci zajmie się firma
wybrana w przetargu.
Został on ogłoszony 22 kwietnia. Wa-
runkiem udziału w postępowaniu jest
spełnianie kilku wymogów. 

Po pierwsze firma musi dysponować
minimum 35 pojazdami. Trzynaście
z nich powinno spełniać poziomy
emisji spalin Euro V, reszta Euro III. 

Po drugie baza magazynowo-trans-
portowa musi być usytuowana w Gli-
wicach lub w odległości nie większej
niż 60 km od granic miasta. Ponadto
w firmie musi być zatrudnionych co
najmniej 33 kierowców i dwóch pra-
cowników, którzy będą koordynować
i nadzorować usługi.

Jak segregować
odpady? 

Jak policzyć
stawkę opłaty? 
kiedy odbierane

będą śmieci? 
gdzie znaleźć i Jak

wypełnić
deklaracJę?

O G Ł O S Z E N I E
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– Nazywam się Bartek
Walentyński, jestem z Gli-
wic, i w tym roku kończę
studia licencjackie na SGH.
Biegnę, ponieważ otrzyma-
łem niesamowitą szansę.
Zostałem przyjęty na studia
magisterskie na George-
town University. Bieg trak-
tuję jako środek, który
umożliwi mi znalezienie
wsparcia, dzięki któremu
będę mógł opłacić czesne na
wspomnianej uczelni.

Georgetown University to
jedna z najstarszych i najlep-
szych uczelnii w USA. Wśród
jej alumnów są takie osoby
jak: Jan Karski, Bill Clin-

ton czy Jose Manuel Ba-
rosso. Program Master of
Public Policy, na który chce
się dostać Bartek, jest jed-
nym z najbardziej oblega-
nych na świecie. Do tej pory
niewielu Polaków miało
możliwość studiowania na
tym elitarnym kierunku -
rok temu nie został przyjęty
żaden Polak, w tym roku je-
dynie Bartek.
–Biegnę, ponieważ w pier-
wszej kolejności jestem
przekonany, że trzeba wal-
czyć o marzenia i o możli-
wości rozwoju intelek-
tualnego. Niestety osobiście
nie jestem w stanie pokryć
czesnego na Georgetown,

a polskie fundusze wspiera-
jące studia w USA są nie-
zwykle ograniczone.
Dlatego też mam nadzieję,
że bieg pozwoli mi przy-
ciągnąć sponsorów zainte-
resowanych ideą.

Trasa biegu nie jest przypad-
kowa. Warszawa i Kraków to
od wieków dwa najważniej-
sze ośrodki akademickie
w Polsce. Całkowita długość
biegu powinna wynieść
około 300km, a przewidy-
wany czas został ustalony na
14 dni od momentu wystar-
towania spod bram Uniwer-
sytetu Warszawskiego do
dobiegnięcia do bram Uni-

wersytetu Jagiellońskiego.
Sam bieg odbędzie się na
przełomie lipca i sierpnia
i będzie śledzony za pomocą
nawigacji GPS. Oczywiście,
będzie on otwarty dla innych
osób, które chciałyby dołą-
czyć do biegu.
– Chciałbym by Bieg po
Wiedzę był organizowany
co roku i umożliwiał ambit-
nym młodym Polakom pod-
jęcie studiów na najlepszych
uczelniach na świecie pod
warunkiem przyszłego wspie-
rania Polski na arenie lo-
kalnej i międzynarodowej.

chce studiować w stanach. 
Przebiegnie 300 km
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HoroskopW tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

Baran 21.03-20.04
Pozbawiasz siebie cennej
energii. Równocześnie po-
wodujesz, że wszyscy scho-
dzą ci z drogi. W ten sposób
zrażasz do siebie sporą część
załogi.

Byk 21.04-20.05
Wolne dni idź na boisko i po-
graj w piłkę. Poznaj smak
wiosny. Dopiero aktywny
wypoczynek przyniesie Ci
odpowiedni poziom relaksu. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Koniecznie oddzielaj życie
zawodowe od prywatnego.
Zadbaj o dłuższy i głębszy
sen. Rano pojawią się świeże
pomysły, wykorzystaj je! 

Rak 22.06-22.07
Narażasz się na porażkę.
Celuj przede wszystkim 
w swoje możliwości. Podczas
majówki poznasz kogoś kto
będzie mógł ci pomóc podjąć
właściwą decyzję.

Lew 23.07-23.08
Od dłuższego czasu jesteś 
w fazie wahania. Podejmo-
wanie decyzji zawsze było
dla ciebie ogromnym wy-
zwaniem. Nie rezygnuj jed-
nak w pół drogi.

Panna 24.08-22.09
Uważaj na falstart. Porywasz
się z motyką na słońce. Am-
bicja cię rozpiera, ale jeszcze
nie jesteś gotowy do startu.
Koniecznie zrób nowy biz-
nesplan. 

Waga 23.09-23.10
By osiągnąć spektakularny
sukces należy połączyć pracę
z pasją. Przyjrzyj się swoim
zdolnościom, bo warto je
wykorzystać. 

Skorpion 24.10-22.11
Podczas majówki spróbuj
uwolnić głowę od spraw za-
wodowych. Po zimowym
zmęczeniu potrzebujesz
większej dawki świeżego po-
wietrza i słonecznego ciepła.

Strzelec 23.11-21.12
Nakręcasz się na ciągłe na-
pięcia i niezadowolenie. Za-
pewne z tego powodu
cierpisz na nieżyt żołądka.
W tym tygodniu możesz
także odczuwać przykre na-
pięcie mięśni karku.

Koziorożec 22.12-20.01
Podchodzisz do życia zbyt
zasadniczo. Dla ciebie
wszystko jest albo białe, albo
czarne. Niepotrzebnie
wszystko tak wartościujesz. 

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli nie pohamujesz swo-
jego temperamentu - nara-
zisz się na opór otoczenia.
Cóż z tego, że masz dobre
kwalifikacje, skoro trudno
się z tobą pracuje. 

Ryby 20.02-20.03
Drepcząc w miejscu skazu-
jesz się na ambiwalencję.
Szarpiesz się jak ryba w sieci,
a czas ucieka. Nie stroń od
przyjaciół, którym się 
w życiu powiodło.

 Filip (poniedziałek)

— jest człowiekiem o wrażliwej na-
turze, ma dużo energii, jest pomy-
słowy i przebiegły. Ma znakomity
wpływ na swoje otoczenie, jednoczy
ludzi i potrafi pogodzić tych, którzy
są skłóceni. Filip to osoba szczera,
sumienna, sprawiedliwa i szczodra.
Ze względu na swoją hojność musi
uważać, aby nie trwonić całego ma-
jątku na pomoc dla innych. 

 Róża (wtorek)

— jest niezależna, ambitna i zdecy-
dowana. Posiada świetną intuicję,
jest szlachetna i subtelna. Szybko
podejmuje decyzje. Lubi chodzić
własnymi ścieżkami i nie potrafi
usiedzieć długo w jednym miejscu.
Cechuje ją duże poczucie humoru
oraz niezwykła radość z życia, która
pomaga jej w osiągnięciu sukcesu.

 Iza (środa)

— to kobieta wrażliwa, kulturalna,
o żywym temperamencie. Zdolna
do wielu nadzwyczajnych czynów.
Jest osobą dokładną, ceni punktual-
ność, uwielbia podróżować. Ognisko
domowe to dla niej lek na jej nerwową
osobowość. Stała w swoich prze-
konaniach oraz w miłości. 

 Grzegorz (czwartek)

— to mężczyzna szlachetny, dobry,
inteligentny i uczuciowy. Odnajduje
się w każdej sytuacji i w każdym
otoczeniu. Dzięki swojemu elegan-
ckiemu, ale jednocześnie naturalnemu
zachowaniu potrafi wyróżnić się
wśród innych, jednak wcale mu na
tym nie zależy. Lubi bogate życie,
przyjęcia, dobre towarzystwo, potrafi
się świetnie bawić. 

 Izydor (piątek)

— mężczyzna posiadający imię Izy-
dor jest pełen temperamentu, za-
zwyczaj dobrze zbudowany, ma pre-
dyspozycje do uprawiania sportu.
Izydor jest punktualny, słowny, drob-
nostkowy, bywa melancholijny. Nie
przykłada wagi do znajomości czy
przyjaźni, dlatego też często jest
uważany za egoistę. Nie składa
wizyt, ani nie chodzi na przyjęcia,
jednak sam jest osobą gościnną.
Uwielbia przyrodę, sztukę teatralną
i dba o wychowanie dzieci.

 franciszek (sobota)

— jest to osoba bardzo solidna, rze-
telna, a także praktyczna i twardo
stąpająca po ziemi, lubiąca tradycje,
choć wcale nie uciekająca przed no-
woczesnością. Ma ogromne serce i
kocha wszystkich oraz wszystko na
wzór świętego Franciszka. 

 Dominika (niedziela)

— jest osobą spokojną i z natury
nieufną. Ciężko i rzadko nawiązuje
przyjaźnie, najczęściej ma ona małe
grono bliskich osób . Nikogo nie
dopuszcza do swoich planów, są
one jej tajemnicą. Powoli i spokojnie
buduje swoją karierę zawodową.
Dominika jest szczera, uwielbia sztu-
kę, poezję i jest bardzo religijna. 

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Wydawca: BIG BANG Media
Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13
tel./fax 323 325 096

Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji
nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść
otrzymanych reklam i ogłoszeń. 
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Pierwsza osoba, która prześle na adres: redakcja@dzisiajwgliwicach.pl zdjęcie rozwiązanej
krzyżówki otrzyma podwójną wejściówkę do klubu Stary Hangar na dowolny sport rakietowy.

Bilans

Pomiędzy 22 a 28 kwietnia

na drogach Gliwic i powiatu

doszło do 5 wypadków, w któ-

rych 6 osób zostało rannych.

Jak zauważają gliwiccy poli-
cjanci, do największej liczby
zdarzeń drogowych dochodzi
zazwyczaj w piątki. Tak było
i tym razem. 26 kwietnia oko-
ło godziny 9.50 na ul. Łużyc-
kiej w Gliwicach zderzyły się
fiat punto i volkswagen golf.
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że 20-latek kierujący fiatem
nie ustąpił pierwszeństwa
49-letniemu mężczyźnie

w volkswagenie.
Tego samego dnia około 11.30
na ul. Toszeckiej doszło do
karambolu z udziałem trzech
pojazdów. Autobus uderzył
w poprzedzający go pojazd
marki Audi A3, którym kie-
rowała 49-letnia gliwiczanka.
Audi z kolei uderzył w forda,
którym jechał 42-letni męż-
czyzna. Obrażeń doznała 37-
letnia mieszkanka Gliwic, pa-
sażerka audi.

Mniej więcej o tej samej porze
w Nieborowicach doszło do
zderzenia audi i volkswagena
golfa. Pojazdy wypadły z jedni
i dachowały. Mimo że zda-
rzenie wyglądało poważnie,
nikt nie doznał poważnych
obrażeń. 

Bomba

Na polach uprawnych w oko-

licach Sośnicowic znaleziono

pocisk artyleryjski pochodzą-

cy z okresu II wojny świato-

wej. Znalezisko było silnie

skorodowane i mogło zagra-

żać mieszkańcom.

29 kwietnia mężczyzna, który
wykonywał prace konserwa-
cyjne słupa trakcji elektrycz-
nej znalazł niebezpieczny po-
cisk. Niewybuch leżał w od-
ległości około 600 m od ul.
Wesołej w Sośnicowicach.
Pracownik zawiadomił policję.

Funkcjonariusze od razu po-
jechali na miejsce znaleziska
i dokonali wstępnych oględzin.
Okazało się, że mają do czy-
nienia z pociskiem moździe-
rzowym o długości 31 cm. 
Powiadomiono wojskową jed-
nostkę saperską, która jeszcze
we wtorek zabezpieczyła
i zneutralizowała niewybuch.

Przypominamy: w przy-
padku znalezienia jakichkol-
wiek przedmiotów przypomi-
nających pociski lub bomby
trzeba zachować środki
ostrożności. Znaleziska nie
wolno dotykać, a tym bardziej
przenosić!Jak w opisanym
przypadku należy niezwłocz-
nie powiadomić policję.

praca
Przyjmiemy osoby do rozdawania gazety Tydzień w Gliwicach.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Telefon: 323 325 096   e-mail: sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl

w�Sośnicowicach�zagrażała

mieszkańcom

gliwickich�dróg
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