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Czwartek, 16 bm.
temp. 26°C |14°C

Piątek, 17 bm.
temp. 28°C |14°C

Wtorek, 14 bm.
temp. 18°C |8°C

Środa, 15 bm.
temp. 23°C |12°C❂ ❂ ❂

Sobota, 18 bm.
temp. 26°C |9°C

Piast Gliwice wygrał ze Śląskiem Wrocław 3:2 i wskoczył na trzecie
miejsce w tabeli. Bramkę na wagę ligowego podium strzelił w doliczonym
czasie gry Radosław Murawski, który na placu gry pojawił się kilkadziesiąt
sekund wcześniej.

Czerwona kartka, dwa karne,
pięć goli i mnóstwo emocji!

Niedzielny mecz pomiędzy
Piastem Gliwice a Śląskiem
Wrocław był nie tylko walką
o kolejne ligowe punkty, ale
co ważne batalią o trzecią lo-
katę w T-Mobile Ekstraklasie. 

Lepiej w spotkanie weszli
goście, którzy po trafieniu
Stevanovica objęli prowadze-
nie w 16. minucie i taki wynik
utrzymał się do końca pierw-
szej połowie. Zgromadzeni na

trybunach gliwiccy kibice jesz-
cze nie wiedzieli, że druga od-
słona przyniesie prawdziwe
dramatyczne zwroty akcji. Po
zmianie stron, kibice wciąż
oglądali toczone w szybkim
tempie spotkanie. Obie dru-
żyny były wyraźnie nastawio-
ne na atak, co świetne ilust-
rowała liczba bramkowych
okazji. 

W 51. minucie, po faulu na
Oleksym, rzut karny wyko-
rzystał Ruben Jurado. 6 mi-
nut później Oleksy podwyż-

szył na 2:1. 75. minuta przy-
niosła kolejnego gola dla wroc-
ławian, a po raz drugi na listę
strzelców wpisał się Stavano-
vic. Na domiar złego boisko
musiał opuścić Oleksy, który
otrzymał czerwoną kartkę.
Osłabieni niebiesko-czerwoni
nie poddawali się i w doliczo-
nym czasie gry, kilkanaście
sekund przez ostatnim gwizd-
kiem arbitra, piłkę do siatki
wpakował Radoslaw Muraw-
ski, zapewniając zwycięstwo
ekipie „Piastunek”.

bezpłatna gliwicka

gazeta informacyjna13 maja 2013 Nr 033

Tutaj dostaniesz gazetę:
✪ ul. Zwycięstwa
✪ Plac Piastów
✪ I i II Urząd Skarbowy
✪ Urząd Miejski
✪ Politechnika Śląska
✪ Restauracje McDonald’s
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6 maja 2013 r. patrol Straży
Miejskiej w trakcie wykonywa-
nia obowiązków służbowych
w rejonie ulic Zwycięstwa i Bo-
haterów Getta Warszawskiego
zauważył leżącego na skwerku
mężczyznę. 

Większość osób uznałaby, że
mamy tu do czynienia ze sta-
nem upojenia alkoholowego
i zlekceważyło by leżącą postać.
Jednak jak się okazuje, nasze
podejrzenia nie zawsze okazują
się zgodne z rzeczywistością.
Zazwyczaj w takich sytuacjach
wyczuwamy woń alkoholu, tym
razem było inaczej. Strażnicy
nie mogli nawiązać kontaktu

z poszkodowanym, dlatego na
miejsce wezwano pogotowie. 

. —Nie każda osoba leżąca musi
być nietrzeźwa. Nie należy być
obojętnym na tego typu sytua-
cje. Prawidłowa reakcja może
uratować komuś życie. Kiedy
widzimy kogoś leżącego na
skwerku, chodniku, podwórku
lub innym miejscu, należy po-
dejść do osoby i wstępnie roze-
znać czy osoba jest nietrzeźwa
czy zasłabła z powodu złego
stanu zdrowia. Wówczas, w za-
leżności od sytuacji, wzywamy
funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej lub pracowników Pogo-
towia Ratunkowego.

w Gliwicach
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Prawidłowa reakcja,
ratuje życie

Start na Placu Krakowskim o godz.
12.30. Potem studencka brać prze-
niesie się do Mariny Gliwice, gdzie
o godzinie 15.00 rozpocznie się
impreza „Water Power”. W pro-
gramie: wodne zawody i występ
składu Dżentelmenels.

Wieczór otworzy „One Man Show”
Tomasza Jachimka, po czym ko-
lejną potężną dawkę śmiechu za-
pewni kabaret Hrabi w programie
„Co jest śmieszne?”. Początek –
godz. 18.30 (wstęp z zaprosze-
niami, które są dostępne w biurze
UZSS). Natomiast na scenie CKS

MROWISKO zagra Janek Samo-
łyk. Koncert poezji śpiewanej roz-
pocznie się o 19.00. Wstęp wolny.
Wieczór zwieńczy jam session
w Klubie Studenckim „Spirala”.

Program imprezy na parkingu
przy lodowisku „Tafla” (ul. Akade-
micka 29) wypełnią: biesiada,
konkurs i pokaz beatboxingu,
pokaz breakdance’a, wspinaczka
na ściance, gra Twister, tor gokar-
towy, malowanie graffiti i koncerty
na żywo. Wystąpią: JaHoo, Fokus
oraz TABU. Początek zabawy –
godz. 15.00. Ci którzy będą chcieli
zregenerować siły po wtorkowej
imprezie i przygotować się do kon-
certowych szaleństw, będą mogli
odpocząć przy grillu i filmach
(„Chłopaki nie płaczą” i „TED”),

wyświetlanych na ekranie przy do-
mach studenckich „Piast” i „Zie-
mowit”. Seans rozpocznie się
o godz. 19.00.

Dwa ostatnie dni IGRÓW zapo-
wiadają się koncertowo. Muzyczne
spotkania poprzedzi tradycyjny
korowód przebierańców, który
przejdzie ulicami miasta. Wy-
marsz z Placu Krakowskiego — 16
maja o godz. 15.00. W czwartek na
lotnisku Aeroklubu Gliwickiego
zagrają: Mandat (zwycięzca tego-
rocznego Przeglądu Kapel Stu-
denckich), Absynth, Carrantouhill,
My Riot i Luxtorpeda, a w piątek (17
maja) – gliwicki zespół Hajva,
O.S.T.R., Indios Bravos, Elektryczne
Gitary i Gooral. Początek występów
– godz. 17.00.

12
maja (niedziela)

13
maja (poniedziałek)

14
maja (wtorek)

15i16
maja (środa i czwartek)

IGRY 2013
Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski



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 20 maja 2013

Kierowcy muszą przygoto-
wać się na zmiany w orga-
nizacji ruchu.

Naprawa uszkodzeń koro-
zyjnych mostu oraz zabez-
pieczenie elementów jego
konstrukcji przed dalszą de-
gradacją to zakres niezbęd-
nych do przeprowadzenia
prac, które rozpoczęły się
w sobotę 11 maja w związku
z remontem mostu nad
Kłodnicąw ciągu ul. Zwy-
cięstwa.

Roboty objęły także wy-
mianę nawierzchni jezdni
i chodników, likwidację to-
rowiska tramwajowego na
odcinku od skrzyżowania
z ulicą Wyszyńskiego do
skrzyżowania z ulicą Wy-
brzeża Armii Krajowej. Ba-
lustrady znajdujące się na
mościez uwagi na ich za-
bytkowy charakter zostaną
zachowane i poddane reno-

wacji. Skarpy w pobliżu
obiektu będą zrekonstruo-
wane, a następnie umoc-
nione kamienną kostką.

Zmiany w organizacji ruchu,
które zostały wprowadzone
na czas remontu:
1) ul. Zwycięstwa - ruch na

remontowanym odcinku
będzie odbywał się wa-
hadłowo,

2) ul. Kłodnicka, dotąd jed-
nokierunkowa,  na czas
remontu będzie drogą
dwukierunkową,

3) ul. Wojska Polskiego wy-
jazd do ul. Zwycięstwa,
będzie prowadził tylko
i wyłącznie w prawo

Objazd w kierunku dworca
PKP wytyczono ulicami Ber-
beckiego, Dolnych Wałów do
ul. Zwycięstwa. Planowany
termin zakończenia prac ko-
niec października 2013r.

Parafia św. Bartłomieja otrzyma
80 tys. zł. Tak zdecydowali rad-
ni. Przedmiotem uchwały, która
była głosowana jest dofinanso-
wanie prac związanychz remon-
tem i odbudową murowanego
ogrodzenia jednego z najstar-
szych kościołów w mieście.
Obiekt wraz z murem wpisany
jest do rejestru zabytków. 

Dotacja przeznaczona jest na
zahamowanie procesu destruk-
cji zabytku i zabezpieczenie jego
wartości artystycznych i este-
tycznych. Planowane na 2013
roku prace obejmują odbudowę
fragmentu murowanego ogro-
dzenia kościoła od strony pół-
nocno-zachodniej wraz ze scho-
dami wejściowymi, w tym od-
cinka muru, który w marcu
2012 uległ zawaleniu i obecnie
jest doraźnie zabezpieczony. 

Od kilku lat miasto próbowało
sprzedać hotel położony w są-
siedztwie Kąpieliska Leśnego.
Niestety, nie udało się. Wiele
razy ogłaszano przetargi, nie
przyniosły jednak rozstrzyg-
nięcia. Okazuje się jednak, że
w czwartek, 9 maja podpisano
umowę z firmą, która posta-
nowiła obiekt wydzierżawić.
Na wydzierżawionym terenie
znajduje się obiekt hotelowo–
gastronomiczny. W budynku

jest 41 pokoi noclegowych oraz
m.in. sala wielofunkcyjna z za-
pleczem kuchennym, szatnią
i sanitariatami, pomieszczenia
biurowe, recepcja, kawiarnia,
restauracja, szatnia, pomiesz-
czenia sauny, masażu, siłowni
i bar letni.
O fakcie wydzierżawienia
obiektu poinformował na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej za-
stępca prezydenta Gliwic,
Adam Neumann.

—Hotel na okres 10 lat wydzie-
rżawiła spółka z Zabrza. Od
teraz firma, oprócz budynku,
będzie miała w swoim zarzą-
dzie m.in. słoneczne tarasy od
strony kąpieliska, parkingi,
drogę dojazdową, część zieleni
i inną infrastrukturę technicz-
ną – mówi Jarosław Kna-
pek z Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

w Gliwicach
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Ruch
wahadłowy
na�ul.�Zwycięstwa

Hotel
Leśny
Reaktywacja?

W końcu!
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Inwestycja pod nazwą: „Roz-
budowa systemu detekcji na
terenie miasta Gliwice wraz
z modernizacją wybranych
sygnalizacji świetlnych, etap
I” uzyskał maksymalną liczbę
punktów w trakcie oceny
przez  Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych. Na-
groda dla ZDM zostanie wrę-
czona podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, któ-
ry odbędzie się w dniach od
13 do 15 maja w Katowicach.

Główną przyczyną wdroże-
nia projektu są przebiegające
przez miasto odcinki auto-
strady A1 i A4. W przypadku
utrudnień drogowych wystę-
pujących na wspomnianych

trasach, ruch tranzytowy za-
burzyłby właściwe funkcjono-
wanie głównych drogowych
arterii Gliwic. Wprowadzenie
nowych rozwiązań sterowania
ruchem  zmniejsza czasu prze-
jazdu przez miasto, co ma
bezpośredni wpływ na środo-
wisko – zmniejszając ilość
spalin emitowanych w ruchu
pojazdów. Dodatkowo skró-
cenie czasu przejazdu wpływa
na poprawę warunków eko-
nomicznych miasta i użytkow-
ników ruchu drogowego.

Inwestycja objęła swym za-
sięgiem modernizację istnie-
jącej infrastruktury, w tym
sygnalizacji świetlnej czy bu-
dowę Centrum Sterowania

Ruchem. Co ciekawe, kontrolę
nad systemem sprawować
będą „mobilni analitycy ru-
chu” czyli np. opiekunowie

dzieci niepełnosprawnych,
którzy mogą zgłosić w syste-
mie nagłe zdarzenie. 

Zapytaliśmy rzecznika ZDM

Jadwigę Jagiełło-Stiborską,
o korzyści jakie niesie za sobą
wdrożenie nowych rozwiązań. 
—Istotnym elementem projek-
tu jest włączenie wszystkich
urządzeń  do jednej sieci
z możliwością bezpośredniego
połączenia z każdym z tych
urządzeń oraz natychmiasto-
wą możliwością wprowadza-
nia zmian. Dodatkowo pro-
jekt aktywizuje zawodowo
grupę społeczną osób, które
nie podejmują pracy z powo-
du konieczności sprawowania
stałej opieki nad dziećmi nie-
pełnosprawnymi oraz osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Centrum Sterowania Ruchem
zostało przystosowane do pra-

cy osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Taka
forma pracy jednocześnie
wpływa na wzrost bezpie-
czeństwa poprzez obserwację
danego obszaru za pomocą
monitoringu.

Pierwsza część działań obej-
mowała wdrożenie systemu
na 15 skrzyżowaniach i została
oddana do użytku w czerwcu
2011 roku. Natomiast 30
kwietnia zakończyły się prace
przy realizacji drugiej części
projektu. Obecnie trwają pro-
cedury odbiorowe, co zbliża
nas do finału inwestycji. O
nowej jakości gliwickiego ru-
chu drogowego przekonamy
się niebawem.

Ekonomia, środowisko, człowiek...

Prze-
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Tuż nad ranem, w okolicach
godziny 6.00 doszło do pożaru
stajni przy ul. Jaracza w Łabę-
dach. Trzy konie zginęły, a trzy
pozostałe odniosły poważne
obrażenia. Ogień doszczętnie
zniszczył budynek stajni. Na
szczęście zarówno gliwiczanie
jak i inni mieszkańcy regionu,
nie pozostali obojętni. Na miej-
scu pojawiali się wolontariusze,
którzy zaangażowali się zarów-
no w leczenie koni, jak i roz-
biórkę zniszczonej stajni. Na
konto fundacji FART, napły-
wały środki przeznaczone na
pomoc zwierzętom. Ludzie

spontanicznie dzielili się lekami
i opatrunkami. Choć do ostat-
niej chwili nie wiedzieli czy
uda się uratować życie koni,
cały czas angażowali kolejne
osoby do pomocy. 

Minął już prawie rok od tej
tragedii. Postanowiliśmy
sprawdzić, jak czują się pod-
opieczni łabędzkiej stajni. Oka-
zało się, że choć z każdym
dniem jest coraz lepiej leczenie
nadal trwa. 

Sytuacja jest już stabilna –
opowiada dr Aldona Ku-
charska, która od samego po-
czątku ratowała poszkodowane
zwierzęta. 
– Obecnie zbieramy fundusze
na zabieg Bojara, łaciatego
konia, który najbardziej ucier-
piał w czasie pożaru. Ze wzglę-
du na poważne rany doszło
do powstania ubytku w kości
czaszki konia. Doprowadziło
to do otwarcia zatok. Jest to
o tyle poważne, że ciepłe dni
wiążą się z pojawieniem much
i pyłu, które przez zanieczysz-
czanie ran mogą doprowadzić
do poważnych powikłań. Po-
zostałe konie borykają się
  z oparzeniami. Rany goją się
dobrze, a zwierzęta są w coraz
lepszej kondycji. Musimy przy-
znać, że otrzymaliśmy ogrom-
ną pomoc z zewnątrz. Dostar-
czano nam opatrunki, środki

dezynfekujące, pieniądze, któ-
re posłużyły ratowaniu tych
pięknych zwierząt. Ciągła opie-
ka i terapia wiązały się
z ogromnymi kosztami, jed-
nak dzięki interwencji dobrych
ludzi udało się pomóc potrze-
bującym zwierzętom. Teraz
oprócz codziennej pielęgnacji,
zbieramy środki na zabieg
dla Bojara, aby mógł swo-
bodnie funkcjonować.

Jak powiedział nam właściciel
stadniny, sprawa podpalenia
została umorzona. – Mimo
ustalenia, że było to podpale-
nie niestety nie udało się zdo-
być potrzebnych dowodów,
wszystko zalała woda.

W lipcu ubiegłego roku
doszło do tragedii,
której skutki trwają 
do dzisiaj.

Mamy nadzieję, że publikacja

zdjęć i nagłośnienie sprawy

trafi do sprawców, którzy pod-

palili stadninę. Może chociaż

będą mieli wyrzuty sumienia.

Nie da się zrekompensować

cierpienia i stresu jakie prze-

żyły poszkodowane zwierzęta. 

Poparzone konie. Czy ktoś jeszcze pamięta?

Pamiętajmy, konie nadal
potrzebują pomocy.

Zbiórkę na rzecz  leczenia
zorganizowała Bezpieczna Łapa —

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Gliwicach.

Środki można przekazywać na konto
fundacji: Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 1, 44–100 Gliwice.
Numer konta: Alior Bank 82 2490

0005 0000 4500 7716 3372
Tytuł przelewu: „FART”

Tel. do fundacji: 505 299 686.
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Sprzedam działkę  
Żerniki z własną 

drogą  tel. 604-113-006
Czyszczenie dywanów, wykładzin 

i tapicerek w Twoim domu!!!
tel. 793-181-986

Sprzedam działkę  
Gliwice-Czechowice  670 m2

+ droga  tel. 604-613-560

Firma Best Work zatrudni
niepełnosprawnych mężczyzn

w Gliwicach na stanowisku jako
pracownik magazynowy.

Wymagana książeczka sanepidu.
Tel.519 344 019 lub 605 884 484

w godz. od 07:30 do 15:30
mail: magdalena.polak@be-

stwork.com.pl



Internauci
pomogli

w śledztwie

Policja prowadzi śledztwo w
sprawie rozboju, do jakiego
doszło 3 marca br. w rejonie
ul. Andersa. Młodemu męż-
czyźnie grożono nożem, skra-
dziono między innymi buty.

Na szczęście dzięki internautom
ustalono tożsamość osób po-
dejrzanych o udział w rozboju.

Według ustaleń prowadzą-
cych śledztwo, związek z prze-
stępstwem mają trzej młodzi
mężczyźni zarejestrowani
przez monitoring w autobusie
linii 186. We wtorek funkcjo-
nariusze poprosili naszych
użytkowników o pomoc. Dzię-
ki apelowi uzyskali wiele war-
tościowych anonimowych in-
formacji na temat tożsamości
podejrzanych. Dzięki temu
bandyci nie będą już bezkarni. 

Nie wiedział
dlaczego

ukradł

W środę około godziny 21.00
policja otrzymała zgłoszenie
o dość nietypowej kradzieży.
Otóż skradziono... jamnika.
Pies był przywiązany do słup-
ka pod sklepem przy ul. Li-
powej.

Na miejscu pojawili się po-
licjanci. Kiedy zebrali infor-
macje od właścicielki czwo-
ronoga oraz świadków kra-
dzieży, szybko dotarli do zło-
dzieja. 45-letni sprawca został
zatrzymany w swoim miesz-
kaniu w rejonie ul. Witkie-
wicza. Ponieważ podejrzany
nie reagował na wezwania
policji i nie chciał otworzyć
drzwi, podjęto decyzję o ich
sforsowaniu. Zatrzymano
mężczyznę, który  uprowadził
pupila. Był pijany, a zapytany
o motywy swojego czynu, nie
potrafił odpowiedzieć.

Zaatakowali
bezbronnego
mężczyznę

Anonimowy telefon wystarczył
by złapać bandytów. Na miejs-
ce wskazane przez zaniepoko-
joną hałasem osobę natych-
miast przyjechał patrol. Poli-
cjanci zatrzymali mężczyzn,
którzy pobili 50-letniego gli-
wiczanina. Do zdarzenia doszło
w środę około godziny 21.30
na ul. Dunikowskiego. Pijani
sprawcy to 25- i 37-latek, obyd-
waj z Gliwic.

Złapany
przez 

promile

W środę o godzinie 22.15 na
ul. Dworcowej funkcjonariu-
sze z grupy szybkiego reago-
wania KMP zatrzymali 24-
letniego kierowcę peugeota. 

Gliwiczanin kierował sa-
mochodem, mimo że we krwi
miał ponad promil alkoholu.
Okazało się też, że jest po-
szukiwany listem gończym.
Mężczyzna unikał aresztu
śledczego.

w Gliwicach
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HoroskopW tym
tygodniu
imieniny
obchodzą Baran 21.03-20.04

Odwiedzi Cię ktoś z kręgu sta-
rych znajomych. Spontaniczne
spotkanie poprawi
Ci humor. Odświeżona
znajomość nie skończy się tak
szybko, jak może się
wydawać. 

Byk 21.04-20.05
Nie zapominaj o terminach
i ważnych spotkaniach. Dzięki
konsekwencji i samozaparciu
pokonasz trudności
i zaległości. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Jeszcze w tym tygodniu ktoś
złoży Ci propozycję. Nie bę-
dzie jednak ona zbyt imponu-
jąca. Bierz co ci oferują.
Konfrontacja z rzeczywisto-
ścią okaże się bolesna.

Rak 22.06-22.07
Spróbuj spojrzeć na świat
z zupełnie innej perspektywy.
To co spotka Cię w nadcho-
dzącym tygodniu przyniesie za
sobą wiele dobrych wspom-
nień z przeszłości. 

Lew 23.07-23.08
W połowie tygodnia wyko-
rzystaj drzemiący w tobie ka-
pitał. Szybko osiągniesz
zamierzony cel. Pamiętaj jed-
nak, aby nie zachowywać się
arogancko.

Panna 24.08-22.09
Bierz co ci oferują. Nawet jeśli
jest to poniżej twoich aspiracji.
Zwłaszcza, że niezapłacone ra-
chunki trzeba wreszcie uregu-
lować.

Waga 23.09-23.10
Choć czujesz zmęczenie
i zniechęcenie, musisz wyka-
zać się cierpliwością. Natłok
obowiązków okaże się nie-
groźny, a Ty poradzisz sobie
doskonale.

Skorpion 24.10-22.11
Zieleń i słońce za oknem będą
napawać Cię energią
i dynamizmem. Z pewnością
cudowna pogoda doda Ci do-
datkowych sił.

Strzelec 23.11-21.12
Spróbuj na fakty spojrzeć bar-
dziej obiektywnie. Na razie
powstrzymaj się od działania.
Poczekaj aż sytuacja się wy-
klaruje. Czas działać będzie na
twoją korzyść.

Koziorożec 22.12-20.01
Czeka Cię rewolucja w życiu
zawodowym i uczuciowym.
Nagłe zmiany, choć dość nie-
przewidywalne, przyniosą Ci
szczęście i uśmiech. 

Wodnik 21.01-19.02
Warto w końcu pomyśleć o
sobie. Posłuchaj wewnętrz-
nego głosu i dostosuj się do
nadchodzących zmian. Musisz
działać intuicyjnie. 

Ryby 20.02-20.03
Znajdziesz nowe, ciekawe za-
jęcie. Dodatkowe hobby po-
chłonie Cię w stu procentach.
Pamiętaj jednak, aby znaleźć
równowagę pomiędzy zabawą
a pracą. 

 Agnieszka (poniedziałek)

— oznacza czystość, świętość, osobę
bez skazy. Osoby, które mają to imię
są wrażliwe, spokojne, mają duże
poczucie odpowiedzialności, poczucie
humoru. Agnieszka ma charakter
stały i nie narzuca innym swojej
woli. 

 Justyna (wtorek)

— to kobieta szlachetna, dobra, nie-
zależna, która lubi kierować innymi.
Praktyczna, zorganizowana w dzia-
łaniu, utrzymuje szerokie kontakty
społeczne. W miłości stała, jednak
ostrożna. Troszczy się o dom, dość
późno zakłada rodzinę, nie lubi dzieci.
Nie cierpi, kiedy ktoś jej rozkazuje.
Ma bardzo wysokie poczucie własnej
wartości. Justyna lubi ład i porządek.
Nie znosi krzyku.

 Jan (środa)

— to osoba sprawiedliwa, dobra,
bardzo pracowita. Szanuje kulturę,
stare obyczaje oraz doświadczenia
ludzi. Mówi się o nim, że jest złotą
rączką i ze wszystkim sobie poradzi.
Świetnie sprawdza się w roli wy-
chowawcy czy pedagoga. Swoją
naturą ujmuje ludzi, jest szczery,
hojny, ceni domowe zacisze i spokój.
Bardzo przywiązany do rodziny, ko-
cha swoją żonę. 

 Małgorzata (czwartek)

— jest kobietą, która często zmienia
swoje zdanie i decyzje. Lubi kiedy
inni wykonują jej polecenia, z kolei
sama się do nich nie stosuje. Spokojna,
życzliwa i pogodna, bardzo łatwo ją
wzruszyć. Jest osobą wrażliwą i ma
delikatną psychikę. Małgorzata jest
również kulturalna i subtelna. Jako
żona i matka jest wzorem do naśla-
dowania. Dba o ciepły dom, w któ-
rym panuje miłość i zgoda. Jest do-
matorką. 

 Antoni (piątek)

— jest ciekawy świata i niezwykle
towarzyski. Jest bardzo solidny i od-
powiedzialny w pracy. To dobry or-
ganizator. Wszechstronny i wykształ-
cony, zazwyczaj odnosi same sukcesy.
Jest pewny siebie, lojalny wobec
postanowień. Nie najlepszy wzór
ojca, w małżeństwie jest przeciętny,
dba jednak o warunki dla swojej ro-
dziny.

 Eryk (sobota)

— mężczyzna noszący to imię
potrafi być zarówno pobożny, jak 
i szczodry. Ze swoją ogromną siłą
przebicia i dynamizmem jest w stanie
osiągać duże sukcesy, a także narobić
wiele zamieszania wokół swojej
osoby. Na co dzień kieruje się wzglę-
dami praktycznymi. Bardzo zależy
mu na aprobacie otoczenia.

 Iwona (niedziela)

— to kobieta zdystansowana i kry-
tyczna wobec siebie. Dobrze zdaje
sobie sprawę ze swoich zalet, jak 
i wad. Iwona potrafi mocno, bezin-
teresownie i szczerze pokochać, jed-
nak tylko tego, komu naprawdę uda
się zdobyć jej serce. Dobrze prowadzi
dom, jest oddaną żoną, bardzo chętnie
przyjmuje gości
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japoński

miasto z
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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.

PRACA

Przyjmiemy osoby
do rozdawania gazety. 

e-mail: sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl

Telefon: 323 325 096
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