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Pogoda

w�Gliwicach

Czwartek, 23 bm.
temp. 15°C |6°C

Piątek, 24 bm.
temp. 16°C |6°C

Wtorek, 21 bm.
temp. 19°C |8°C

Środa, 22 bm.
temp. 18°C |8°C ❂

Sobota, 25 bm.
temp. 11°C |6°C

Zespół gliwickich architektów znalazł się w finale prestiżowego amerykańskiego konkursu
na projekt rewitalizacji i rozbudowy dwóch kwartałów w centrum Salt Lake City, Utah,
USA. 15 finałowych projektów jest poddanych publicznemu głosowaniu internetowemu
w celu wyłonienia pierwszej nagrody. Głosowanie odbywa się na stronie
www.sixtynineseventy.com/finalist-l, gliwicki projekt jest oznaczony literką “L”. Głosować
można wielokrotnie, raz na 24 godziny. Głosowanie trwa do 31 maja.

bezpłatna gliwicka
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Tutaj dostaniesz gazetę:
✪ ul. Zwycięstwa
✪ Plac Piastów
✪ I i II Urząd Skarbowy
✪ Urząd Miejski
✪ Politechnika Śląska
✪ Restauracje McDonald’s

w Gliwicach

❂❂

Sudan Południowy to je-
den z najsłabiej rozwinię-
tych krajów świata. Kraj
nękany przez głód i susze
potrzebuje ciągłej pomo-
cy. Ponad 60% mieszkań-
ców tego regionu nie ma
dostępu do wody pitnej.

Nawet szczęśliwcy, którzy
miesz- kają tuż obok studni,
muszą stać w skwarze wiele
godzin, aby napełnić wodą plas-
tikowy baniak. Sytuacja staje
się coraz bardziej tragiczna. 

Warto zrobić porządek w sza-
fach i przekazać niepotrzebne
sterty papieru organizatorom
akcji „Makulatura na misje”. 

Dochód ze sprzedaży surowców
wtórnych zostanie przeznaczo-
ny na pomoc misjom katolic-
kim, które budują studnie dla
Sudańczyków. 

W naszym mieście kartony,
stare książki, gazety czy ulotki
będą zbierane w terminach:
15 – 16 marca, 19 – 20
kwietnia, 17 – 18 maja, 7 –
8 czerwca. Zbiórka odbędzie
się na parkingu przy Caritasie
Diecezji Gliwickiej ul. Ziemo-
wita 2, na przeciwko Katedry
w godz. od 10.00 do 18.00.

1 kilogram 
makulatury
= 75 l wody

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki
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Wielu internautów uważa, że
sieć zapewnia anonimowość.
Łatwo przychodzi im więc ob-
rażanie, znieważanie, poma-
wianie. Tymczasem tego typu
zachowania mogą skończyć się
wyrokiem. Internetowe fora to
miejsca, w których ludzie prze-
kraczają często granicę wolności
słowa. Serwisy i portale pozwa-
lają każdemu czytelnikowi za-
mieścić swój komentarz czy
opinię. Nie wszędzie są one
moderowane.

Przypominamy, że osoba,
która narusza czyjeś dobra,
może stanąć na ławie oskarżo-
nych w procesie cywilnym,

a nawet karnym. Z kolei każdy,
kogo dobro zostało naruszone,
może wystąpić przeciwko
sprawcy z powództwa cywilne-
go. W tym celu trzeba zwrócić
się do prokuratury lub sąduz
wnioskiem o uzyskanie numeru
IP komputera sprawcy, a od

dostawcy internetu – o dane
sprawcy. Te kwestie normali-
zuje nie tylko kodeks cywilny.
Ten, kto przekroczy zasady wol-
ności słowa, dopuszczając się
pomówienia lub znieważenia,
odpowiedzieć może także z prze-
pisów kodeksu karnego.

Ostrzegamy: nieodpowie-
dzialny wpis czy wypowiedź na
forum może spowodować wiel-
kie problemy. To, że internauta
wystąpi pod tymczasowym
pseudonimem, a forum nie wy-
maga rejestracji, nie oznacza,
że jest anonimowy! Policja na
polecenie sądu bardzo często
ustala takich właśnie „anoni-
mów”, którzy ponoszą potem
konsekwencje prawne i finan-
sowe. Internet to środek ko-
munikowania masowego, 
w związku z tym skala pomó-
wienia czy zniewagi jest dużo
większa niż w przypadku wy-
powiedzenia jakichś słów na
ulicy. Sprawcy grozi więc i su-
rowsza odpowiedzialność,
z karą pozbawienia wolności
do roku włącznie.
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Każdy, kogo dobro

zostało naruszone,

może wystąpić

przeciwko sprawcy

z powództwa cy-

wilnego.
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Nie jesteś anonimowy
w internecie 2:1
kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Spotkanie Piasta z Podbeski-
dziem miało dwa oblicza. 

Pierwsza połowa zdecydo-
wanie należała do gospodarzy,
którzy wypracowaną przewagę
przypieczętowali zdobyciem
gola w 40. minucie. Precyzyjne
dośrodkowanie Chmiela wy-
kończył uderzeniem głową De-
mjan. 

W drugiej odsłonie, gliwi-
czanie przebudzili się i ruszyli
do przodu. W 56. minucie Cic-
man przedarł się prawą stroną
w pole karne, płasko dogrywał
piłkę wzdłuż linii i Konieczny
przy próbie wybicia wpakował
ją do własnej bramki. 

79. minuta przyniosła drugie
trafienie dla niebiesko-czer-
wonych. Izvolt świetnym dłu-

gim podaniem uruchomił Ro-
baka, ten minął jeszcze obroń-
cę i fantastycznym strzałem
pokonał Zajaca. 

Piast nadal zajmuje 3
miejsce w Ekstraklasie.



Pierwsza fala upałów przypo-
mniała wszystkim o poziomie hi-
gieny niektórych podróżujących.

Jazda gliwickimi środkami ko-
munikacji miejskiej to loteria.
Raz przebiega bez najmniej-
szych problemów, by w czasie
kolejnego przejazdu zamieniła
się w śmierdzący koszmar. Źród-
łem uciążliwości są na przemian
bądź bezdomni, bądź zwykli
podróżni, którzy za nic biorą
sobie podstawowe zasady hi-
gieny osobistej. Co zrobić, gdy
trafiamy na jeden z takich cięż-
kich przypadków? 

Niestety nasze możliwości są

ograniczone. Jeśli dana osoba
jest pod wpływem alkoholu lub
zachowuje się agresywnie mo-
żemy liczyć na interwencję Stra-
ży Miejskiej. 

Jeśli współpasażer jest od-
porny na „techniki perswazji
słownej”, a okno zacięło się na
dobre, możemy poskarżyć się
na uciążliwości kierowcy auto-
busu. Ten powołując się na
punkt 10 regulaminu przewozu
KZK GOP, może odmówić dal-
szej podróży takiej osobie. Nie-
stety i w tym wypadku sprawa
jest bardziej skomplikowana.
Nie ma jednolitej definicji uciąż-
liwości, a osoba, która posiada
bilet i zachowuje się spokojnie,
nie może zostać tak po prostu

wyproszona. To prowadzi do
sytuacji, w której pasażerowie
są skazani na wszechobecny
smród. 

Oczywiście są sposoby, aby
ograniczyć skutki niekomfor-
towej jazdy. Większość rozwią-
zań leży po stronie samego
przewoźnika, poczynając od
sprawnych okien, kończąc na
włączaniu klimatyzacji w upalne
dni. Najistotniejszą kwestią po-
zostaje jednak poziom higieny
niektórych gliwiczan. Warto w
końcu dobitnie wytłumaczyć
śmierdzącym podróżnym, że
jeśli inni potrafią się umyć
przed wyjściem, to im również
nie powinno sprawiać to pro-
blemu.

w Gliwicach
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Śmierdzący problem

Marcin Subotowicz

gliwickich autobusów
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Na kwietniowej sesji Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy w Strasburgu przyjęło bez
głosów przeciwnych rezolucję, stanowiąca pod-
sumowanie raportu „Etyka w nauce i technologii”.
Piszę o tym z kilku powodów. 

Po pierwsze – co dla mnie chyba z oczywis-
tych względów istotne – jestem autorem tego
raportu, a jest on jednym z zaledwie kilku
przygotowanych przez członków polskiej de-
legacji parlamentarnej do Rady Europy od
początku naszego członkostwa w Radzie, tzn.
od roku 1992.

Po drugie – rezolucja i raport dotyczą za-
gadnienia w jakimś sensie unikalnego w pra-
cach Rady. Instytucja ta zajmuje się głównie
prawami człowieka jako podstawą wolności
i tej kwestii dotyczy zdecydowana większość
przygotowywanych raportów i przyjmowanych
rezolucji i rekomendacji. „Mój” raport dotyczy
problemu odpowiedzialności człowieka za
jego działania. Uważam, że zasada „nie ma
wolności bez odpowiedzialności” powinna
być zawsze drogowskazem dla wszystkich bo-
jowników o prawa człowieka.

Wreszcie, problem etyki jest obecny w róż-
nych (sądzę że we wszystkich) obszarach
ludzkiej aktywności. Uważam, że nigdy dosyć
dyskusji nad etycznymi uwarunkowaniami
zachowań  ludzi zwłaszcza w tych obszarach
aktywności, które znacząco wpływają na ich
bliźnich. Dlatego też w swoim wystąpieniu
na plenarnej sesji Zgromadzenia wspomnia-
łem o potrzebie dokonania podobnych, jak
w przypadku nauki i technologii, ocen pro-
blemów etycznych w innych dziedzinach,
wskazując a pierwszym miejscu na problem
„Etyki w polityce”. Pomysł został z entuzjaz-
mem podchwycony przez członków Zgroma-
dzenia z różnych krajów. Ciekawe, czy i kiedy
doczekamy się raportu i rezolucji dotyczących
etycznych zachowań polityków? 

Od 16 maja, w związku z re-
montem wodociągu, na od-
cinku ul. Portowej - od ul.
Kanałowej do skrzyżowania
z ul. Staromiejską - mogą wy-
stąpić utrudnienia w ruchu.
W miejscu prowadzonych
prac jezdnia będzie okresowo
zawężona. Finał robót - 15
czerwca.

Prace remontowe trwają
także w Łabędach na ul. Za-
wadzkiego. Wymiana na-
wierzchni jezdni i chodników
obejmuje odcinek od ul.
Głównej do Huty Łabędy.
Jak zawiadamia wykonawca
zadania - gliwickie Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic
i Mostów - na 18 i 19 maja
prace zostaną przerwane.
Ekipa remontowa pojawi się
tam ponownie w poniedzia-
łek, 20 maja. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji -
15 czerwca.

Nawet przez
dwa lata

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36

31.05.2013.
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❚ Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewozy.
Tel.608-729-122

❚ Budowy domów. Brygada gó-
rali. www.tedy.com.pl
Tel. 608-729-122

❚ MEBLE NA WYMIAR ku-
chenne, pokojowe, biurowe,
transport tel. 603-895-924

❚ Kupię każdy samochód oso-
bowy i dostawczy, 606-476-276

❚ Sprzedam kawalerkę, skredy-
tuję 50% na lepszych warunkach
niż bank. 792-678-448

❚ Sprzedam działkę Żerniki
z własną drogą 604-113-006

❚ Sprzedam działkę Gliwice Cze-
chowice 670 m2 + droga
tel.604613560

❚ CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN I TAPICEREK W
TWOIM DOMU !!!793-181-986
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Procedura regulowana jest ustawą
i na ogół w sposób wystarczający
chroni interesy konsumentów.
Warto ją znać, by nie popełnić
nieodwracalnych błędów.

Czytamy informacje
i sprawdzamy towar

Ustawodawca zakłada, że
przeciętny konsument musi
być uważny, ostrożny, rozumieć
informacje do niego kierowane.
Natomiast przedsiębiorca ma
obowiązek przekazywania klien-
towi pełnej, jasnej wiedzy na
temat proponowanej oferty. Po-
nadto powinien utworzyć
w miejscu sprzedaży warunki
umożliwiające kupującym do-
konanie wyboru towaru jeszcze
przed zakupem oraz sprawdze-
nie jego kompletności, jakości,
funkcjonowania głównych pod-
zespołów. Korzystajmy z tego.
Wyjście ze sklepu z już wadli-
wym towarem stwarza po stro-
nie konsumenta wiele proble-
mów, łącznie z tym, że sprze-
dawca może przypisać powsta-
nie wady zachowaniu klienta.
Zachowajmy paragon

Podstawą prawną wszelkich
pretensji do sprzedawcy jest
oryginał rachunku, który jest
dowodem zawarcia umowy kup-
na – sprzedaży z konkretnym
przedsiębiorcą. Takim dowo-
dem może być też wydruk
z kasy fiskalnej świadczący
o zapłacie kartą. Każdy sprze-
dawca odpowiada materialnie
wyłącznie za wady towaru, który
sam wprowadza do obrotu.
Ważny terminowy obowią-
zek konsumenta

Konsument, by nie utracić
wszystkich uprawnień określo-
nych ustawą, powinien złożyć
pisemną reklamację niezwłocz-
nie, nie później niż przed upły-
wem dwóch miesięcy od za-
uważenia wady. Zapis ten po-
dyktowany jest ochroną słusz-
nych interesów ekonomicznych

przedsiębiorcy. Powinien mieć
szansę usunięcia usterki
w mniej kosztowny sposób póki
jest to możliwe. Używanie rze-
czy wadliwej może pogłębiać
wadę, uniemożliwić naprawę.
Reklamujemy pisemnie

Zachowujemy potwierdzoną
kopię pisma w celach dowodo-
wych na przypadek powstania
sporu. Reklamujemy wyłącznie
u sprzedawcy nigdy u produ-
centa towaru! Od dnia otrzy-
mania pisemnej reklamacji
sprzedawca ma 14 kolejnych
dni na jej rozpatrzenie (na tak
lub na nie, z uzasadnieniem).
Brak odpowiedzi (pisemnej)
w terminie oznacza, że rosz-
czenie konsumenta jest zasadne. 
Kolejność uprawnień konsu-
menta

Są one dwupoziomowe. To
kupujący dokonuje wyboru po-
między żądaniem naprawy lub
wymiany towaru na nowy iden-
tyczny (to pierwszy poziom
możliwych roszczeń). Pomimo
prawa wyboru pozwólmy sprze-
dawcy jeden raz, w rozsądnym
czasie naprawić rzecz ze wzglę-
du na niższe koszty. Jeżeli na-
prawa okaże się nieskuteczna
śmiało żądajmy wymiany to-
waru na nowy.
Drugi poziom to możliwość żą-
dania obniżenia ceny lub nawet
żądanie jej zwrotu ale tylko w
sytuacji kiedy naprawa lub wy-
miana są niemożliwe lub bardzo
uciążliwe dla klienta. Przykład:
klient dwa dni przez wyjazdem
w góry kupuje narty. Okazuje
się, że ewidentnie są wadliwe.
Wady nie można przypisać kon-
sumentowi. Takiego samego
towaru w sklepie nie ma. Klient
ma prawo żądać zwrotu ceny
w innym przypadku może ob-
ciążyć sprzedawcę kosztami wy-
pożyczenia nart na ten wyjazd
(konieczne rachunki). Nie moż-
na jednak żądać zwrotu ceny
jeżeli wada jest nieistotna (np.
rysy).

w Gliwicach

Izabela Leśniewska–Drwięga
Miejski Rzecznik Konsumentów

możesz reklamować wadliwy towar

Nie ma
wolności bez...

Utrudnienia
w ruchu

prof.  Jan Kazimierczak

Poseł na Sejm RP
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„Liczy się skuteczność”– to dewiza
bioenergoterapeuty Józefa Wrzałka.
Niesienie pomocy w cierpieniach ludz-
kich wypływa z jego wewnętrznej po-
trzeby. Uzdrowiciel nie odmawia po-
mocy nawet w najtrudniejszych przy-
padkach, gdy medycyna akademicka
staje się bezradna.

p. Anna P. z Gliwic – Pewnego
dnia odkryłam, że w mojej lewej piersi
jest coś nie w porządku – wyczułam
sporą kulkę. Lekarza potwierdził moje
przypuszczenie i skierował mnie na
USG. Badanie wykazało guz o wiel-
kości 3 cm. Proszę sobie wyobrazić
co przeżywałam, nie mogłam spać
ani jeść, w pracy byłam rozkojarzo-

na… dziś przychodzę do p. Wrzałka
siódmy raz. Po piątym seansie zrobi-
łam badanie. Guz zmniejszył się do
rozmiaru 1 cm. 

p. Edyta B. – Mama 5 lat temu
miała mięśniaki na macicy. Przyjeż-
dżała do p. Wrzałka przez jakiś czas,
aż do momentu, gdy badanie USG
wykazało zniknięcie mięśniaków. Ja
cierpię na migrenę. Mama już dawno
namawiała mnie do skorzystania z
bioenergoterapii. Ja uparcie faszero-
wałam się tabletkami. W końcu dałam
za wygraną i zgłosiłam się do p. Wrzał-
ka. Dzisiaj jestem po raz 5-ty. Czuję
się wspaniale, bóle głowy prawie cał-
kowicie ustąpiły. 

Moje dziecko zawsze łatwo się prze-
ziębiało. Regularnie „zaliczało” różne
infekcje anginy, zapalenie oskrzeli, a
nawet zapalenie płuc. Biegałam od
lekarza do lekarza. Moja koleżanka
przed kilkoma laty miała podobny
problem z dwójką swoich dzieci i
przez to o mało nie straciła pracy!
Zachęcała mnie już dawno do wizyty
u bioenergoterapeuty Józefa Wrzałka,
mówiła, że on jest niesamowity. Za-
wsze wierzyłam w medycynę! W koń-
cu jednak postanowiłam spróbować.
Pierwszy raz zgłosiłam się pod koniec
lutego. Po raz pierwszy od lat moje
dziecko przeszło wiosnę zdrowo.

Pacjentem pana Józefa był także

prezydent jednego ze śląski miast.
Pacjenci dziękują terapeucie za ustą-
pienie ich chorób i dolegliwości. Zgła-
szają się z bardzo różnorodnymi pro-
blemami zdrowotnymi. Dlatego pan
Józef Wrzałek jest bioenergoterapeutą,
który zdobywa coraz większy rozgłos
wśród ludzi chorych ze względu na
swoją skuteczność. Dysponuje bio-
energią, którą doskonale wykorzystuje
do usuwania schorzeń. Jest terapeutą
ciągle wzbogacającym swą wiedzę.
Ten doświadczony uzdrowiciel pomógł
już bardzo wielu osobą w ich trudnych
sytuacjach. Może pomóc i Tobie.

Spadek liczby połączeń i zrów-
nanie cen ze średnią w kraju,
to pierwsze zapowiedzi zmian
w Kolejach Śląskich. 

Konsekwencje planu napraw-
czego przewoźnika, który bo-
ryka się z problemami finan-
sowymi, odczują nie tylko pa-
sażerowie, ale również władze
spółki. Ograniczenia kosztów
funkcjonowania objęły także
wynagrodzenia zarządu, które
obniżą się o 25%.
— Niestety, wprowadzane
zmiany są niezbędne. Bez nich
naszą spółkę trzeba byłoby po-
stawić w stan upadłości i w
okolicach września na tory nie
wyjechałby ani jeden pociąg
– przekonuje Maciej Zarem-
ba, rzecznik Kolei Śląskich.

Nowy rozkład jazdy oznacza
31 proc. mniej przejechanych
kilometrów. Pierwsze ograni-
czenia pojawią się 1 czerwca.
Od tego momentu w wyniku
koniecznych oszczędności praca

przewozowa, czyli liczba kilo-
metrów, które przejadą pociągi
w ciągu całego roku spadnie o
blisko 13 proc. (z 8 mln do 7,1
mln). 
— Specyfika konstruowania
rozkładów jazdy powoduje
pewne zaburzenie skali reduk-
cji, bo 1 czerwca będziemy mu-
sieli wykreślić 39 proc. połą-
czeń, pomimo, że w rzeczywis-
tości codziennie będziemy po-
konywali o prawie 1/3 mniej
kilometrów. Co jednak abso-
lutnie nie zmienia faktu, że
skala zmian jest duża – mówi
Zaremba.
— Algorytm, według którego
dokonywaliśmy redukcji po-
łączeń uwzględniał m.in. do-
stępność alternatywnych środ-
ków transportu, koszt obsługi,
planowane remonty i koniecz-
ność maksymalizacji liczby po-
łączeń w godzinach szczytu –
dodaje. Zlikwidowane zosta-
ną trzy relacje, w tym Bytom -
Gliwice. Na najpopularniejszych

relacjach Gliwice-Katowice-
Częstochowa oraz Katowice-
Tychy zniknie odpowiednio
45% i 39% połączeń. 

Oczywiście na tym nie koniec.
Kwestią budzącą największe
kontrowersje jest 20% podwyż-
ka cen biletów, która wyniesie
około 1 zł i 20 groszy. Przewoź-
nik zrezygnował także z popu-
larnych biletów strefowych.
— Dotychczas nasze bilety były
tańsze od stawek rynkowych
przeciętnie od 15 proc. do 25
proc. Teraz nasze ceny będą
porównywalne do kwot, które
płacą pasażerowie w innych
województwach – mówi Mi-
chał Borowski, prezes Kolei
Śląskich. Niestety to małe po-
cieszenie dla pasażerów, przy-
zwyczajonych do starych cen.
Do tej pory udało się zaoszczę-
dzić 35 mln złotych i to wyłącz-
nie dzięki wypowiedzeniu
umów, które według władz Ko-
lei Śląskich były niekorzystne
dla spółki. 

Jak w to nie wierzyć?

Podwyżki i redukcja połączeń

Bioenergoterapeuta
Józef Wrzałek przyjmuje od

wielu lat, w biurowcu przy

ul. Toszeckiej 101, pok. 315

Pomaga m.in. w schorzeniach:

▪układu oddechowego

▪układu krążenia i serca

▪układu pokarmowego

▪chorobach nerek i wątroby

▪chorobach kobiecych

▪chorobach dziecięcych

▪migrenach

▪alergiach

▪tarczycy

▪cukrzycy

▪chorobach nowotworowych
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1 czerwca
w godzinach: 14:00 - 19:00

DECATHLON Gliwice
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7

44-102 Gliwice
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Jednego już mają
Policjanci z Wydziału Zwal-
czania Przestępczości Pseu-
dokibiców zatrzymali 23-
latka. Przedstawiono mu
zarzuty pobicia dwóch męż-
czyzn – czynu tego dopuścił
się 17 kwietnia. Działał wów-
czas wraz z innymi spraw-
cami. Detektywi ustalają te-
raz dane jego kompanów.

Zareagowali
mieszkańcy
W środę o godzinie 20.30
na ul. Szopena w Pyskowi-
cach 22-letni wandal wybił
szybę w wiacie przystanku.
Zamierzał wybijać kolejne,
jednak przeszkodzili mu
mundurowi. Mężczyzna zos-
tał zatrzymany. Szybka reak-
cja policji była możliwa dzię-
ki informacji.

Szybka kradzież,
szybkie zatrzy-

manie
Policyjny patrol otrzymał
zgłoszenie o kradzieży lap-
topa. Zebrane informacje
oraz natychmiastowe po-
szukiwania przyniosły ocze-
kiwany rezultat. Zatrzyma-
no dwie mieszkanki Gliwic,
21- i 18-latkę. Skradziony
sprzęt odzyskano. Spraw-
czyniom grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Uważaj
na motocykle

Kierująca samochodem oso-
bowym marki Renault 40-
letnia mieszkanka Gliwic
nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu i zderzyła się

z motocyklem marki Suzuki,
którym kierował 22-letni
gliwiczanin. W wyniku zda-
rzenia motocyklista doznał
obrażeń ciała.

Złoto w cenie
Około godziny 10.30 nie-
znany sprawca zerwał z szyi
idącej ulicą Skarbnika w
Sośnicy kobiety złoty łań-
cuszek z zawieszką. Wartość
skradzionych przedmiotów
to aż 1200 zł. Analogiczna
sytuacja miała miejsce go-
dzinę później w rejonie To-
szeckiej. Nieznany młody
mężczyzna jednym szarp-
nięciem zerwał z szyi po-
krzywdzonej dwa złote łań-
cuszki. Wartość strat w tym
przypadku to około 750 zł. 

w Gliwicach
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Krystyna (poniedziałek)

— to kobieta obdarzona wybitną
osobowością, jest wrażliwa, posiada
zmysł dyplomatyczny. Bardzo am-
bitna i przezorna, czasem aż do prze-
sady, przez co ma problemy. Lubi
kierować mężczyzną. Towarzyska,
lubiąca podróże. Jest konserwatystką,
jednak te zmiany które musi jest
w stanie zaakceptować. 

 Monika (wtorek)

— to kobieta spokojna, ceniąca ład
i porządek. Lubi życie towarzyskie,
ale też rodzinną sielankę. Ma łagodny
charakter, dba o dobre stosunki ro-
dzinne i towarzyskie. Pielęgnuje
przyjaźń, jednak często zaniedbuje
samą siebie. Swoje sprawy osobiste
zawsze odkłada na dalszy plan.

 Roman (środa)

— to urodzony przywódca, idealnie
sprawdza się na stanowiskach kie-
rowniczych. Potrafi współpracować
z ludźmi, dba o ich byt, stara się
wynagrodzić ich zaufanie w stosunku
do niego. Jest słowny, pracowity,
zaradny, ma świetną pamięć. Roman
jest też silny i odporny psychicznie
na stres. 

 Michał (czwartek)

— człowiek o imieniu Michał jest
dobry, pogodny, stateczny i wy-
kształcony. Z ochotą radzi innym
i pomaga w trudnych sytuacjach,
chociaż sam przez to często ma
komplikacje. Jest kulturalny oraz in-
teligentny. Bywa, że rodzina go lek-
ceważy, a żona nie szanuje. 

 Joanna (piątek)

— kobieta obdarzona imieniem Jo-
anna to wielka indywidualność, ener-
giczna, zorganizowana i realizująca
swoje wspaniałe idee. Lubi chodzić
swoimi ścieżkami. Jest bardzo wraż-
liwa na ludzką krzywdę, ale nie an-
gażuje się w pomoc społeczną. 
W miłości na ogół chłodna. Jeśli ma
dzieci bardzo je kocha, ma szacunek
do męża i troszczy się o dom. Joanna
ma ciężki i trochę dziwny charakter.

 Grzegorz (sobota)

— 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. Uwielbia dalekie
podróże.

 Filip (niedziela)

— 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. Niestety
łatwo go oszukać, dlatego powinien
być ostrożny w prowadzeniu inte-
resów z innymi ludźmi.

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. 

mamy
ich dwa-
dzieścia
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środki
na

interes

duży
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Pierwsza osoba, która prześle na adres: redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
zdjęcie rozwiązanej krzyżówki otrzyma podwójną wejściówkę do klubu
Stary Hangar na dowolny sport rakietowy.

Waga 23.09-23.10
Uda ci się pójść o krok do
przodu z dobrym rezultatem.
Równocześnie zdobędziesz
nowe doświadczenia i informa-
cje. Sukces przychodzi etapami. 

Skorpion 24.10-22.11
Przyszły tydzień zapowiada się
całkiem nieźle. W końcu poja-
wią się dodatkowe środki finan-
sowe, a Ty odetchniesz ze
spokojem. 

Strzelec 23.11-21.12
Tym razem rzuci ci ktoś koło ra-
tunkowe i pomoże w skompli-
kowanych zadaniach. Pracuj
gorliwie i pilnie się ucz.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie przekraczaj granic dobrego
wychowania.  Dzięki temu
sprawdzisz się w trudnych sy-
tuacjach. Niestety w nadchodzą-
cym tygodniu ich nie zabraknie.

Wodnik 21.01-19.02
Chęć zarabiania pieniędzy,
oszczędzania i pomnażania dóbr
- ogranie cię w tym tygodniu. 
Te wartości będą zachęcać Cię
do jeszcze większego wysiłku. 

Ryby 20.02-20.03
Ponieważ twoje akcje poszły w
górę, możesz żądać i więcej wy-
magać od pracodawcy. Jednak
nie przesadzaj - także nie wyko-
rzystuj uczuć kochanej osoby.

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Ten tydzień będzie burzliwy 
i to w wielu kwestiach. Sytuacje
mogą się zmieniać z godziny na
godzinę. Nie wpadaj jednak 
w panikę. 

Byk 21.04-20.05
Zadbaj koniecznie o ciało i zrzuć
lekką nadwagę. Nie zaniedbuj
także relacji z partnerem. Pamię-
taj, aby jak najczęściej korzystać
ze słońca.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje postawa jest zupełnie nie-
spójna i chaotyczna. Nic z tego
nie wynika poza narastającą
frustracją i zdenerwowaniem. 

Rak 22.06-22.07
Ostatnio spotykały Cię same
problemy. Dzielnie stawiałeś im
czoła. Dlatego, z tego powodu 
z początkiem tygodnia oczekuj
finansowej rekompensaty.

Lew 23.07-23.08
Ten tydzień poświęć na dokoń-
czenie rozpoczętych prac. Nie-
stety w twojej głowie powstają
już kolejne projekty, które wpro-
wadzą zamieszanie.

Panna 24.08-22.09
Możesz w tym tygodniu odczu-
wać presję otoczenia. Przytyki 
i aluzje będą ich metodą. Gierki
słowne mogą cię wyprowadzić 
z równowagi. 

























Biuro Reklamy
i Ogłoszeń

Gazety 

„Tydzień w Gliwicach”

reklama@dzisiajwgliwicach.pl

✆ 884 998 991

Skuteczna dystrybucja

dająca gwarancję bezpo-

średniego dotarcia do

bardzo szerokiego grona

czytelników - potencjal-

nych klientów
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