
)

Pogoda

w�Gliwicach

Czwartek, 20 bm.
temp. 34°C |20°C

Piątek, 21 bm.
temp. 32°C |17°C

Wtorek, 18 bm.
temp. 32°C |17°C

Środa, 19 bm.
temp. 32°C |19°C ❂
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Sobota, 22 bm.
temp. 22°C |11°C ❂❂ ❂

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki



Organizacja koncertu po rocznej przerwie wraca pod
opiekę Teatru Muzycznego, który w poprzednich
latach zaprosił do Gliwic m.in. Cesarię Evorę, Basię
Trzetrzelewską, Zakopower czy De Mono.
Impreza rozpocznie się w piątek, 21 czerwca o go-
dzinie 19.00. Na scenie zobaczymy Beatę Kozidrak

z zespołem Bajm oraz Monikę Brodkę. Wieczór tra-
dycyjnie zakończy się pokazem sztucznych ogni.
Dokonania Bajmu z Beatą Kozidrak, przez ćwierćwiecze
występów na estradach, są doskonale znane, przy-
najmniej średniemu pokoleniu gliwiczan i opisywać
ich nie trzeba.

Monikę Brodkę poznaliśmy 10 lat temu, gdy wygrała
trzecią edycję programu Idol.
Przełomowy w jej karierze był album Granda wydany
w 2010 roku, gdzie połaczyła folkowo-elektroniczne
brzmienia. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych postaci
polskiego popu.

Bajm i Brodka
na Nocy
Świętojańskiej
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Konsumentowi, który dokonuje
zakupów w sklepie interneto-
wym przysługuje więcej upraw-
nień, niż wówczas gdyby ku-
pował w tradycyjnym sklepie. 

Więcej obowiązków ciąży także
na sprzedawcy. Istotnym  pra-
wem konsumenta jest wówczas
możliwość odstąpienia od umo-
wy, bez tłumaczenia się, bez
uzyskiwania zgody sprzedawcy,
czy też płacenia odstępnego.
Na przykład: Konsument kupił
meble za pośrednictwem In-
ternetu. Zostały one dostarczo-
ne do jego mieszkania. Po do-
kładnym obejrzeniu rodzina
stwierdziła, że „są jakieś za duże
i nie pasują do tego wnętrza”.
Przestały się podobać, a ponie-
waż konsument kupił towar
w e–sklepie może go spokojnie
zwrócić. Przepis ustawy dający
to wyjątkowe prawo do odstą-
pienia od umowy został wpro-
wadzony ze względu na specy-
fikę handlu elektronicznego.
Umowa została zawarta bez fi-
zycznej obecności obu stron

transakcji w jednym miejscu -
czyli na odległość. Łatwo
w tego rodzaju transakcji o błąd
w oświadczeniu woli. Ponadto
klient nie ma możliwości obejeć
towar, sprawdzić jego właści-
wości, funkcje.

By skutecznie odstąpić od umo-
wy zawartej na odległość kon-
sument musi uczynić to w for-
mie pisemnej wysyłając listem
poleconym za potwierdzeniem
odbioru stosowne oświadczenie
woli i to w nieprzekraczalnym
terminie 10 dni od dnia wyda-
nia towaru. Należy zachować
kopię pisma wraz z kwitem po-
twierdzającym jego wysłanie.
Towar w stanie niezmienionym
w oryginalnym opakowaniu
z instrukcją, gwarancją, ksero-
kopią rachunku i dowodu za-
płaty należy zwrócić przedsię-
biorcy w terminie 14 dni od
dnia odstąpienia od umowy
– niestety na koszt klienta. 

Z internetowych zakupów kon-
sument nie będzie mógł zre-

zygnować, jeżeli sprzedaż: na-
stąpiła w drodze licytacji; przed-
miotem transakcji są towary
szybko psujące się; lub, gdy
została zawarta umowa na okre-
sowe dostarczanie artykułów
spożywczych; usług w zakresie
gier losowych i zakładów wza-
jemnych. Jeżeli sprzedaż doty-
czy płyt, kaset, filmów video,
DVD, – jeżeli zostały rozpako-
wane. Nie można także odstąpić
od umowy, gdy jej przedmio-
tem jest produkt wykonywany
na indywidualne zamówienie
według parametrów określo-
nych przez konsumenta. Brak
możliwości odstąpienia od umo-
wy zawartej na odległość doty-
czy także zakupionych lekarstw.
Każdy jednak towar kupiony
poprzez środki porozumiewania
się na odległość można rekla-
mować, gdy w okresie do 2 lat
od zakupu ujawnią się w nich
wady.

w Gliwicach
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✪ widzisz coś interesującego
✪ coś Cię irytuje
✪ masz coś do powiedzenia
✪ uczestniczysz w życiu

społecznym
✪ masz ciekawe zdjęcia
✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096

skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

Zakupy w Internecie?
Masz wyjątkowe prawa

Jak w każde wakacje, gliwiccy
strażnicy miejscy rozpoczynają
akcję patroli rowerowych. 

Funkcjonariusze będą sprawdzać
parki, skwery, kąpieliska miejskie
oraz wszystkie miejsca, w których
wypoczywają gliwiczanie. Mun-
durowi pojawią się tam, gdzie
nie może dojechać radiowóz. 
Patrol łatwo i szybko będzie prze-

mieszczał się pomiędzy poszcze-
gólnymi parkami. Strażnicy będą
zwracać szczególną uwagę na
osoby, które spożywają alkohol
w miejscach niedozwolonych,
wyprowadzają psy bez smyczy
i kagańca lub zakłócają spokój
innym. Nasze działania nie mają
na celu uprzykrzania życia miesz-
kańcom. 
Chcemy zapewnić im spokojny

i beztroski odpoczynek. 
Warto pamiętać, aby zwrócić
uwagę na regulamin parku. Nie
wszystkie miejsca pozwalają na
swobodne spożywanie alkoholu.
Dlatego zapoznanie się z prze-
pisami obowiązującymi w da-
nym miejscu z pewnością uchro-
ni nas przed ewentualnym man-
datem.

Strażnicy na rowerach

Strażnicy będą zwracać

szczególną uwagę na

osoby, które spożywają

alkohol w miejscach

niedozwolonych, wy-

prowadzają psy bez

smyczy i kagańca lub

zakłócają spokój innym.

Placówka będzie miała cha-
rakter liceum sportowego,
a jej kadra szkoleniowa zajmie
się kształceniem młodych, am-
bitnych sportowców. Do tej
pory to Związek Piłki Ręcznej
w Polsce, prowadził w Gliwi-
cach niepubliczne szkoły mist-
rzostwa sportowego. Jednak
wraz z nadejściem nowego
roku szkolnego zostaje wykre-
ślony z rejestru placówek nie-

publicznych, co oznacza jego
likwidację. Aby dać szansę na
dalsze kształcenie jego dotych-
czasowym uczennicom, władze
miasta podpisały porozumienie
z ZPRwP. 

Związek zobowiązał się dalej
szkolić dziewczęta w dyscypli-
nie piłki ręcznej. Do szkoły
będą mogły przejść wszystkie
dziewczęta, które dalej będą
chciały szlifować swój sportowy

talent. Uczniowie nowego li-
ceum, będą mieli zapewnioną
możliwość połączenia wyczy-
nowego uprawiania sportu
i rozwijania własnych pasji
z procesem zdobywania wiedzy
niezbędnymw dalszych eta-
pach edukacji–czytamyw uza-
sadnieniu. 

Nowa szkoła będzie znajdować
się przy ul. Chorzowskiej 5.

Powstanie XI Liceum
Ogólnokształcące
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Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski

Miejski Rzecznik Konsumentów

Izabella Leśniewska-Drwięga



w Gliwicach

Związek Gmin i Powiatów Sub-
regionu Centralnego Wojewódz-
twa Śląskiego ma usprawnić
wspólne przedsięwzięcia i inwe-
stycje. Składający się z 81 gmin
i powiatów, będzie stanowił ważną
siłę w regionie.

Inicjatywa pozwoli
na obronę wspólnych
interesów, szczegól-
nie w kwestii przy-
znawanego unijnego
dofinansowania.

To odpowiedź na niekorzystne za-
pisy Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Pomijały one
ważne przedsięwzięcia nie tylko
dla poszczególnych subregionów

i podregionów, ale i całego woje-
wództwa.

Siedziba stowarzyszenia ma mieścić
się w Gliwicach. Oczywiście do
zadań nie należy wyłącznie pozy-
skiwanie unijnych środków. Gminy
i powiaty będą współpracować ze
sobą m.in. w kwestii wspierania
rozwoju gospodarczego, wzrostu
innowacyjności, konkurencyjności
jej członków. 
Inicjatywa będzie zajmować się rów-
nież zapobieganiem skutków klęsk
żywiołowych, promocją turystyczną,
a nawet zwiększaniem poziomu wy-
kształcenia mieszkańców.

Jak wynika z zapisów projektu
statutu, liczba głosów poszczegól-
nych gmin i powiatów jest uza-
leżniona od liczebności mieszkań-
ców. Gliwice będą reprezentowane
przez czterech przedstawicieli.
Zarząd Związku będzie miał obo-
wiązek zwołać Walne Zebranie
członków co najmniej raz w roku. 

Nowa
inicjatywa
Prezydenta
Gliwic.
Zjednoczy
samorządy? fo
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(...) W tej chwili ludzie patrzą na
Kongres Nowej Prawicy, spoglądają
na Republikanów pana Wiplera czy
Ruch Narodowy. Oznacza to, że
rządy lewicy się kończą. Dlaczego?
Gdyż świat stworzony przez lewicę
opiera się na chorych zasadach. Sto
lat temu biały człowiek rządził świa-
tem – to biała cywilizacja była naj-

lepszą na świecie. Opierała się bo-
wiem na mocnych, dobrych zasa-
dach. Jednak pojawili się tzw.
„intelektualiści” i zaczęli rozbijać ste-
reotypy. To co kiedyś było normalne,
zaczęto uważać na nienormalne, a to
co było nienormalne stało się normą.
(...) Ci ludzie mają imperium większe
niż Imperium Rzymskie. Pod okupa-

cją Unii Europa zdycha. Rządzi
banda złodziei i cwaniaków. Według
zasad europejskich, kto nie pracuje
ten nie je. Natomiast według zasad
unijnych, kto nie pracuje ma dostać
zasiłek, żeby jadł. Jak może nie być
bezrobocia skoro ludziom, którzy
pracują robi się krzywdę w postaci
podatku dochodowego, a bezrobot-

nych się nagradza zasiłkiem. Po co
mieliby pracować?! 
(...) Traktuje się nas jak niewolników,
jak bydlęta. Bydle się cieszy, że się je
wyszczotkuje, wydoi i tylko gdy w
żłobie jest za mało to ryczy. Jak ja
mogę zgadzać się na to, że nie mam
nic do powiedzenia w kwestii tego
czego się uczy moje dziecko?! Trwa

dyskusja czy wysłać sześcioletnie
dzieci do szkół. Jakim cudem pani
minister wie lepiej od rodzica kiedy
i w jakim wieku wysłać jego dziecko
do szkoły? Teraz dzieci są własnością
państwa, a nie rodzica. To państwo
decyduje jak mają postępować i je
wychowywać. 

Obrażacie prezydenta Komorowskiego
na Facebooku
- Obnażamy jego ignorancję w spra-
wach śląskich i bizantyjski sposób
sprawowania urzędu. Jego rola
w skandalu z ustawieniem konkursu
na dyrektora Muzeum Śląskiego jest
tego najlepszym przykładem. Pan pre-
zydent dał nam do zrozumienia, że
historię naszej ziemi należy wciąż
pisać pod dyktando Warszawy. Tak
więc pan prezydent musi liczyć się
z naszą, i nie tylko naszą, krytyką.

Zawłaszczacie sobie prawo
do śląskości?
- To zdanie tych, którzy śląskości się
wyrzekli dla zaszczytów, które daje

władza. Oddali nam pola rezygnując
z reprezentowania interesów miesz-
kańców naszego regionu. Ich żale
brzmią nieszczerze.

Są Ślązacy-Polacy, Ślązacy-Niemcy
i Ślązacy-Prawdziwi i tylko w ich inte-
resie działacie.
- A nie-Ślązacy mieszkający na Górnym
Śląsku mają inne żołądki, albo nie
znają matematyki? Wolą, by decydo-
wano za nich w Warszawie i marno-
wano pieniądze pochodzące z ich po-
datków? Nie sądzę. W naszym wspól-
nym interesie jest, by Warszawa oddała
znaczną część realnej władzy tym,
którzy tu mieszkają.
I wypędzicie goroli?

Janusz Korwin-Mikke wyruszył na Śląsk,
aby na otwartych spotkaniach z miesz-
kańcami zdobywać głosy wyborcze. 
Prezes Kongresu Nowej Prawicy odwie-
dził również Gliwice. Ciężko określić czy
spotkanie było sucesem. Co prawda,
w piątek na Rynku, pojawiła się grupa
około 150 osób,  jednak nie wiadomo
ilu z nich było sympatykami Korwina
Mikke, a ilu przypadkowymi przechod-
niami,  zwabionymi znajomą twarzą.

–Rządzą
nami 

tchórze 
i idioci! 

Rozmowa z Jerzym Gorzelikiem
przewodniczącym Ruchu
Autonomii Śląska

w Gliwicach
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- Nie zamierzamy powielać błędów
i niegodziwości tych, którzy w XX
wieku wypędzali Ślązaków czy miesz-
kańców dawnych kresów Rzeczypos-
politej. My bronimy godności czło-
wieka, którą na Górnym Śląsku tak
często deptano.

To w takim razie po co walka o naro-
dowość śląską, o śląski język?
- Równie dobrze można by zapytać,
po co Polakom była walka o prawo
do swojej tożsamości i swojego języka.
Wolny człowiek ma prawo sam okre-
ślić kim jest i czym jest jego mowa.
A Ruchowi Autonomii Śląska bliska
jest idea wolności człowieka. 

I do tego potrzebna jest autonomia?
- Po to, byśmy mieli szansę uczyć się
na własnych błędach, a nie bezradnie
ponosić konsekwencje błędów cudzych.
Wciąż tych samych. Autonomia to real-
na samorządność, a nie jej atrapa.

A potem odłączymy się od Polski?
- To obawa tych, którzy mają wobec

mieszkańców naszego regionu nie-
czyste sumienie. Niech traktują ich
godnie i podmiotowo, a nie będą mu-
sieli bać się żadnego odłączenia.

I przyłączymy do NIemiec?
- Nie ukrywam. Lubię Niemców.
Zwłaszcza, gdy stawiają fabrykę Opla
w Gliwicach i dają pracę mieszkańcom
naszego regionu. Lubię też Czechów,
kiedy otwierają w Czerwionce za-
mkniętą przez państwo kopalnię.
A nieco mniej Włochów, kiedy miejsca
pracy w Fiacie przenoszą do Serbii.

A po wytyczne jeździ Pan do Angeli
Merkel?
- Tak i po te miliony euro, które rze-
komo otrzymuje RAŚ. Słyszałem takie
historie. Gdyby w Berlinie dzielili
zdrowym rozsądkiem, wysłałbym tam
ich autorów.

Marszałka Sekułę by Pan wysłał?
- On woli regularnie jeździć do War-
szawy. Po instrukcje, które z rozsąd-
kiem nie mają wiele wspólneg

Gliwice to chyba nie jest najlepszy
grunt dla Waszych działań.
- Wręcz przeciwnie. Nie brakuje tu
ludzi pewnych swoich możliwości,
którzy nie odczuwają potrzeby ręcznego
sterowania i kontroli z Warszawy.

W to nie wątpię, ale mało tu „praw-
dziwych Ślązaków”.
- Czy mało? A z czym mają utożsamiać
się mieszkańcy miasta? Z Pomorzem?
Mazowszem? Znaleźli swoje miejsce
na Górnym Śląsku i mają wpływ na
jego przyszłość bez względu na to, od
kiedy tu są oni czy ich przodkowie.

Inaczej. Na ile procent liczycie?
- Najważniejsze będzie referendum
w sprawie autonomii regionu, czy
szerzej - regionów Rzeczypospolitej
Polskiej. To będzie tak naprawdę je-
dyne głosowanie decydujące o sukcesie
lub porażce RAŚ w polityce. Wierzę,
że nadejdzie. I że wygramy je także
w Gliwicach.
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Ze względu na prowadzone prace, DK88
została zwężona do jednego pasa ruchu.
Na szczęście modernizacja wiaduktu
w ciągu ulicy Szymanowskiego dobiegł
końca. Znikną stojące na jezdni pachołki.
Ruch zostanie na stałe przywrócony
i będzie się odbywał płynnie na wszyst-
kich kierunkach trasy – informuje wy-
konawca zadania Przedsiębiorstwo Re-
montów Ulic i Mostów. W ramach in-
westycji obiekt podniesiono o mniej

więcej 60 cm, co umożliwia swobod-
niejszy przejazd pod wiaduktem dużych
samochodów poruszających się DK 88.
Jezdnia na wiadukcie została poszerzona,
zbudowano chodnik, zamontowano ba-
rierki energochłonne i balustrady. 
Zwiększyła się też nośność obiektu. 

Wiadukt powinien zostać oddany
do użytku pod koniec czerwca.

Remont nad DK88 na finiszu

Wielu piłkarzom Piasta kończą się
kontrakty, ale pewne jest to, że przy
Okrzei na kolejny rok zostaną Matej
Izvolt i Jan Polak.

Klub chce podobno przedłużyć kon-
trakty z Adrianem Klepczyńskim
i Rubenem Jurado. Mówi się, że
w Gliwicach pozostanie także Damian
Zbozień, obrońca wypożyczony z Legii.
Niestety, obrońca Paweł Oleksy z Za-
głębia Lubin dostał sporo propozycji,
w tym kilka z Niemiec. Nie wszystko
jest jednak przesądzone, być może
zostanie w Piaście. 

Jak informuje „Sport” – już 18 czerwca
odbędzie się pierwszy trening. Do
rozgrywek gliwiczanie będą przygo-
towywać się na dwóch zgrupowaniach.
Pierwsze odbędzie się w Polsce, drugie
– na Węgrzech, w dobrze znanym

„Piastunkom” miejscu – w miejsco-
wości Lipot, do której przebywali już
w marcu, gdy w Polsce nie chciała
odpuścić zima.

Nie ze wszystkimi zawodnikami Piast
chce przedłużyć umowy. Oficjalnych
decyzji jeszcze nie ma, ale mówi się,
że z klubem z Okrzei pożegnają się
Adrian Sikora, Jan Buryan, Tomasz
Bzdęga i Wojciech Lisowski, który
był wypożyczony z Legii Warszawa.

Jest też kilku zawodników na celow-
niku Piasta – m.in. Thomas Phibel,
który w poprzednim sezonie grał
w Widzewie Łódź oraz były piłkarz
Piasta Kamil Wilczek, który miałby
do Gliwic wrócić po przygodzie w Lu-
binie.

Prezent dla kredytobiorców!

Zamów
ogłoszenie

884 998 991
884 995 996

❚ Naprawa pralek, kuchenek
gazowo-elektrycznych
Tel. 784-247-509

❚ Dom+plac pod namiotyna okres
letni wynajmę. Pławniowice
Tel. 504-184-535

❚ Biura o wysokim standardzie
do wynajęcia w ścisłym centrum
Tel. 533 788 655

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

❚ MEBLE NA WYMIAR 
kuchenne, pokojowe, biurowe,
transport Tel. 603-895-924

❚ Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy 
TEL. 660-476-276

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

❚ Filmowanie ślubów i wesel
Tanio i profesjonalnie.Wolne ter-
miny na 2013 Tel. 505 636 557

❚ Masz kłopot ze spłatą kredytu
hipotecznego na mieszkanie
(max. 2-3 pok.) i Twoje problemy
zaczynają być uciążliwe - posta-
ramy Ci się pomóc
Tel.604 545 521

❚ Masz duże i ciągle rosnące za-
dłużenie wobec Spółdzielni
Mieszkaniowej zagrażające eks-
misją skontaktuj się z nami-
Tel.604 545 521

OGŁOSZENIA
DROBNE

Pod koniec tygodnia na drogach Gli-
wic i powiatu doszło do wielu po-
ważnych zdarzeń drogowych. Poli-
cjanci nie nadążali z obsługą wypad-
ków i kolizji. Kierowcy, którzy natrafili
na utrudnienia musieli uzbroić się
w cierpliwość.

Doświadczenie pokazuje, że słoneczna
pogoda i dobre warunki na drodze wy-
wołują ryzykowne zachowania kierow-
ców i pieszych. Policyjne statystyki po-
twierdzają prawdziwość tzw. efektu Pel-
zmana – im pewniej czuje się kierowca,
tym ryzykowniej prowadzi swój pojazd.
I dalej – im więcej nowoczesnych sys-
temów bezpieczeństwa w pojeździe,
tym bardziej brawurowa jazda.

Do pierwszego wypadku doszło
w czwartek o godzinie 13.40 na ul.
Pszczyńskiej. Samochód ciężarowy
marki Mercedes najechał na poprze-
dzający go pojazd. Nastąpił efekt do-
mina. W wypadku uszkodzeniom
uległo 5 samochodów osobowych
i jeden ciężarowy. Ranne zostały dwie
kobiety w wieku 24 i 25 lat, obywatelki
Korei Południowej. Utrudnienia zwią-
zane z pracą funkcjonariuszy trwały
ponad 4 godziny. 

Kolejny wypadek – w Paniówkach
przy ul. Zabrskiej. Kierujący daewoo
matizem 26-latek wykonywał skręt
w lewo, zderzając się z 32-letnim kie-
rowcą skutera. Kierujący jednośladem
trafił do szpitala. 
Z kolei przy ul. Kochanowskiego, 75-
letni kierowca skody potrącił 15-latkę,
która przechodziła przez jednię w re-
jonie tymczasowego przejścia dla pie-
szych. Nastolatka doznała ogólnych
potłuczeń ciała. 
Do wypadku doszło też w Knurowie
przy Dworcowej. 55-letnia kobieta
kierująca fordem potrąciła 12-letniego
rowerzystę, który wyjechał z pobocza
wprost pod samochód. Dziecko od-
wieziono do szpitala.

Poza wymienionymi wypadkami od-
notowano 13 kolizji drogowych – naj-
częściej kierowcy najeżdżali na tyły
poprzedzających pojazdów. Było też
kilka wtargnięć pod nadjeżdżające
pojazdy. Apelujemy więc do pieszych,
szczególnie ludzi dojrzałych, by przy-
pomnieli sobie zasady przekraczania
jezdni. Obserwacje policjantów wska-
zują, że to dzieci i młodzież dużo
lepiej znają i stosują zasadę ograni-
czonego zaufania.

Zadziałał efekt
Pelzmana

Kto zostanie
w Piaście?

R E K L A M A
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Różne są oblicza miłości –
zwłaszcza, jeśli dotyczy ona
Carmen, tytułowej bohaterki
opery Georgesa Bizeta. 
Najnowsze widowisko tanecz-
ne Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego inspirowane jest właśnie
tym arcydziełem. 

Twórcą choreografii oraz re-
żyserem spektaklu jest Robert
Balogh – artysta, którego wi-
dzom nie trzeba dwa razy

przedstawiać. To właśnie on
zrealizował bowiem część po-
święconą zespołowi Queen
w widowisku The Beatles &
Queen. Tym razem opowie
historię z pogranicza miłości
i śmierci. 
Losy hiszpańskiej Romki Car-
men to wzruszająca opowieść
o braku spełnienia oraz po-
szukiwaniu własnego celu. Je-
dynie zmysłowy taniec
w rytmie, pełnego tempera-
mentu, flamenco jest w stanie

przedstawić te rozterki w przy-
należny im sposób. W tym,
utrzymanym w tonacji krwis-
tej czerwieni oraz mrocznej
czerni, widowisku wystąpi
cały zespół baletu GTM oraz
zaproszeni goście. Ruiny Teat-
ru Victoria zabrzmią więc
zmysłową muzyką i wypełnią
się pełnymi pasji emocjami,
które targają głównymi bo-
haterami tej historii.
Premiera 20 czerwca, Ruiny

Teatru Victoria

Namiętna, zmysłowa, 
szalona, brutalna, 
pełna pasji...

Zielone serce Gliwic
–Park Chopina
biło w rytm muzyki romskiej

O G Ł O S Z E N I A

Katarzyna Gruca (Micaela) i Sebastian Sosna (DonJose)
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Mam do wynajęcia
(bez pośrednika)

mieszkanie dwupokojowe
w okolicy Pol. Śląskiej 

tel. 604 415 073

Sprzedam mieszkanie
(kupujący nie płaci prowizji)

2 pokoje – 48m2 (168 tys.)
ul. Ratowników Górniczych 

tel. 606 97 35 00

Poszukujemy niedużego
mieszkania (2-3 pok.) z kredytem

hipotecznym do spłaty jeszcze przez
wiele lat (umiarkowana rata kredytu)

tel. 604 545 521

R E K L A M A

Już dziewiąty raz Stowarzy-
szenie Romów w Gliwicach
i samorząd miasta zorgani-
zowali imprezę pod nazwą
„Wieczór z Romami”. Oprócz
słuchania muzyki każdy mógł
spróbować potraw kuchni
romskiej, a na dzieci czekało
sporo atrakcji. Chętnych nie
brakowało.

„Wieczór z Romami” to cy-
kliczna impreza podczas któ-

rej przybliżana jest romska
kultura i tradycje. – Chcemy
gliwiczanom i nie tylko po-
kazać, jak żyjemy i jak się ba-
wimy – mówią organizatorzy.
Impreza, która odbyła się obok
Palmiarni cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

— To swoisty rodzaj inte-
gracji. Romowie pokazują
swoją kulturę i zachęcają do

wspólnej zabawy. Chciałbym
także podkreślić, że niedawno
Romowie z pomocą miasta
uruchomili w Gliwicach
świetlicę, w której czas spę-
dzają dzieci. To ważne, że
mają się gdzie bawić i uczyć
nowych rzeczy – mówi
Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic.
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Zaginął 31-letni
mieszkaniec
Kleszczowa 

Zaginiony to Sebastian Żaba.
4 czerwca br. mężczyzna wy-
szedł z domu i już nie wrócił.
Ubrany był w kurtkę ortalio-
nową koloru niebieskiego, czar-

ny sweter, czarne dżinsy, jasne
obuwie sportowe typu adidas.
Mężczyzna ma 167 cm wzrostu.

Osoby, które mogą pomóc
w jego odnalezieniu, są pro-
szone o kontakt z Wydziałem
Kryminalnym KMP Gliwice
(32 336 93 42) lub najbliższą
jednostką policji (997)

Miał 74 gramy
amfetaminy

Prokurator rejonowy podjął de-
cyzję o objęciu poręczeniem
majątkowym 29-letniego miesz-
kańca os. Kopernika. Mężczyzna
jest podejrzewany o posiadanie

„twardych” narkotyków.

11 czerwca detektywi z wy-
działu narkotykowego prze-
szukali mieszkanie gliwicza-
nina. Znaleźli 74 gramy am-
fetaminy. Ustawa o przeciw-

działaniu narkomanii zawiera
przepisy, zgodnie z którymi
ten, kto posiada środki odu-
rzające lub substancje psy-
chotropowe, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3. 
Jeżeli osoba posiada przy sobie
znaczne ilości takich środków,
kara pozbawienia wolności wy-
niesie od 6 miesięcy do 8 lat. 

W przypadku sprawy mniej-
szej wagi sąd może orzec
grzywnę, karę ograniczenia
wolności albo jej pozbawienia
do roku.

Alkohol i głupota.
Zniszczyła 7 
samochodów

12bm.  tuż po północy w rejo-
nie Szobiszowic policjanci za-
trzymali młodą kobietę.

Dziewczyna uszkodziła sie-

dem samochodów. Za swój
wybryk odpowie przed sądem
karnym. Po anonimowym te-
lefonie dyżurny wysłał w rejon
ulicy Mastalerza patrol, który
zatrzymał 17-letnią mieszkan-
kę Gliwic. Będąca pod wpły-
wem alkoholu nastolatka ko-
pała w karoserie zaparkowa-
nych wzdłuż ulicy pojazdów.
Porysowała lakier i uszkodziła
lusterka w bmw, skodzie, oplu
corsie, oplu astrze, volkswa-
genie i daewoo. 

Czeka ją teraz proces karny.
Za wymienione przewinienia
grozi jej kara od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
Nie od dzisiaj wiadomo, że
głupota w połączeniu z alko-
holem daje fatalne skutki.
Niestety przekonali się o tym
również przypadkowi właści-
ciele samochodów, którzy za-
płacą za bezmyślność pijanej
nastolatki.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Alina (poniedziałek)

— osoba mająca to imię ma bar-
dzo zmienny charakter, jest ner-
wowa. Alina swoich opinii nie
narzuca innym. Potrafi zrozumieć
potrzeby innych. Nie lubi, gdy
ktoś wpływa na jej wole. Ceni
sobie przyjaźń, spokój i harmonię
oraz bezpieczeństwo. Jest szczera
i sprawiedliwa. Ma duszę ar-
tystki, potrafi gustownie się ubie-
rać oraz lubi podobać się męż-
czyznom.

 Marek (wtorek)

— to mężczyzna spokojny, skry-
ty, 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 dzia-
łania, nie cierpi, gdy ktoś narzuca
mu swoje plany. Uwielbia przy-
rodę, smaczne potrawy, modne
ubiory oraz wygody. 

 Sylwia (środa)

— to kobieta konsekwentna
i zdecydowanie realizująca swoje
życiowe plany. Z optymizmem
patrzy na świat, zawsze ma ocho-
tę na dobrą zabawę. Uwielbia
wszelkie spotkania towarzyskie,
przez co czasem zaniedbuje swo-
je obowiązki. Potrzebuje oparcia
w rodzinie oraz partnera, który
jest mocny psychicznie i który
będzie korygował jej pomysły. 

 Bożena (czwartek)

— to osoba bezpośrednia i bardzo
życzliwa, pogodnie nastawiona
do życia. Potrafi cieszyć się  ma-
łymi rzeczami. Chętnie pomaga
innym, nie domagając się ni-
czego w zamian. 

 Marta (piątek)

— jest kobietą niezależną, lubi
wolność myśli i słowa. Ma wy-
bitną osobowość, konsekwentnie
dąży do wyznaczonego przez
siebie celu, potrafi zwalczyć
wszelkie przeszkody, które stoją
na jej drodze i osiągnąć sukces.
Marta ma dość zmienny cha-
rakter. Jest osobą tolerancyjną
i lubiącą spokój. 

 Tomasz (sobota)

— to mężczyzna inteligentny,
szlachetny, kulturalny i bardzo
subtelny. Ma talent organizatorski
i szybko odnosi sukces. Jednoczy
sobie ludzi i wciąga ich do róż-
nych zadań zawodowych i pub-
licznych. Wcześnie zakłada ro-
dzinę, wywiązuje się z obowiąz-
ków męża i ojca. Kocha tylko
swoją żonę, ma szacunek do ro-
dziców. Jest miłośnikiem przy-
rody, lubi wycieczki i książki. 

 Józef (niedziela)

— obdarzona tym imieniem ma
twórczy charakter, znakomitą
intuicję i dobrze zna psychikę
ludzką, dlatego łatwo nawiązuje
współpracę. Kulturalny, inteli-
gentny, mądry, posiada wielkie
ideały i starannie je realizuje. 
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Nie lubisz bezczynności. Powi-
nieneś być więc kontekst z obec-
nego wyzwania. Masz w końcu
prawo do życia według własnego
scenariusza. 

Byk 21.04-20.05
Przygotuj się dobrze zanim spró-
bujesz się wspiąć na kolejny szcze-
bel. Dobrze się zastanów, czy aby
jesteś dostatecznie przygotowana
zanim ruszysz do akcji.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie wykręcaj się z innych zobo-

wiązań. Pod koniec tygodnia ru-

szysz z kopyta. W związku przestań

wyliczać wady swojemu partnerowi. 

Rak 22.06-22.07
Lubisz być w centrum uwagi. Nie

próbuj jednak „gwiazdorzyć”. Nie

wszyscy akceptują twoje popisy.

Zapatrzona w siebie możesz stać

się karykaturalna.

Lew 23.07-23.08
Swoją namiętność przesuń raczej

w kierunku prywatnym. W związku

zaczyna wiać znużeniem. Mniej

jedz, więcej się ruszaj.

Panna 24.08-22.09
W życiu zazwyczaj niczego nie

dostaje się za darmo. Musisz przy-

gotować się na liczne i trudne wy-

zwania. Pamiętaj, aby w pogoni

za sukcesem nie zapomnieć o od-

poczynku. 

Waga 23.09-23.10
Możesz w tym tygodniu osiągnąć

wysoki pułap. Oczywiście wy-

łącznie przy dużym wysiłku. Zakaż

sobie niemocy. Rozbudź natomiast

odwagę do działania. 

Skorpion 24.10-22.11
W twojej pracy liczą się inne war-

tości. Pamiętaj, że życie ma dwie

strony medalu. To co złości innych

w pracy cieszy twojego partnera. 

Strzelec 23.11-21.12
Lepiej nic nie mówić niż powiedzieć

dwa słowa za dużo. Trudno by ci

było się z nim wycofać. Pamiętaj,

że obecnie pracujesz na swój za-

wodowy status.

Koziorożec 22.12-20.01
Od dłuższego czasu marzą ci się

finansowe szczyty. By je osiągnąć

trzeba się liczyć z ogromnymi tru-

dami, a także z wyrzeczeniami.

Wodnik 21.01-19.02
Im więcej będziesz myślał o pie-

niądzach, tym trudniej będzie ci je

przyciągnąć. Ponieważ potrafisz

być twardy wobec siebie - uda ci

się przynajmniej w części zbliżyć

do życiowego ideału. 

Ryby 20.02-20.03
Trzymaj nerwy na wodzy. W tym

tygodniu warto poskromić swój

egzaltowany temperament. Zwłasz-

cza, że będziesz uczestniczyć

w wielu ważnych spotkaniach.

Gazeta „Tydzień w Gliwicach”
Biuro Reklamy i Ogłoszeń Drobnych

✆ 884 998 991   884 995 996
reklama@dzisiajwgliwicach.pl
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