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Czwartek, 27 bm.
temp. 19°C |8°C

Piątek, 28 bm.
temp. 21°C |9°C

Wtorek, 25 bm.
temp. 17°C |10°C

Środa, 26 bm.
temp. 16°C |10°C ❂
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Sobota, 29 bm.
temp. 23°C |13°C

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

Pisaliśmy o tym w lutym.
Udało się !

Niedługo na stronie inter-
netowej miasta – www.gli-
wice.eu – pojawi się lista
przedsięwzięć, na które bę-
dzie można oddawać głosy.
Zadania podzielone będą na
trzy kategorie: inwestycje,
remonty oraz pozostałe wy-
datki bieżące. Do każdej
z grup przyporządkowana
zostanie łączna kwota, jaka
będzie w danym roku prze-
znaczona na realizację przed-
sięwzięć z danej kategorii.
Głosowanie zostanie prze-
prowadzone w drugiej de-
kadzie lipca.

Decyzję mieszkańcówo tym,
które zadania zostaną za-
kwalifikowane do realizacjiw
2014 roku, poznamy już pod
koniec miesiąca. W sondażu
będzie można wziąć udział
tylko jeden raz, wskazując
tylko jedno zadanie.

W tym roku gliwiczanie
wybierać będą z listy za-
proponowanej przez rad-
nych miejskich, osiedlo-
wych bądź też członków
Młodzieżowej Rady Miasta.
Jednak już za rok głoso-
waniu poddane zostaną
propozycje mieszkańców.

O tzw. budżecie
obywatelskim pisa-
liśmy w lutym tego
roku. A już od lipca
mieszkańcy zdecy-
dują o tym, jakie
zadania powinny
zostać zrealizowa-
ne 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

Wiadukt nad DK88 otwarty

Gorąca fala upałów może sta-
nowić poważne zagrożenie dla
życia. Zwróćmy uwagę spaceru-
jąc po naszym mieście, czy gdzieś
nie leży osoba potrzebująca po-
mocy, dłuższe przebywanie na
słońcu może wywołać udar sło-
neczny, który z kolei może być
przyczyną zgonu. Warto zapo-
znać się z zaleceniami, które
mogą uratować nam życie.

Jak postępować w czasie
upałów?
▪ regularnie pij duże ilości wody,

▪ ogranicz przyjmowanie na-
pojów alkoholowych. Mimo,
że piwo zdaje się zaspokajać
pragnienie, to zazwyczaj po-
wodują dalsze odwodnienie
organizmu,

▪ noś okrycia głowy, które sku-
tecznie będą chronić twarz
i głowę przed nadmiernym na-
grzaniem

▪ ubieraj się w luźno dopaso-
wane rzeczy, zakrywające moż-
liwie największą powierzchnię
skóry, lekka, o jasnych kolo-
rach odzież, odbija ciepło

i promieniowanie słońca oraz
pomaga utrzymać normalną
temperaturę ciała,

▪ spożywaj zbilansowane lek-
kostrawne posiłki,

▪ zadbaj o odpowiednią ilość
płynów dla twego dziecka,

▪ ogranicz nadmierny wysiłek
fizyczny,

▪ osoby starsze i dzieci są szcze-
gólnie narażone na niekorzyst-
ny wpływ wysokich tempera-
tur – odwiedzaj je często i re-
gularnie.

Jak radzić sobie w czasie
upałów Pamiętajmy również,

że w czasie upałów
nie można zapominać
o zwierzętach. Choć
mam nadzieję, że takich
kwestii nie trzeba przy-
pominać, to jednak pa-
miętajmy, że nie można
zostawiać dzieci oraz
zwierząt w zamkniętych
samochodach. Takie
bezmyślne zachowanie
zagraża ich życiu.

Urząd Miejski w Gliwicach przypomina, że 30 czerwca 2013r.
mija termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Deklarację tę mają obowią-
zek złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych lub osoby
sprawujące zarząd nad nieruchomością zamieszkałą. 

Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej urzędu

www.segreguj.gliwice.eu oraz w siedzibie urzędu. Ponadto do końca czerwca

w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach funkcjonuje

stanowisko ds. gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jest

ono obsługiwane przez pracowników Wydziału Podatków i Opłat UM udzie-

lających wyjaśnień z zakresu sposobu wypełniania deklaracji i obliczania

opłaty, weryfikujących poprawność wypełnienia deklaracji. Informacji na

temat segregacji odpadów komunalnych udziela Wydział Przedsięwzięć

Gospodarczych i Usług Komunalnych urzędu.

Deklarację można złożyć:
1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w  Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej

3. Elektronicznie przy użyciu platformy SEKAP.

R E K L A M A

Rzecznik prasowy Straży

Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski

Urząd Miejski
w Gliwicach

Przypomina

To już koniec utrudnień zwią-
zanych z modernizacją wiaduk-
tu. 20 czerwca, wykonawca
prac - Przedsiębiorstwo Remot-
nów Ulic i Mostów, otworzył
remontowany odcinek drogi.
W ramach inwestycji wiadukt
został podniesiony o około 60
cm, co poprawiło przejazd du-

żym samochodom jadącym dro-
gą DK 88. Inwestycja pozwoliła
na poszerzenie jezdni, budowę
chodnika, montażu specjalis-
tycznych barierek energochłon-
nych oraz nowych balustrad.
Zwiększyła się również nośność
obiektu. Prowadzone roboty
trwały dziesięć miesięcy i były

przyczyną wielu utrudnień nie
tylko na ul. Szymanowskiego,
ale również na DK 88. Na szczę-
ście ruch został przywrócony
na stałe i będzie się odbywał
płynnie na wszystkich kierun-
kach trasy – informuje wyko-
nawca zadania.
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ISOVER to marka materiałów
izolacyjnych, która wchodzi
w skład oferty produktów bu-
dowlanych firmy Saint- Gobain.
Każdego dnia ponad 200.000
pracowników Saint-Gobain prze-
twarza surowce w zaawanso-
wane technologicznie produkty,
oraz opracowuje i rozwija ma-
teriały przyszłości. Grupa Sa-
int-Gobain zrzesza ponad 1300
firm prowadzących działalność
w 59 krajach świata. W Polsce
Saint-Gobain jest jednym z naj-
większych inwestorów zagra-
nicznych.

ISOVER jest obecny na pol-
skim rynku od 1993 roku. Do
Gliwic zawitał już 3 lata później.
Wtedy też w zmodernizowa-
nym zakładzie produkującym

izolacje uruchomiono nową,
najnowocześniejszą w Polsce
linię do produkcji wełny szkla-
nej. Ze względu na wzrost ryn-
ku termorenowacji istniejących
budynków, oraz zapotrzebo-
wania na produkty o podwyż-
szonych parametrach termicz-
nych, w czerwcu 2008 roku
została uruchomiona kolejna
linia.

W tym roku firma obchodzi
20-lecie działalności w Polsce.
To doskonały czas, aby po-
chwalić się dotychczasowymi
osiągnięciami oraz najnowo-
cześniejszą na świecie techno-
logią. Odwiedziliśmy halę pro-
dukcyjną ISOVER, aby przyj-
rzeć się procesowi powstawania
waty szklanej. Bezpieczeństwo
przede wszystkim! Przed wej-

ściem do zakładu przeprowa-
dzono szkolenie dotyczące za-
sad poruszania się po terenie
zakładu. Specjalna odzież
ochronna zabezpieczała nas
przed potencjalnymi zagroże-
niami. Nie obyło się również
bez zatyczek do uszu - pracu-
jące maszyny emitowały nie-
wyobrażalny hałas.

Dwie linie produkcyjne oka-
zały się niezwykle rozbudowa-
ne. W punkcie kontrolnym
mogliśmy przyglądać się pro-
cesom monitorowania stru-
mieni stopionego szkła. Za szy-
bą podgrzewano szklaną stłucz-
kę, aby doprowadzić ją do płyn-
nej postaci. W takiej formie
była przelewana na wirujące
dyski, które rozrzucały szkło
już w postaci nitek. Pomimo

skomplikowanych czynności,
wspomniany proces wydawał
się bardzo znajomy. Choć różnił
się zastosowaną technologią,
to jednak nie da się ukryć, że
bardzo przypominał robienie
waty cukrowej.

Niewiele osób zdaje sobie spra-
wę z tego, że w Gliwicach po-
wstają unikalne na skalę świa-
tową produkty, które służą do
codziennego użytku. 
Firma ISOVER znajdująca się na
ul. Okrężnej robi doskonałe wra-
żenie. 

Najlepszą watę robią w Gliwicach...

R E K L A M A
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Najlepszą watę robią w Gliwicach...
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W ubiegłym roku postanowiliśmy po-
ruszyć sprawę miejsc parkingowych
na osiedlu Kopernik. Mieszkańcy ska-
rżyli się nie tylko na brak odpowiedniej
liczby parkingów, ale również nagmin-
ne łamanie przepisów, przez osoby
odwiedzające Kąpielisko Leśnie. Opi-
sywany problem wywołał spore po-
ruszenie, gdyż jak twierdzą mieszkańcy,
sezon wakacyjny zupełnie zaburza
normalne funkcjonowanie osiedla.

Bywalcy kąpieliska stawiają swoje
pojazdy gdzie tylko popadnie, bez
względu na to czy w danym miejscu
stoi zakaz czy nawet inny samochód.
Liczy się miejsce znajdujące się jak
najbliżej wejścia.
— Oczywiście takie zachowania nie
zostaną pozostawione bez konsek-
wencji. Wszelkie przypadki łamania
przepisów będą karane mandatami.
Będą prowadzone rutynowe kontrole,

które powinny odstraszyć nadmiernie
wygodnych kierowców. – zapewnia
Straż Miejska.

Jednak nawet to nie niweluje głów-
nego problemu. W ubiegłym roku,
władze miasta rozpoczęły procedurę
tworzenia nowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla osiedla
Kopernik. Wydział Planowania Prze-
strzennego zlecił zewnętrznej firmie
wykonanie projektu, który m.in.

uwzględni potrzeby mieszkańców.
Wtedy też zapowiadano, iż gotowy
dokument zostanie poddany zatwier-
dzeniu przez organy ustawowe, a na-
stępnie przekazany do konsultacji spo-
łecznych. 

Minął rok. Postanowiliśmy spraw-
dzić. Niestety dokument znajduje się
dopiero na etapie opiniowania. Po-
dobnie jak w tamtym roku, nie ma
możliwości dokładnego ustalenia koń-

cowego terminu prowadzonych dzia-
łań. Być może nowy plan ukaże się w
drugiej połowie wakacji. Może być go-
towy dopero pod koniec roku. Po za-
twierdzeniu zostanie przekazany miesz-
kańcom, którzy będą mogli zapropo-
nować swoje rozwiązania. 

W sobotę ruszył sezon na Kąpielisku
Leśnym. Mieszkańcom nie pozostaje
nic innego jak uzbroić się w cierpliwość. 

Osiedle Kopernika. Problem powraca...
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Noc Świętojańska już za nami.
W tym roku, na Placu Krakow-
skim, koncerty zagrali Brodka

i Bajm.

Więcej zdjęć na

www.dzisiajwgliwicach.pl
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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

O G Ł O S Z E N I A

R E K L A M A

Mam do wynajęcia
(bez pośrednika)

mieszkanie dwupokojowe
w okolicy Pol. Śląskiej 

tel. 604 415 073

Sprzedam mieszkanie
(bez pośrednika)

2 pokoje – 43m2 (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

codzienne informacje na portalu 

Dzisiaj w Gliwicach:

www.dzisiajwgliwicach.pl

W ubiegłe niedzielne południe
pod numer alarmowy 112 za-
dzwoniła młoda kobieta. Poin-
formowała o tragedii, do jakiej
chwilę wcześniej doszło przy ul.
Kujawskiej. W gliniance utonął
mężczyzna. Policja i straż poża-
rna natychmiast przybyły na
miejsce. Ciało topielca wyło-
wiono dopiero po kilku godzi-
nach.
Młode kobiety, które były

świadkami zdarzenia, zaalar-
mowały policję o godzinie
12.30. Z relacji wynikało, że
mężczyzna pływał w wyro-
bisku i w pewnym momencie
zniknął pod wodą. Jedna z ko-
biet rzuciła się tonącemu na
pomoc, niestety, nie udało jej
się go uratować. Ciało 53-let-
niego mężczyzny po długich
poszukiwaniach wyłowiła do-
piero ekipa strażackich płe-

twonurków. Zbiornik przy
Kujawskiej okryty jest złą
sławą. Praktycznie co roku
dochodzi w nim do utonięć.
W Gliwicach istnieje kilka nie-
bezpiecznych, dzikich kąpie-
lisk. W tym roku znajdą się
one pod bacznym okiem
strażników miejskich. Wzmo-
żone kontrole pojawią się na
ulicach Daszyńskiego, Kujaw-
skiej, Na łuku oraz na ul. Je-

siennej, gdzie znajdują się
najczęściej uczęszczane dzikie
akweny.

Rzecznik prasowy straży
miejskiej, Marcin Kucz-
kowski ostrzega, za łamanie
zakazu kąpieli, grozi mandat
do 250 złotych. - Przypomi-
namy, że na wszystkich dzi-
kich kąpieliskach obowiązuje
zakaz kąpieli. Dla zwiększenia

bezpieczeństwa przez cały
okres wakacji strażnicy miej-
scy będą  kontrolować niebez-
pieczne miejsca. 

W przypadku zauważenia
osób kąpiących się w miejscu
zabronionym należy powia-
domić dyżurnego Straży Miej-
skiej, telefon 986. Możemy
uratować komuś życie. - ape-
luje rzecznik straży.

Pierwsza ofiara wody.
Będą kontrole na „dzikich” akwenach
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Nieudany
„biznes”

Cztery panie ukradły star-
szemu gliwiczaninowi pie-
niądze oraz biżuterię.

Stało się to podczas prezen-
tacji dywanu. Policja szuka
kobiet o śniadej cerze, ubra-
nych w charakterystyczne,
długie i kolorowe cygańskie
spódnice. Do kradzieży doszło
we wtorek około godziny
13.00. Wtedy to do jednego
z domów przy ul. Żółkiew-
skiego wpuszczone zostały
cztery kobiety oferujące do
sprzedaży dywany. 

W czasie prezentacji towaru
„sprzedawczynie” skutecznie
odwróciły uwagę starszego
mężczyzny, i splądrowały jego
mieszkanie. Zadowoliły się
gotówką w kwocie 1100 zł

oraz dwoma złotymi pier-
ścionkami. Łączna wartość
strat to około 5 tys. Policjanci
apelują o rozwagę przy tego
typu kontaktach handlowych!

Daleko nie
uciekł

38-letni mężczyzna wyrwał
telefon z ręki idącej ulicą
gliwiczanki. Został już za-
trzymany. Za swój postępek
odpowie przed sądem.

Do tego zdarzenia doszło we
wtorek, 18 czerwca późnym
wieczorem. Po godzinie 23.00
do idącej w rejonie dworca
PKP kobiety podbiegł 38-latek,
wyrwał jej telefon i uciekł. Kie-
dy na miejsce przyjechali po-
licjanci, poszkodowana wsiadła
do radiowozu i wraz z mun-

durowymi przeczesywała teren.
Gliwiczanka rozpoznała zło-
dzieja w jednym z mężczyzn
idących ulicą Piwną. Ten, gdy
tylko zauważył policyjny wóz,
wziął nogi za pas. Daleko nie
uciekł. Złapano go po krótkim
pościgu. Teraz może spędzić
5 lat za kratami

Seria zatrzymań.

Dwanaście
osób

zatrzyma-
nych

Policjanci rozpracowujący
grupy pseudokibiców prze-
prowadzili akcję zatrzymań.

Ujęci mężczyźni w wieku od
17 do 30 lat usłyszeli zarzuty

udziału w bójce. Czekają na
proces karny. Zatrzymania
były efektem zajścia z 27
kwietnia br. Tuż po meczu
Piast Gliwice-Legia Warszawa
przed stadionem miejskim
doszło do bójki między pseu-
dokibicami.

W czwartek o godzinie 6.00
do drzwi dwunastu mieszkań
zapukali policjanci. Zarzuty
udziału w bójce przedstawiono
jedenastu osobom. Grożą im
kary do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Funkcjonariusze z wy-
działu do walki z przestęp-
czością pseudokibiców prze-
widują kolejne zatrzymania.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Bartosz (poniedziałek)

— w przeciwieństwie do Bartłomieja,
jest osobą spokojną, opanowaną,
poważną i odpowiedzialną, a rów-
nocześnie upartą. Lubi towarzystwo
innych ludzi, ale równocześnie nie
przepada za całonocnymi imprezami
– o wiele bardziej ceni sobie dobry
sen. Jest bardzo obowiązkowy
i chętnie podejmuje się trudnych za-
dań, choć równocześnie zdarza mu
się czasami nadmierne roztargnienie
czy rozkojarzenie.

 Dorota (wtorek)

— to kobieta o zmiennym charak-
terze. Posiada umysł badawczy. Lubi
nauki zarówno humanistyczne jak
i ścisłe. Jest kobietą wszechstronną,
lubi zmiany i łatwo przystosowuje
się do nowych warunków. Nie jest
dobrym partnerem w rodzinie. W
tym, co robi zawsze chciałaby być
najlepsza. W karierze zawodowej
skutecznie rywalizuje z mężczyznami.
Dba, aby zawsze wyglądać modnie. 

 Paulina (środa)

— to osoba, która jeśli weźmie się
do nauki i włoży w swoją edukację
dużo wysiłku, ma szansę, by zostać
naukowcem, badaczem czy wykła-
dowcą. Jeśli jednak ważniejsze okażą
się dla niej przyjemności i rozrywki,
może zostać osobą niewykształconą
i pustą. Jest pobudliwa, towarzyska,
lubi zmiany. Nie przywiązuje wagi
do rodziny ani domu. 

 Magdalena (czwartek)

— to skrupulatna kobieta, o anali-
tycznym umyśle. Ma skłonności do
narzucania swojej woli i kierowania
zespołem ludzi. Pomimo tego jest
raczej dyplomatką, przez co jedna
sobie przyjaciół. Uwielbia spokój,
przyrodę i przyjemną, lekką muzykę.
Lubi dbać o swój wygląd, ceni sta-
ranny makijaż i drogi ubiór. Jako
matka i żona jest wzorem, dba o
edukację dzieci. 

 Marceli (piątek)

— to mężczyzna wojowniczy i uparty.
Już od dziecka chce podporządkować
sobie innych, jest przywódcą każdej
grupy, w której się znajdzie. Marceli
jest bardzo energiczną osobą. Potrafi
cieszyć się życiem i korzysta z jego
uroków. 

 Paweł (sobota)

— to człowiek dobry, ambitny i pra-
cowity. Szanuje i ceni sobie majątek,
do którego doszedł poprzez pracę.
Jest stale zajęty nauką, pracą lub sa-
mokształceniem. Potrafi rozszyf-
rować ludzką naturę. Ma mocno
rozbudzony zmysł dotyku i posiada
znakomitą pamięć geograficzną. Ko-
cha przyrodę i podróże.

 Lucyna (niedziela)

— o imieniu Lucyna jest wolonta-
riuszką, ceni wolność myśli oraz
słowa, nie dba o to, co mówią o niej
inni. Lubi być oryginalna i przez to
niekiedy ludzie uważają ją za dzi-
waczkę. Bardzo uparta, skryta, cza-
sem nietolerancyjna wobec innych.
Jest kobietą o miłym wyglądzie,
dlatego też ma niejednego adoratora.
Mężczyzn traktuje raczej instrumen-
talnie, wykorzystuje ich. 
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Na początku tygodnia może cię
zaniepokoić zawodowy zastój. Za-
miast się martwić, spróbuj zapełnić
tę pustkę. Zwołaj załogę i nawiąż
z nią bliższy emocjonalny kontakt.

Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu czeka cię spraw-
dzian z wiedzy fachowej. Przysiądź
nad książkami i odśwież wiado-
mości. Jest szansa, że wyjdziesz z
egzaminu z podniesionym czołem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Gonisz resztkami sił. Postaraj się

realnie patrzeć na sprawy dnia co-

dziennego. W tym tygodniu wy-

konasz jak zwykle kawał dobrej

roboty. 

Rak 22.06-22.07
Przyhamuj nieco. Zarabiasz wy-

starczająco dużo, by zaspokoić po-

trzeby swoje i bliskich. Wprawdzie

apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale

we wszystkim wskazany jest umiar.

Lew 23.07-23.08
Szybko wkupisz się w nowe oto-

czenie. Improwizując zatrzesz ewen-

tualne braki. Ucząc się nowych

rzeczy naśladuj innym.

Panna 24.08-22.09
Zachowaj swoją odrębność. W

partnerstwie niczego nie musisz

grać. Uważaj na ciśnienie gdyż

emocje sprzyjają jego skokom. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu otrzymasz wy-

jątkowo interesującą propozycję.

Nie wahaj się ani przez chwilę.

Koniecznie ją przyjmij. Będziesz

się mogła wykazać swoją elok-

wencją. 

Skorpion 24.10-22.11
Ten tydzień rozpoczniesz entuzja-

stycznie. Spłynie na ciebie obfity

deszcz pochwał. Poczujesz się jak

w siódmym niebie. Pozwól sobie

i innym na chwilę oddechu.

Strzelec 23.11-21.12
Swój nadmiar żywotności skieruj

na pole prywatne. Zwłaszcza, że

pasmo zawodowych sukcesów od-

było się kosztem zaniedbania ro-

dziny.

Koziorożec 22.12-20.01
Możesz zaufać swojej intuicji. Ostat-

nio doskwiera ci samotność. Za-

miast się nad sobą roztkliwiać po-

szukaj kogoś do towarzystwa.

Wodnik 21.01-19.02
Spróbuj w tym tygodniu zaosz-

czędzić parę groszy. To dobry czas

na giełdowe inwestycje. Tam bę-

dziesz mógł szybko zarobić. 

Ryby 20.02-20.03
Weekend będzie świetną okazją,

by wybrać się z wszystkimi nad

wodę. Warto wspólnie poszaleć

pod błękitnym niebem.
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