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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

informacje codziennie
na portalu:

Dzisiaj w Gliwicach
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7 lipca 2013 roku wprowa-
dzono zmiany w przepisach
kodeksu postępowania cywil-
nego, które mają na celu ukró-
cenie nieuczciwych praktyk
stosownych przez różne firmy
windykacyjne. Chodzi o zmia-
ny dotyczące postępowania
przed tzw. e-sądem. Wiedząc
o  planowanej zmianie wiele
firm windykacyjnych na ma-
sowa skalę wysyłało pozwy
do e-sądu na starych zasa-
dach. Nieuczciwość głównie
polegała na tym, że wysyłając
pozwy, dotyczące zaległości
przedawnionych, często po-
nad 10 lat, lub też pozwy na
kwoty już spłacone, firmy win-
dykacyjne posługują się ad-
resem zamieszkania z posia-
danych dokumentów, licząc
na to, że potencjalny pozwany
wyprowadził się, i że nie od-
bierze korespondencji, co po-
zwoli uzyskać prawomocny
tytuł do prowadzenia egzeku-
cji przeciwko pozwanemu. 

W jednej ze spraw prowadzo-
nych przez naszą Kancelarię,
klient o egzekucji dowiedział
się w chwili zajęcia swojego
rachunku bankowego. Komor-
nik, związany wnioskiem wie-
rzyciela, który przedstawił do
egzekucji prawomocny nakaz
zapłaty z klauzulą wykonal-
ności, nie może podjąć czyn-
ności mogących pomóc osobie
objętej tytułem wykonaw-
czym. Po sprawdzeniu sygna-
tury akt związanych z tytułem
wykonawczym, okazało się,
że nakaz uprawomocnił się
wobec nieodebrania kores-
pondencji z Sądu kierowanej
na adres pod którym nasz
klient nie mieszka od 8 lat.
Dodatkowo wskazać należy,
że klient dopełnił wszelkich
formalności i wymeldował się
spod danego adresu meldując
się w nowym miejscu zamiesz-
kania. Co ciekawe Komornik
również nie zadał sobie trudu
w sprawdzeniu adresu i gdyby
nie fakt zajęcia rachunku
o prowadzonym postępowa-
niu nasz klient pewnie by się
nie dowiedział.

Nakaz opiewał na niską
kwotę plus odsetki liczone od
lat osiemdziesiątych....w su-
mie ok. 6.000,00 zł.

Co w takich sprawach
robić? Jak się bronić przed
nieuczciwymi firmami win-
dykacyjnymi wykorzystują-
cymi takie sytuacje?

Po pierwsze należy ustalić
sygnaturę akt sądowych. Taką
informację ma obowiązek
przekazać Państwu komornik.
Kolejnym krokiem jest skie-
rowanie odpowiedniego pis-
ma do Sądu wydającego nakaz
zapłaty. Niektóre Sądy nie
wymagają wniosku o przy-
wrócenie terminu do wnie-
sienia sprzeciwu od nakazu
zapłaty, wystarczy wniosek
o ponowne doręczenie nakazu
zapłaty i uchylenie postano-
wienia o nadaniu klauzuli wy-
konalności, jednak z ostroż-
ności lepiej jest wniosek
o przywrócenie terminu na-
pisać. We wniosku należy za-
mieścić obowiązkowo nastę-
pującą treść: wnoszę o uchy-
lenie postanowienia o nada-
niu klauzuli wykonalności na-
kazowi zapłaty.

Należy pamiętać o tym, że
wniosek taki musi spełniać
określone wymagania formal-
ne, jednak w przypadku kiedy
sami go piszemy ważne jest
by zachować 7 dniowy termin
od dnia w którym dowiedzie-
liśmy się o zajęciu. W naszym
przypadku był to dzień zgło-
szenia się do komornika ce-
lem przejrzenia akt po tym
jak zablokowany został rachu-
nek. Najczęściej jest to jednak
pierwsze pismo komornika
otrzymane przez Państwa
w którym komornik wskazuje
podstawę prowadzonej egze-
kucji tj. nakaz zapłaty wydany
przez dany sąd pod daną syg-
naturą akt. Termin liczy się
od dnia powzięcia wiadomości
o wydanym nakazie zapłaty.
Najważniejszym elementem
takiego wniosku to wykazanie,
że pod adresem na który zos-
tał wysłany nakaz zapłaty nie
mieszkaliście Państwo w chwi-
li jego wysłania. Pomocne tu-
taj będzie zaświadczenie o za-
meldowaniu, bądź ksero do-
wodu osobistego, które należy
bezwzględnie dołączyć do
wniosku.

Sąd po otrzymaniu takiego
wniosku powinien w pierw-
szym przypadku, uchylić po-
stanowienie o nadaniu klau-
zuli wykonalności i zarządzić
ponowne doręczenie pozwu,
jednak tak jak pisałem, nie-
które Sądy oczekują wniosku
o przewrócenie terminu, i dla-
tego lepiej jest złożyć taki
wniosek w pierwszej kolejno-
ści. Sąd wtedy wezwie o uzu-
pełnienie braków formalnych
np. o doręczenie krótkiego
sprzeciwu czy doręczenie od-
pisu wniosku.

Najważniejsze jednak jest by
Sąd wydał postanowienie
o uchyleniu postanowienia
o nadaniu klauzuli wykonal-
ności albowiem wtedy istnieją
podstawy do zakwestionowa-
nia podstaw prowadzonego
przez komornika postępowa-
nia egzekucyjnego. 

Po otrzymaniu nakazu zapłaty
i pozwu bądź też po rozpoz-
naniu i przywróceniu terminu,
postępowanie będzie się już
odbywać z naszym udziałem.
Wtedy też możemy podnosić
wszelkie zarzuty dotyczące
roszczenia np. zarzut prze-
dawnienia czy zarzut spełnie-
nia świadczenia. 

W przypadku naszego klienta
wystarczyło podnieść jedynie
zarzut przedawnienia by całe
roszczenie upadło, a klient
mógł odzyskać zajęte przez
komornika środki.

w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl2

Ukrócenie nieuczciwych praktyk
firm windykacyjnych

Sprawdź harmonogram
wywozu elektrośmieci
Chcesz pozbyć się z domu daw-
no nieużywanych lub niedzia-
łających urządzeń  elektrycz-
nych i  elektronicznych lub ba-
terii? Nie wiesz dokładnie jak
to zrobić?
W Gliwicach trwa akcja zbie-

rania elektrośmieci. Organizuje
ją Wydział Środowiska Urzędu
Miejskiego.
Każda osoba oddająca wielko-
gabarytowy sprzęt AGD (ku-
chenka, pralka, lodówka) otrzy-
muje żarówkę energooszczęd-

ną. Każda osoba oddająca
sprzęt średniej wielkości (te-
lewizor, monitor, komputer)
otrzymuje torbę na zakupy.
Każda osoba oddająca drobny
sprzęt otrzymuje długopis.

 24 sierpnia
oś. Kopernika parking przy
Sanktuarium
 31 sierpnia
Łabędy ul. Literatów przy
placu zabaw oraz parking
ul. Radosna
 7 września
Ostropa ul. Daszyńskiego
plac przy kościele

 14 września
Ligota Zabrska ul. Pocztowa
przy szkole
 21 września
Trynek ul. Kilińskiego przy
szkole
 28 września
Brzezinka ul. Zamojska
przy kościele
 5 października

Czechowice ul. Nad Łąkami
skrzyżowanie
z ul. Toszecką
 12 października
Szobiszowice ul. Lubliniecka
przy radiostacji
 19 października
Pl. Piłsudskiego
 26 października
ul. Myśliwska

NFZ znika
z Górnych Wałów
Mieszkańcy będą musieli przy-
zwyczaić się do nowej lokali-
zacji siedziby NFZ. Z dotych-
czasowej placówki przy ul.
Górnych Wałów, NFZ prze-
niesie się w październiku na
ul. Robotniczą 2 tuż obok za-
kładu odlewniczego GZUT.
Jak przekazał nam rzecznik
prasowy śląskiego oddziału
NFZ Marek Kopczacki,
władze miasta nie przedłużyły
umowy na wynajem lokalu
w ścisłym centrum. 

Nowe pomieszczenia zosta-
ną zaadaptowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz
obsługi klientów. Dzięki zmia-

nie placówki znajdzie się rów-
nież miejsce na parkingi dla
petentów. To spore ułatwienie
dla chorych, którzy chcą do-
stać się na miejsce samocho-
dem. Rzecznik zaznacza rów-
nież, że pomimo przenosin,
niezmotoryzowani mieszkań-
cy nie powinni mieć proble-
mów z dojazdem ze względu
na autobusy, które zatrzymują
się na ul. Jagiellońskiej i Fran-
ciszkańskiej. 

Z informacji przekazanych
nam przez Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej wynika, że
odebrany lokal zostanie wy-
korzystany przez Ośrodek Po-

mocy Społecznej. Pomimo
zmian, przedstawiciele NFZ
zapewniają, że świadczenio-
biorcy nie muszą obawiać się
żadnych utrudnień. Jednak
nie wskazuje na to planowana
redukcja zatrudnienia w od-
dziale NFZ. Mniej pracowni-
ków to dłuższe kolejki w ocze-
kiwaniu do okienka. Takiego
scenariusza nie przewiduje
rzecznik Kopczacki. - Część
obowiązków zostanie przeka-
zana do oddziału w Katowi-
cach, to pozwoli rozwiązywać
wszystkie formalności tak jak
dotychczas. 

Harmonogram zbiórki:
soboty, godz. 10.oo - 14.oo
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Co Pan robił w Gliwicach? 
Przyjechałem przekonywać miesz-

kańców Gliwic do tego, że warto
w 2015 roku ponownie głosować na
Platformę Obywatelską. Wiadomo,
że ten kredyt zaufania jest nadwątlony.
Chciałem przekonać działaczy Plat-
formy, aby głosowali na mnie. Zawsze
kiedy przyjeżdżam do takich ośrod-
ków, staram się spotykać z włoda-
rzami miast – z prezydentem Gliwic
chciałem się spotkać szczególnie. To
wybitny samorządowiec. Ogromnie
cenię dorobek tego miasta. Gliwice
są wspaniale rozwijającym się mias-
tem i to zasługa przedsiębiorczości
mieszkańców, ale również w dużej
mierze zasługa lokalnych władz.

O czym Panowie rozmawialiście? 
Chciałem się poradzić co rząd może

zrobić w kwestii samorządów. Ci ska-
rżą się, że obecna polityka, zwłaszcza
ministerstwa finansów, uderza w sa-
morząd. Ogranicza to możliwości wy-
korzystania funduszy unijnych. Chce-
my nauczyć się od prezydenta Fran-
kiewicza, co powinniśmy robić. Nie
jest tak, że politycy szczebla central-
nego pozjadali wszystkie
rozumy. Przeciwnie, musimy się
uczyć, a w samorządzie są ludzie
mocno, trzeźwo stąpający po ziemi.
Znają problemy przeciętnego Polaka
i warto się od nich uczyć.
Spotkałem się również z niektórymi
ekspertami w dziedzinie gospodarki,
m.in. z premierem Steinhoffem,
z którym w przeszłości współpraco-
wałem. 

Przedstawił Pan swój program
„Przedsiębiorczość – Rodzina – Oby-
watelskość”. Sądzę, że szczególnie
interesującym punktem jest... urlop
macierzyński dla osób bezrobotnych.
Czy nie uważa Pan, że urlop dla bez-
robotnego jest dość niefortunnym
określeniem? Co Pan rozumie przez
takie rozwiązanie? 

Osoba bezrobotna, nie dość, że nie
ma pracy, to pozbawiona jest świad-
czeń otrzymywanych przez osoby
pracujące. To jest sposób na to, aby
dyskryminować jakąś część Polaków.
Żyjemy w kraju, w którym wiele grup
zawodowych zapewniło sobie liczne
przywileje. Pokolenie, które repre-
zentuje Pan redaktor znajduje się
w bardzo trudnym położeniu. Uwa-
żam, że urlopy macierzyńskie płatne
powinny przysługiwać zarówno stu-
dentom, osobom pracującym, rolni-
kom ale także osobom bez pracy.

Te świadczenia będą pochodziły
z budżetu?

Tak, będą pochodzić z budżetu, ale
już wyprzedzam następne pytanie,
to nie jest tak, że zamierzam powięk-
szyć dziurę ministra Rostowskiego.
Zresztą kandyduję na stanowisko
przewodniczącego Platformy Obywa-
telskiej m.in. po to, aby zbilansować
polski budżet. Nie chcę dopuścić do
sytuacji, w której zadłużamy się na
własny koszt. Kiedyś będziemy mu-
sieli zwracać ten dług wraz z odset-
kami. Co gorsza będą musiały to
robić nasze dzieci i wnukowie.

To jak zamierza Pan je finansować?
Przeprowadziłem obliczenia wraz

z najlepszymi ekspertami polityki

prorodzinnej i wszystkie wydatki
będą się bilansować. Z jednej strony
proponuję likwidację obecnych świad-
czeń rodzinnych, zresztą bardzo nie-
efektywnych – trafiających do wszyst-
kich. Kiedyś media podnosiły przykład
mówiący o tym, że córka Pana Kul-
czyka, chyba najbogatszego polskiego
przedsiębiorcy, też otrzymuje beci-
kowe. To udało się zlikwidować, ale
nadal wiele świadczeń rodzinnych
trafia w ręce osób, które mogłyby się
bez tego obejść. Pracuje przy tym
ogromna rzesza urzędników. Ja pro-
ponuję, aby te same pieniądze wyko-
rzystać inaczej. Chcę stworzyć zachęty
do posiadania większej liczby dzieci
przez zwiększenie ulg i odpisów po-
datkowych. 

Czy w takim przypadku osoby pracu-
jące, które decydują się na urlop ma-
cierzyński – finansowany przecież
przez pracodawcę – otrzymają dodat-
kowe świadczenia z budżetu? 

Nie. My proponujemy w takich
przypadkach bon wychowawczy. Po-
lega on na tym, że pieniądze które
dzisiaj władze przeznaczają na żłobki
i przedszkola, podzielimy na dwie
części. Jedna z nich nadal będzie fi-
nansować żłobki i przedszkola, ale
przecież są też rodzice wychowujący
dzieci w domu. Moim zdaniem po-
winni oni otrzymywać pewien ekwi-
walent. Średni koszt utrzymania dziec-
ka w takiej placówce ustala się na
poziomie 550 zł miesięcznie. Jeśli
ktoś nie chce, albo nie może posyłać
dziecka, choćby przez brak miejsc,
powinien otrzymywać te pieniądze.
I znowu – kwota jest ta sama. Nie

wydajemy środków większych niż
dotychczasowe. Natomiast te pienią-
dze trafiają do ludzi realnie zajmują-
cych się najmłodszymi. To rodzice
decydują czy wysłać je do przedszkola
czy wychowywać je w domu.

Rozumiem, że samorząd wycofuje
się wtedy z dofinansowywania
wspomnianych placówek i rodzice
dostają do ręki te 550 złotych? 

To nie będzie do końca tak. Samo-
rząd nadal przy wsparciu rządu i sub-
wencji rządowych łoży na żłobki
i przedszkola, ale mniejsze kwoty.
Reszta rodziców, którzy z różnych
względów chcą sami zająć się dziec-
kiem, otrzymają określoną kwotę.
Dlaczego np. matka decydująca się
na rezygnację z pracy zawodowej, po
to, aby jak najwięcej czasu poświęcić
dziecku, ma być pokrzywdzona. Dla-
czego ma nie otrzymać dodatkowych
pieniędzy? Jeżeli utrzymanie kosztuje
550 zł, to ona powinna te środki do-
stać. 

Czy dodatkowe świadczenia nie nad-
wyrężą budżetu? Już teraz borykamy
się ze sporą dziurą.

Panie redaktorze jestem obsesyjnie
przywiązany do tego, aby ciąć wydatki,
żeby zmniejszać dług, żeby docelowo
w ciągu 2-3 lat go obniżyć. Gospo-
darka ruszy z miejsca wtedy, kiedy
obniżymy podatki. Więcej pieniędzy
zostanie w portfelach obywateli, przed-
siębiorcy będą więcej inwestować.
Dlatego nie pozwoliłbym sobie na
przygotowanie programu prorodzin-
nego czy jakiegokolwiek innego, który
pociągałby za sobą zwiększenie wy-

datków z budżetu. 

Pisał Pan również bardzo wiele
o finansowaniu partii politycznych.
Czy nie obawia się Pan, że finansowa-
nie takich podmiotów częściowo
z datków, może grozić korupcją? 

To jest tak, że nie ma tutaj rozwią-
zań idealnych. Z jednej strony finan-
sowanie z budżetu powoduje, że po-
litycy są niezależni od ludzi zamoż-
nych. Z drugiej strony widać, że to fi-
nansowanie z budżetu doprowadziło
do mnóstwa patologii. Obejmują one
wszystkie partie, niestety także i moją.
Musieliśmy się tłumaczyć i wstydzić
za rachunki na wino i cygara. W tej
sprawie popieram Donalda Tuska,
że powinno się zlikwidować subwen-
cję budżetową. Ale  też w przeciw-
ieństwie do Donalda Tuska nie po-
padam w demagogię. Wiem, że to
jest nierealne. Inne partie się na to
nie zgodzą. Dlatego też spróbujmy
przynajmniej częściowo usunąć tę
patologię ograniczając finansowanie
z budżetu np. o połowę. Określmy
precyzyjnie na co te pieniądze mogą
być wydawane. Czy mogą być wyda-
wane na wino i cygara, czy też mogą
być wydawane tylko na ekspertyzy,
które pozwolą na przygotowanie pro-
gramu rządzenia. Wszystkie wydatki
powinny zostać poddane pełnej kon-
troli ze strony obywateli czyli każda
faktura do Internetu.

Czy wtedy partie nie zaczną inten-
sywnie zabiegać o głosy zamożnych
wyborców?

Istnieje oczywiście takie ryzyko.
Na to też można znaleźć rozwiązanie,

ale oczywiście nie idealne. Jak Pan
wie, jestem przeciwnikiem Ruchu
Palikota, ale proponują oni sensownie,
żeby każdy mógł jakąś część podatków
przeznaczać na działalność popieranej
przez siebie partii – ale tylko do pew-
nej kwoty np. 1 tys. zł rocznie.
W ten sposób na dofinansowanie
partii będzie stać i ludzi zamożnych
i ludzi ubogich. 

Wspominał Pan również o likwidacji
niepotrzebnych urzędów. Które uwa-
ża Pan za bezużyteczne?

To oczywiście musi być decyzja
bardzo dobrze przemyślana. Nie może
być tak, że przychodzi ktoś z ulicy
i mówi, że ZUS jest niepotrzebny.
Na przykład w programie PO istniał
postulat o połączeniu Urzędów Skar-
bowych i ZUS. Dałoby to ogromną
oszczędność etatów, czyli pieniędzy
podatników, a z drugiej strony ułat-
wiłoby to rozliczanie się z podatków
czy rozwiązywanie problemów eme-
rytalnych. To pierwszy z biegu przy-
kład. Innym dobrym przykładem jest
skompromitowana prokuratura. Ist-
nieje instytucja moim zdaniem cał-
kowicie zbyteczna, czyli Krajowa Rada
Prokuratury. Nie ma ona dużego bu-
dżetu, to zaledwie kilka milionów ale
jest to instytucja, która wiąże ręce
prokuratorowi generalnemu, bo musi
wszystkie decyzje personalne uzgad-
niać z KRP. Po co nam taka Rada?!
Proponowałem, aby zlikwidować tę
instytucję, bo tych urzędów mamy
za dużo, podobnie jak sędziów, pro-
kuratorów, posłów i senatorów. 

Co�Pan�robił�w�Gliwicach?

Rozmawiał:

Marcin Subotowicz
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Jarosław Gowin
Poseł, kandydat na Przewodniczącego PO



W roku 2014 zostanie zrealizowanych
7 zadań inwestycyjnych wskazanych
przez biorących udział w sondażu. Łącz-
ny, przewidywany koszt ich realizacji
wyniesie 1 205 000 zł.:

1. Budowa skweru osiedlowego z in-
frastrukturą sportowo-rekreacyjną
między SP nr 39 a PM nr 28
(os. Obrońców Pokoju)

2. Zakup przenośnego hangaru na po-
trzeby OSP Brzezinka

3. Budowa miejsc postojowych przy
ul. Piaskowej (Łabędy)

4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ko-
pernika (obok wymiennikowni),
likwidacja gazonów i budowa miejsc
postojowych (os. Kopernika)

5. Budowa zatok postojowych i remont
nawierzchni ul. Derkacza (os. Si-
kornik)

6. Zakup wyposażenia samochodu po-
żarniczego dla OSP Brzezinka

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. To-
szeckiej od Warsztatów Terapii Za-
jęciowej do przystanku autobuso-

wego naprzeciw Ośrodka Wypo-
czynkowego Czechowice oraz przej-
ścia dla pieszych (Czechowice)– 4
głosy

oraz 4 zadania remontowe:

1. Remont placu zabaw przy ul. Horsta
Bienka oraz całkowite jego ogro-
dzenie (Zatorze) – 61 głosów; prze-
widywany koszt: 45 000 zł.

2. Remont nawierzchni ul. Węglowej
wraz z chodnikami (Sośnica) – 46
głosów; przewidywany koszt:
 430 000 zł.

3. Remont dachu i wymiana stolarki
okiennej sali gimnastycznej w SP
nr 39 (os. Obrońców Pokoju) – 38
głosów; przewidywany koszt:
100 000 zł.

4. Modernizacja instalacji elektrycznej
w siedzibie Towarzystwa Wspiera-
nia Świetlicy dla dzieci przy
ul. Skarbnika 35 (Sośnica) – 17
głosów; przewidywany koszt:
25 000 zł.

Jazda rowerem po Gliwicach ma
być wygodniejsza i bezpieczniejsza.
W sierpniu i wrześniu wśród gliwi-
czan zostanie przeprowadzana spe-
cjalna ankieta. Jej celem jest uzys-
kanie informacji o preferencjach
rowerowych mieszkańców miasta. 

Ankieta jest prowadzona w ramach
opracowania projektowego "Budo-
wa dróg rowerowych - wykonanie
koncepcji projektowej rozbudowy
sieci dróg rowerowych na terenie
miasta Gliwice". Na zlecenie miasta
taki dokument przygotowuje Przed-
siębiorstwo Projektowo-Usługowe
"INKOM" z Katowic. Przedstawiciele
firmy będą odwiedzać wylosowane
gospodarstwa domowe na obszarze

całych Gliwic i przeprowadzać in-
dywidualne wywiady dotyczącego
obecnego sposobu użytkowania ro-
weru oraz oczekiwań mieszkańców
co do sposobu funkcjonowania do-
celowego systemu rowerowego w
mieście. - Czas przeprowadzenia
ankiety szacujemy na maksymalnie
15 minut. Z góry dziękujemy za
okazaną pomoc i wyrozumiałość -
mówi Jan Gregorowicz, przed-
stawiciel firmy "INKOM".

PPU "INKOM" S.C. informuje, że
wywiady prowadzić będą odpowied-
nio przeszkoleni ankieterzy posia-
dający imienne legitymacje ważne
jedynie z dowodem osobistym.

Według początkowych planów
nowy targ przy ul. Toszeckiej miał
być gotowy już w czerwcu. Tak się
jednak nie stało. Kupcy, którzy z
powodu budowy DTŚ musieli za-
mknąć swoje stoiska przy ul. Fredry
wciąż nie mają gdzie pracować. 

Dzierżawca nieruchomości przy
ul. Toszeckiej zobowiązał się prze-
znaczyć przynajmniej 500 m2 po-
wierzchni na stoiska handlu
detalicznego. Mają być poddzierża-
wione zainteresowanym kupcom.
Choć już część stoisk została wyna-

jęta, na wielkie otwarcie musimy
jeszcze poczekać. Jak nieoficjalnie
przekazano nam w biurze przy ul.
Toszeckiej, otwarcie popularnego
Balcerka, w nowej lokalizacji po-
winno nastąpić dopiero na po-
czątku września.

Balcerek na Toszeckiej.

Lato to czas remontów i moderni-
zacji dróg. Również w tym roku kie-
rowcy muszą przygotować się na
liczne prace drogowców. Już w ubieg-
ły piątek ruszyła modernizacja łącz-
niku ulic Żytniej i Rolników. Na
czas trwania robót łącznik został za-
mknięty dla ruchu kołowego. 

Utrudnienia pojawiły się na także
na Drodze Krajowej 88 oraz ul. To-
szeckiej. W tym przypadku, również
z powodu remontu łącznika, zmiany
spowodowały kilkukilometrowe kor-
ki. Czytelnicy uskarżali się na brak

organizacji i zamknięcie najwięk-
szych arterii miasta. Redakcyjna
skrzynka zapełniała się zdjęciami
jadących w ślimaczym tempie sa-
mochodów. 

Podobnie wygląda sytuacja w ciągu
ul. Pszczyńskiej. Tym razem pod
młot pneumatyczny poszedł stary
wiadukt, prowadzący do jednego
z największych skrzyżowań auto-
stradowych. Prace rozpoczęły się
w ubiegły poniedziałek i odrobinę
zdezorientowały gliwickich kierow-
ców. Niestety w tym miejscu zawsze

pojawiały się sznury samochodów,
co wraz z modernizacją pogorszyło
sytuację. Na wspomnianym odcinku
roboty zostały podzielone na 2 etapy
obejmujące każdorazowo zajęcie
1 pasa. W obydwu etapach ruch
w kierunku od węzła autostradowego
Sośnica do Centrum będzie odbywał
się czynnym pasem ruchu po re-
montowanym wiadukcie. W kierun-
ku od Centrum do węzła Sośnica
ruch będzie odbywał się objazdem
przez rondo na ul. Okrężnej.

Remonty, wszędzie remonty

w Gliwicach
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Budżet  Obywatelski.
Mieszkańcy wybrali inwestycje

W tym roku mieszkańcy mogli wskazać przedsięwzięcia do realizacji wybrane

spośród wniosków zaproponowanych przez radnych miejskich i rady osiedlowe. 

Ile można czekać?!
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Mieszkańcy „zaprojektują”
sieć dróg rowerowych



Czy jakość gliwickich paliw
spełnia normy jakościowe?
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów opublikował
listę 804 obiektów na terenie
Polski, w których w okresie
od 14 stycznia do 15 lipca
przeprowadzono kontrole ja-
kości sprzedawanego paliwa.

Z raportu inspektorów po-
bierających próbki wynika, że
jakość sprzedawanego w Pol-
sce paliwa systematycznie się
poprawia. Pod lupę wzięto
także kilka stacji działających
w Gliwicach. „Chrzczenie” pa-
liwa może negatywnie wpły-
wać na pracę silnika. Gdy za-
tankujemy gorsze paliwo mu-
simy liczyć się nie tylko z gor-
szą jazdą ale także z kosztami
napraw i remontów silników.

W Gliwicach kontrolę przepro-
wadzono na stacjach:
Shell, ul. Toszecka 135 – skon-
trolowano olej napędowy –
wynik OK
PKS, ul. Toszecka 11 – skon-
trolowano olej napędowy –
wynik OK
Shell, ul. Tarnogórska 163 –
skontrolowano olej napędowy
– wynik OK
Statoil Fuel & Retail Polska
Sp.z o.o., ul. Świętojańska/Tar-
nogórska – skontrolowano olej
napędowy – wynik OK
BP, ul. Rybnicka 31 – skon-
trolowano olej napędowy –
wynik OK
CARREFOUR, ul. Jana No-
waka Jeziorańskiego 1 – skon-
trolowano olej napędowy –
wynik OK

Shell, ul. Pszczyńska 111 –
skontrolowano olej napędowy
– wynik OK
BP, ul. Łabędzka 44 – skon-
trolowano olej napędowy –
wynik OK
TESCO, ul. Łabędzka 26 –
skontrolowano olej napędowy
– wynik OK
PKN ORLEN, ul. Pszczyńska
318 – skontrolowano olej na-
pędowy – wynik OK
Auchan, ul. Rybnicka 207 –
skontrolowano olej napędowy
– wynik OK
BP, ul. Dąbrowskiego 18 –
skontrolowano olej napędowy
– wynik OK

Rozpoczęły się zapowiedziane
przez PRUiM prace związane
z rozbudową ronda u zbiegu
ulic Toszeckiej i Bohaterów
Getta Warszawskiego. Skrzy-
żowanie zostanie rozbudowa-

ne o dodatkowy pas do skrętu
w prawo. 
W czasie robót zostanie wpro-
wadzona tymczasowa orga-
nizacja ruchu obejmująca wy-
łączenie z ruchu pieszego od-

cinka chodnika w rejonie sta-
cji paliw PKS. Podobnie jak
w innych przypadkach w trak-
cie prac ustawione zostanie
tymczasowe oznakowanie.

w Gliwicach
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Urząd sprawdził czy
„chrzcili” paliwo

Rozbudowa ronda
Lecha Kaczyńskiego 

Śląscy policjanci zwalczający
korupcję zatrzymali 4 instruk-
torów nauki jazdy.
Mężczyźni są podejrzani
o wystawianie fałszywych za-
świadczeń o ukończeniu do-
datkowego szkolenia na pra-
wo jazdy, w zamian za korzyść
majątkową. Zatrzymani usły-
szeli łącznie 45 zarzutów. De-
cyzją prokuratora zostali ob-
jęci policyjnym dozorem. Każ-
demu z nich grozi do 8 lat
więzienia.
Policjanci z Wydziału do walki
z Korupcją z KWP w Katowi-
cach zatrzymali 4 instrukto-

rów nauki jazdy w wieku od
43 do 53 lat. Przestępczy pro-
ceder mężczyźni prowadzili
od 2006 do 2010 roku w jed-
nym z ośrodków szkolenia
kierowców w Gliwicach. Jak
ustalili śledczy, instrukto-
rzy  w zamian za pieniądze
wystawiali fałszywe zaświad-
czenia o ukończeniu dodat-
kowego szkolenia na prawo
jazdy. W rzeczywistości osoba,
dla której wystawiony był do-
kument, nie odbyła takiego
szkolenia w ośrodku wska-
zanym w zaświadczeniu.
Szkoleniowiec otrzymywał 50

złotych za „lewy" dokument. 

Zatrzymani usłyszeli łącznie
45 zarzutów poświadczenia
nieprawdy w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Poli-
cjanci i prokurator zabezpie-
czyli mienie ruchome prze-
stępców w postaci samocho-
dów osobowych o wartości
blisko 60 tys. złotych. Decyzją
prokuratora zostali objęci po-
licyjnym dozorem. Za te prze-
stępstwa każdemu z nich gro-
zi do 8 lat więzienia. Sprawa
ma charakter rozwojowy.

Skorumpowani
instruktorzy z Gliwic 

Balcerek na Toszeckiej.

— Podobno Czechowice
zamknięte. Jakiś wirus jest...

Miejskie kąpieliska przeżywają
istne oblężenie. Taka liczba
odwiedzających wpływa na
czystość i jakość wody w ak-
wenach. Butelki, worki, papie-
rosy, olejki do opalania to nic
w porównaniu z załatwianiem
potrzeb fizjologicznych wprost
do wody. Takie zachowanie
oprócz niewątpliwego, wyso-
kiego poziomu obrzydliwości,
stanowi również pewne zagro-
żenie epidemiologiczne. 

„Podobno Czechowice zamknięte
bo jakiś wirus jest, wiecie coś
o tym?”

Do redakcyjnej skrzynki tra-

fiła wiadomość, która zanie-
pokoiła wielu amatorów wod-
nych kąpieli. Po tym tajemni-
czym doniesieniu czytelnicy
zaczęli dzielić się swoimi wąt-
pliwościami na temat czystości
wód w okolicy. Temat skupiał
się głównie na wylewaniu za-
wartości szamba do jeziora
w Czechowicach. Ten proceder
miał stać się powodem rozwoju
groźnego wirusa.

Postanowiliśmy sprawdzić,
czy kąpielisko faktycznie jest
bezpieczne dla gliwiczan. Za-
dzwoniliśmy do rzecznika
MZUK, Iwony Kokowicz.

Stwierdziła, że nie słyszała
o zakażeniu wody. Aby dogłęb-
nie zbadać sprawę, skontak-
towaliśmy się z Powiatową Sta-
cją Sanitarno - Epidemiolo-
giczną w Gliwicach. Istotne in-
formacje uzyskaliśmy w sekcji
badań środowiskowych. Oka-
zuje się, że ostatnie testy prze-
prowadzono 5 sierpnia, a wy-
niki zaskoczyły nawet samych
pracowników Sanepidu. Para-
metry ustalały się nad wyraz
dobrze – jakość wody była wy-
ższa niż w innych akwenach. 
Tym samym można definitywnie
zdementować plotki o wirusie.
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FORMULARZ
ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA DROBNEGO W GAZECIE

„TYDZIEŃ W GLIWICACH”

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Cena 1 emisji ogłoszenia o długości do 60 znaków - 10 zł

Za każde kolejne rozpoczęte 60 znaków - 10 zł

Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyra-

zami oraz znak interpunkcyjny

DOPŁATY:
 za pogrubione litery   +5 zł 

 za ramkę   +10 zł

 za tło   +20 zł

LICZBA EMISJI:

ZNIŻKI:
powyżej 4 emisji - 5% taniej, powyżej 12 emisji - 10% taniej, powyżej

24 emisji - 20% taniej

DATA PIERWSZEJ EMISJI:

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy:

Adres: 

NIP (dla firm)

Osoba kontaktowa (dla firm):

Telefon e-mail:

Kod pocztowy/miasto/ulica/



Łukasz Fedorczyk

884 998 991
884 995 996

Zamów ogłoszenie





Gazeta

„Tydzień w Gliwicach”
Biuro Reklamy

i Ogłoszeń Drobnych

ul. Górnych Wałów

52/13

44-100 Gliwice

To już dziesiąta edycja Parkowego
Lata. Czy różni się czymś niezwykłym
od ubiegłorocznych występów?

To nasz jubileusz. Jak co roku
nastawiamy się na dobrą piosenkę.
Formuła pozostała niezmieniona
bo taka sprawdza się najlepiej. Do
tej pory przez estradę Parkowego

Lata przewinęło się już ponad 200
wykonawców. Mówię tu o muzy-
kach, o solistach i zespołach. Od
początku, kiedy nabrało to charak-
terystycznej systematyczności,
kiedy stało się punktem w kalenda-
rzu kulturalnym Gliwic, stanowi
ważny dzień dla publiczności. Wła-

ściwie nie musimy już nawet dru-
kować plakatów (śmiech). Ludzie
doskonale wiedzą, że gdy nadejdzie
sierpień z pewnością się pojawimy. 

Jak wyglądała historia i początki tej
wspaniałej imprezy?

To było prawie dziesięć lat temu
w 2004 roku. Namówiłem prezy-
denta Zygmunta Frankiewicza na
taką ciekawą historię. Widziałem
Park Chopina, który jest fanta-
styczny. Stwarza niepowtarzalny kli-
mat. Praktycznie w żadnym śląskim
mieście nie ma w centrum takiej en-
klawy ciszy, spokoju i zieleni. Na po-
czątku padło sakramentalne „— Czy
będą ludzie?” 
To przecież publiczne pieniądze,
dlatego istotną rolę odgrywa tu frek-
wencja mieszkańców. No i muszę
Panu powiedzieć, że kiedy ruszy-
liśmy dziesięć lat temu pod zabytko-
wym dębem, gdzie ustawiono scenę,
to przyszło 60 osób! Zaczynaliśmy
od piosenki francuskiej. Powiedzia-
łem wtedy prezydentowi Frankiewi-
czowi, wytrzymajmy, przeczekajmy,
a co roku będzie lepiej. 

I udało się. Z pewnością każda kolejna
edycja rodzi coraz większe oczekiwania.

Oczywiście nakłada to na nas
obowiązek ciągłego utrzymania po-
ziomu. Najlepszym dowodem na to
jest fakt, że przez ten cały czas nie
mamy tu nawet jednego ochronia-
rza. To impreza bez bezpośredniej
ochrony. Dlaczego tak się dzieje?
Bo program, który proponujemy
skutecznie odstrasza zgraje poszu-
kujące wrażeń innych niż te arty-
styczne i kulturalne. Muszę dodać,
że wraz z prezydentem wytrzyma-
liśmy nerwowy czas i teraz impreza
cieszy się ogromnym powodze-
niem. Przyjeżdżają ludzie z Kato-
wic, Bytomia, innych sąsiednich
miast, a nawet z Londynu. To dobra
promocja miasta. I co najważniej-
sze, dobrze wydane publiczne
środki.

Czyli widzimy się już w następ-
nym roku?

Mam nadzieję, że tak! Jeśli tylko
zdrowie dopisze i będziemy mieli
odrobinę szczęścia.

Parkowe Lato.
To już 10 lat

w Gliwicach
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Zamów
ogłoszenie

884 998 991
884 995 996

❚ Przedsiębiorstwo Budowlane 
zatrudni pracowników w zawo-
dach: murarz, malarz. Kontakt
Tel. 691-030-245

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

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel. 270-000-009, 695-899-863

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

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

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

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

❚ Kupię starocie - antyki, 
Tel. 515-533-560 

❚ Masz kredyt hipoteczny?
Grozi Ci windykacja komornicza?
Zadzwoń Tel. 604-545-521

❚ Poszukuję niedużego mieszka-
nia (2-3 pokoje) z kredytem hi-
potecznym do spłaty jeszcze
przez wiele lat (umiarkowana
rata kredytu) Tel. 604-545-521

❚ Malowanie od 2zł/m2,Tapety 
Gładzie, Panele, odsuwamy
meble Tel. 32 270-00-09
695-899-863

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

McFLURRY®

LION®

4,00zł
ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI 
McDONALD’S® W GLIWICACH:

ul. Lipowa 1
restauracja czynna: 8.00-23.00

ul. Toszecka 98
restauracja czynna: 8.00-23.00
McDrive® czynny: 7.00-24.00

ul. Zwycięstwa 39
restauracja czynna: 7.00-24.00

KU
PO

N

© 2013 McDonald’s Corporation. Kupon upoważnia do jednorazowego skorzystania 
z wybranej oferty. Oferta nie może być łączona z innymi promocjami w restauracji 
McDonald’s®. Kupon rabatowy dotyczy produktów z oferty klasycznej. Oferta ważna 
tylko w restauracjach McDonald’s w Gliwicach wymienionych obok do 31.08.2013.
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O historii imprezy mówi pomysłodawca i organizator Tomasz Beller.

Impreza, która na dobre wpisała się w sierpniowy repertuar,
stała się synonimem doskonałej muzyki.
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W ubiegłym tygodniu Koszalin
na moment zamienił się w pol-
ską stolicę motocrossu. Odbyły
się tam dwie rundy Mistrzostw
Polski oraz Pucharu Polski Su-
permoto. Okazuje się, że Gli-
wice miały na tych zawodach
silną reprezentację. Paweł Le-
śków startujący w Mistrzo-
stwach Polski w klasie Open
zajął odpowiednio trzecie
i drugie miejsce, co zmieniło
wynik ogólnej klasyfikacji Mist-
rzostw Polski, w której wysunął
się na pozycję lidera. 

Obie rundy wygrał Szwed -
Kevin Fagre - czołowy zawod-
nik Mistrzostw Europy, który
przyjechał na specjalne zapro-
szenie organizatorów zawodów.
Pozostali zawodnicy reprezen-
tujący barwy Auto Moto Klubu
Gliwice zajęli odpowiednio:
Bartek Chudoba: 4 i 3 miejs-
ce w Pucharze Polski w klasie
C1, Błażej Leśków: 12 i 12
miejsce w Pucharze Polski

w klasie C2, Wojciech Za-
widzki 8 i 9 miejsce w Mist-
rzostwach Polski w klasie S2.

Dla osób, które jeszcze nie
wiedzą czym jest supermoto
śpieszę z wyjaśnieniem – jest
to  rodzaj sportu motocyklo-
wego łączący cechy wyścigów
motocrossowych i ulicznych,
odbywających się na obu ro-
dzajach nawierzchni. Moto-
cykle supermoto są fabrycznie
lub indywidualnie modyfiko-
wanymi motocyklami typu En-
duro i Cross. Główna różnica
polega na montażu kół 16,5-
lub17–calowych z szerokimi
oponami z motocykli sporto-
wych, poprawie układu ha-
mulcowego oraz zmianie usta-
wień zawieszenia. Strój za-
wodników wygląda podobnie
jak w motocrossie, lecz zamiast
tekstylnych ubrań jest stoso-
wany skórzany kombinezon.
Paweł Leśków reprezentuje
barwy Auto Moto Klubu Gli-

wice ze stałym numerem 43, i
jak wspominałam wcześniej
zajmuje pierwsze miejsce w
klasyfikacji generalnej Mist-
rzostw Polski Supermoto. To
nie są jedyne osiągnięcia tego
zawodnika. Swoją karierę w
sportach motorowych rozpo-
czął w 1992 r. startując kolejno
w takich dyscyplinach jak cy-
klotrial, trial, wyścigi motocy-
klowe, rajdy samochodowe
oraz motocross, w których zdo-
był wiele tytułów mistrzow-
skich. Na swoim koncie po-
siada również starty w zawo-
dach międzynarodowych w
tym w zawodach rangi mist-
rzostw świata w cyklotrialu.
Kolejna VI runda Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski odbę-
dzie się w Bydgoszczy 7 wrześ-
nia. Trzymamy kciuki za na-
szych zawodników.

w Gliwicach

Natalia Strzępka 

www.tydzienwgliwicach.pl 7

Piłkarze Piasta wyjeżdżając na
mecze, zgrupowania i inne
klubowe wydarzenia będą ko-
rzystać z nowego, niebiesko-
czerwonego autokaru.
Autokar to komfortowy model
Mercedesa Tourismo o mocy
380 KM, posiadający 45
miejsc siedzących, klimatyza-
cję, monitory LCD, składane
stoliki, toaletę oraz miejsce
do spania.

–Oklejony naszymi emble-
matami autokar jest także
nowym środkiem przekazu,
przeznaczonym na potrzeby
klubu. Piłkarze będą jeździć
na mecze wyjazdowe, zgru-
powania w bardzo komfor-
towych warunkach. Będzie to
również ruchoma reklama
przed naszymi spotkaniami.
- powiedział prezes Jarosław

Kołodziejczyk

Zadowolenia nie krył też trener
Dariusz Dudek.
–Jesteśmy bardzo wdzięczni
za to, że możemy w takich
warunkach jeździć na wyjaz-
dy, które niejednokrotnie są
dalekie i trwają sześć, siedem
godzin. Taka podróż odbywa
się kosztem piłkarzy, a my
chcemy, żeby byli właściwie
zregenerowani.

Mecz zaczął się o dziwnej porze
bo 0 20:30. Klub wyznaczył
taką godzinę wyjaśniając to
długim weekendem. W regu-
laminowym czasie mecz za-

kończył się remisem 0:0, w do-
grywce także 0:0. No i o wyniku
musiały zadecydować rzuty kar-
ne.  1:0 Podgórski, 2:0 Wilczek,
2:1 Piątek, 3:1 Jurado, 3:2 Cotra

Izvolt spudłował wciąż 3:2, 3:3
Woźniak, 4:3 Matras, 4:4 Kwiek,
pudłuje także Lazdins wciąż
4:4, 4:5 Widanow!!
Nie udało się, wygrało Zagłębie.

Niebawem chętne Panie będą
mogły zapisać się na bezpłatne
zajęcia. Przedsięwzięcie reali-
zowane jest w ramach progra-
mu „Bezpieczne Gliwice”
i w całości finansowane ze środ-
ków budżetu miejskiego. Pla-
nowane zajęcia mają na celu
kształtowanie użytecznych za-
chowań w sytuacjach zagroże-
nia, a także zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa wśród
kobiet. W trakcie szkolenia
uczestniczki poznają techniki
samoobrony oraz nauczą się
w jaki sposób minimalizować

zagrożenie bezpośredniego ata-
ku. Zajęcia prowadzone będą
przez doświadczonych instruk-
torów posiadających stopnie
mistrzowskie sztuk walki oraz
uprawnienia do prowadzenia
grupowych zajęć samoobrony.
Kurs zorganizowany będzie w
sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Łączności przy ul. War-
szawskiej 35 w Gliwicach. Za-
jęcia będą prowadzone w okre-
sie od 12 września do 31 paź-
dziernika 2013 r. (w ponie-
działki i w czwartki, w godzi-
nach 19:30 - 21:30). Na zain-

teresowane panie czeka 150
miejsc.
Zapisy na kurs prowadzone będą

od dnia 26 sierpnia 2013 r. – o

przyjęciu zadecyduje kolejność

zgłoszeń.

Ze względu na konieczność za-
poznania się z regulaminem
zajęć oraz podpisania oświad-
czenia o braku przeciwwskazań
do uprawiania sportu, niezbęd-
ne jest osobiste zgłoszenie
swojego uczestnictwa w kursie
w Centrum Ratownictwa Gliwice
przy ul. Bolesława Śmiałego
2b – pokój nr 107.

Już po raz czternasty, CRG wspólnie ze Strażą Miejską,
organizują kurs samoobrony.

Kilkanaście godzin pracy
i 100m2 specjalnej folii. 

Na zakończenie weekendu, w którym „rządził”

Puchar Polski, Piast podejmował Zagłębie Lubin 

4:5

Gliwiczanin liderem
Mistrzostw Polski!

Stań do walki.
Zapisz się na kurs
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Ludwig (poniedziałek)

— osoba o imieniu Ludwik jest szla-
chetna, uczuciowa, koleżeńska i to-
warzyska. Ma uzdolnienia organi-
zatorskie, potrafi pokierować dzia-
łalnością od samego początku. Lud-
wik ma dobre przygotowanie nau-
kowe, a doświadczenie, które zdobył
w pracy sprawia, że jest bardzo po-
żyteczny w społeczeństwie. Jest ugo-
dowy, nie znosi konfliktów. Uwielbia
przebywać na łonie przyrody, lubi
podróże i smaczne potrawy.

 Sabina (wtorek)

— to kobieta piękna, subtelna, wy-
kształcona i inteligentna. Jest bardzo
wrażliwa, często i chętnie pomaga
innym. Jest ambitna i nieprzystępna.
Lubi zmieniać towarzystwo i przy-
jaciół. Nie zawsze posiada szczęśliwą
rodzinę, może przeżywać rozczaro-
wania w miłości. Sabina bardzo ceni
luksus. Marzy o pięknym, ekstra-
waganckim domu i drogim samo-
chodzie.

 Joanna (środa)

— 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.

 Maria (czwartek)

— to konserwatystka. Spokojna, roz-
sądna, subtelna, sprawiedliwa i pro-
stolinijna. Zawsze postępuje zgodnie
z prawdą oraz tym, co mówi jej in-
tuicja. Dobrze zna ludzką naturę
i charaktery. Szybko podejmuje de-
cyzje, które przeważnie są słuszne.
Jest stała i nie zmienia swojego
zdania. Jest odpowiedzialna za dom
i rodzinę. Z chęcią posiada dzieci,
a także je wychowuje. 

 Waleria (piątek)

— to kobieta rozsądna, spokojna
i zrównoważona. Konsekwentnie
zmierza do celu i potrafi pokonywać
trudności losu. Jest niezależną od
innych indywidualistką, która lubi
chodzić własnymi ścieżkami. Jest
dumna ze swojej pracowitości. Wa-
leria jest zwolenniczką emancypacji
kobiet, a także dobrego wychowania
dzieci poprzez pracę i przykład. 

 Bartłomiej (sobota)

— to niezwykły mężczyzna, który
jest godny zaufania. Jest dobry, uczci-
wy. Wśród ludzi jest szanowany za
swoja pracowitość. Ceni sobie do-
mowe ognisko i rodzinę. 

 Zbigniew (niedziela)

to mężczyzna prawy, pracowity
i sprawiedliwy. Ma stałe przekonania.
Wcześnie zakłada rodzinę, dba
o żonę i dzieci, troszczy się o edukację
swoich pociech. Prowadzi dom na
wysokim poziomie, lubi przewyższać
pod tym względem innych. Wszystko
co ma zdobył dzięki własnej pracy.
Jest tradycjonalistą w wychowaniu
dzieci, pragnie wpoić im szacunek
do ludzi, pobożność i zamiłowanie
do pracy. 
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Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu ktoś będzie wy-
wierał na ciebie ogromną presję.
Nie wykonuj pod przymusem za-
dań, które nie należą do twoich
obowiązków.

Byk 21.04-20.05
Nadchodzący tydzień zaliczysz do
udanych. Na dręczące Cię problemy
od razu znajdą się pomysłowe roz-
wiązania.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu uzmysłowisz

sobie, że warto zdobywać do-

świadczenie. Będzie ono wartością

zasadniczą. By nie popaść w kom-

pleksy - nadal się rozwijaj. 

Rak 22.06-22.07
Zaległe sprawy i projekty mile

Cię zaskoczą. Można powiedzieć,

że rozwiązania wyskoczą z szafy.

Odczujesz również przypływ go-

tówki.

Lew 23.07-23.08
Potrafisz być bezlitośnie szczery.

Z tego powodu dyplomacja nie

jest twoją najmocniejszą stroną.

W tym tygodniu zwróć uwagę na

własne ograniczenia.

Panna 24.08-22.09
Szykują się trudne negocjacje. Jeśli

chcesz ratować swój rozpadający

się związek - skorzystaj z pomocy

mediatora. Spróbuj rozładować

emocje aktywnością fizyczną. 

Waga 23.09-23.10
Zaczną Ci sprzyjać okoliczności.

Dzięki sile przebicia uda się do-

kończyć wszystkie ważne sprawy.

Równie sprawnie będziesz doga-

dywać się z otoczeniem. 

Skorpion 24.10-22.11
Masz szansę na realizację zamie-

rzonych celów. Zrobisz korzystny

interes w tak zwanej dobrej sprawie.

To doda Ci energii na kolejne ty-

godnie.

Strzelec 23.11-21.12
Masz wrodzone zdolności do zaj-

mowania się sprawami material-

nymi. W tym tygodniu włóż dużo

energii, by osiągnąć odpowiedni

poziom życia.

Koziorożec22.12-2001
Błyskawicznie pochłaniasz wie-

dzę. Szybko uzupełnisz luki edu-

kacyjne. W weekend spotkaj się

z jak największą grupą ludzi. Są

oni ci potrzebni jak tlen.

Wodnik 21.01-19.02
Ostatnio nie za bardzo wiodło ci

się w życiu zawodowym. Na szczę-

ście to już przeszłość. Znowu bę-

dziesz w centrum uwagi. W chwili

krytycznej otwiera się przed tobą

nowa szansa. 

Ryby 20.02-20.03
Nie lubisz podejmować ryzyka.

Jednak obecna niewygodna i nie-

przyjemna sytuacja wymaga otwar-

tej postawy. Za dużo wokół ciebie

zebrało się niejasnych sytuacji.
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