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Czwartek, 10 bm.
temp. 13°C |6°C

Piątek, 11 bm.
temp. 9°C |5°C

Wtorek, 08 bm.
temp. 19°C |7°C

Środa, 09 bm.
temp. 16°C |9°C

Sobota, 12 bm.
temp. 12°C |2°C
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Wyrokiem z dnia 13 listopada
2012 roku Trybunał Konstytu-
cyjny uznał za niezgodny z Usta-
wą Zasadniczą przepis zmusza-
jący w 2011 r. do rozwiązania
umów o pracę tych pracowni-
ków, którzy już wcześniej uzys-
kali prawo do emerytury. Przed
tym orzeczeniem, jeżeli ktoś
po 1 października 2011 r. nie
rozwiązał umowy o pracę - choć-
by na jeden dzień - ZUS zawie-
szał mu wypłatę emerytury.  

Po wyroku Trybunału emeryci
mogli złożyć do ZUS wniosek
o przywrócenie im prawa do
emerytury. W takiej sytuacji
ZUS przywracał im emeryturę,
ale dopiero od ogłoszenia wy-
roku TK w Dzienniku Ustaw,
czyli od 22 listopada ub.r. ZUS
nie zgadzał się bowiem na wy-
płatę wyrównania za okres za-
wieszenia, czyli od 1 paździer-
nika 2011 r. Dodatkowo wyrok
dotyczy wyłącznie osób, które
prawo do emerytury nabyły
w okresie od 8 stycznia 2009r.
do 31 grudnia 2010r. W ślad

za orzeczeniem i niekorzystną
interpretacją ZUS co do braku
wyrównania świadczenia, wiele
osób zdecydowało się na drogę
procesową. Sądy w różny spo-
sób podchodziły do tej kwestii,
ale przeważnie niestety oddalały
pozwy. 
Na szczęście Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej pod no-
wym kierownictwem postano-
wiło naprawić ten stan rzeczy
i wzięło na siebie odpowiedzial-
ność za wcześniejszy bubel
prawny. Złożony został projekt
ustawy, który zakłada, iż każda
osoba poszkodowana przez nie-
konstytucyjną  regulację, o któ-
rej wyżej wspomniano, będzie
mogła w terminie 12 miesięcy
od wejścia w życie ustawy złożyć
wniosek o wypłatę zawieszo-
nego świadczenia emerytalnego
wraz z odsetkami. Spodziewana
data wejścia ustawy w życie to
koniec bieżącego roku, lub po-
czątek przyszłego. Pozostaje
więc śledzić prace sejmowe
i pamiętać o zachowaniu tego
terminu

Andrzej Kuczera

Adwokat,
wspólnik w Kancelarii 
Strumiński i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.k. w Gliwicach

Według nowego rządowego
projektu do 2020 roku Polacy
będą musieli zaprzestać ogrze-
wania mieszkań i domów
węglem i innymi paliwami
stałymi. Rygor wiąże się 
z wprowadzeniem ustawy an-
tysmogowej wymuszonej
przez unijne dyrektywy. Takie
rozwiązanie wiąże się ze
wzrostem kosztów ogrzewa-
nia. Te w przypadku użycia
gazu lub drewna mogą zwięk-
szyć się nawet o połowę. 

Nie pocieszają nawet zapo-
wiadane dopłaty. Planowane
dofinansowanie ma zrefun-
dować m.in. wymianę starych
pieców węglowych, zakup
droższego ekologicznego pa-
liwa czy docieplanie domu.

Jak zakłada Sejmowa Komis-
ja Ochrony Środowiska, aby
zlikwidować wszystkie domo-
we piece węglowe, władze
muszą przekazać na ten cel
około 5 miliardów złotych
pochodzących z budżetu pań-
stwa i środków unijnych.

Zmiany w pierwszej kolejno-
ści dotkną rejonów o najwięk-
szym zanieczyszczeniu po-
wietrza, a listę tego niechlub-
nego rankingu otwiera Ma-
łopolska, Górny i Dolny Śląsk
oraz łódzkie. 

Okazuje się, że w przypadku
jakichkolwiek opóźnień, Bru-
ksela nałoży na Polskę wyso-
kie kary – nawet kilkaset ty-
sięcy euro dziennie. 

Chciałby Pan być prezydentem
Gliwic?
Jak na razie czeka nas rok cięż-
kiej pracy przed wyborami sa-
morządowymi. I to jest mój
główny cel. Chcę podzielić za-
dania pomiędzy ludzi związa-
nych z Platformą w taki sposób,
aby zademonstrować, że mamy
ciekawą ofertę dla gliwiczan.
Chcę pokazać, że potrafimy
skupić się na pozytywnym prze-
kazie. Liczę na to, że miesz-
kańcy wybiorą nasz program,
naszych ludzi i naszego kan-
dydata na prezydenta. 

Nie zostaje się przewodniczącym
miejskich struktur bez powodu...

Rzeczywiście wielu
oczekuje od lidera, że
stanie się naturalnym
pretendentem do obję-
cia takiego stanowiska.

Osobiście uważam, iż zawsze
należy przyjmować takie wy-
zwania. O przygotowanie się
nie boję, natomiast chciałbym,
żeby to członkowie Platformy
Obywatelskiej wspólnie wybra-
li najlepszego kandydata.
Zwłaszcza, że konkurent –
o ile będzie nim Zygmunt Fran-
kiewicz – jest bardzo wyma-
gający. 

Z pewnością trzeba mieć
ogromną wiedzę na temat
miasta. Poprzedni kandydat
PO w debatach z Frankiewi-
czem wypadł bardzo słabo.
Czy jest Pan gotowy na tę ry-
walizację?
Jeżeli przyjdzie czas kampanii
to z pewnością nasz kandydat
będzie znakomicie przygoto-
wany. Nie wiem, czy osiągnie
poziom wiedzy na temat Gliwic
jaki posiada Zygmunt Fran-
kiewicz, natomiast podkreślam,
że liczy się przede wszystkim
dobrany zespół. Nawet jeśli
pojawią się pewne braki to za-
wsze powinny znaleźć się od-
powiednie osoby, które będą
mogły pomóc w tym zakresie.
Nie wierzę, aby ktokolwiek –
nawet Zygmunt Frankiewicz
– znał się na wszystkim. Wiem,
że wykorzystywanie potencjału
ludzi to najlepsza droga do
sprawnego, efektywnego za-
rządzania każdym podmiotem. 

Platforma boryka się ze znacz-
nym spadkiem poparcia. Do-
strzega Pan przyczyny odwró-
cenia się wyborców od PO?
Oczywiście to jest normalne w
sytuacji kiedy rządzi się tak dłu-
go, kiedy nie wszystko możemy
zaliczyć do sukcesów. Niestety
dopadł nas czas spowolnionego
rozwoju gospodarczego. 

Przede wszystkim trze-
ba liczyć na to, że uda
się szybko odbić gos-
podarczo. Wierzę, że
ludzie ponownie  uwie-
rzą w Platformę.

Za duży błąd uznaję skupianie
się na sobie. To pokazała m.in.
kampania wyborcza na prze-
wodniczącego partii kiedy wy-
ciągano pewne wewnętrzne
konflikty. Liczę na to, że nigdy
nie będzie większych proble-
mów wewnętrznych bo partia
polityczna nie może zajmować
się głównie samą sobą. Cały
czas wierzę, że mamy ogromny
potencjał, natomiast nie ukry-
wam, że nie udało się ustrzec
przed pewnymi błędami. I właś-
nie o takie kwestie wyborcy
mogą mieć pretensje. 

I chyba mają, co jeśli gospo-
darka się nie ożywi?
Zawsze powtarzam, że należy
przedstawiać wyborcom
wszystko to co dobrego zrobi-
liśmy. Nie chodzi o fałszowanie
rzeczywistości czy wyrzekanie
się własnych błędów. To co
dla mnie jest najważniejsze
i co chcę uczynić mottem lo-
kalnych struktur mówi, że mu-
simy reagować na słuszne głosy
obywateli. W formacjach poli-
tycznych zdarza się, że odrywa
się ona od pewnych realiów.
Wtedy właśnie możemy mówić
o końcu danej partii. Słuchanie
ludzi było ważną wartością
Platformy Obywatelskiej –
teraz musimy do tego wrócić.

Odwołanie Hanny Gronkiewicz-
Waltz z funkcji prezydenta War-
szawy byłoby znaczącą porażką.
Czy zakładacie scenariusz prze-
granych wyborów parlamen-
tarnych?
Jeżeli tak się stanie to mogę
zapewnić, że zawsze honoruję,
nawet najtrudniejszy werdykt

wyborców. Jeśli stwierdzą, że
osiem lat naszych rządów to
nie jest to na co liczyli, będą
mogli oddać głos na inne ugru-
powania. Trzeba wziąć pod
uwagę również to, że możemy
być w opozycji. Nie mniej wie-
rzę, że tak się nie stanie. Zos-
tałem zaproszony przez Do-
nalda Tuska do prac zespołu
programowego, w którym po-
wstają założenia na najbliższa
dwa lata. Zajmuje się w nim
kwestiami związanymi m.in.
z administracją. Dlatego uwa-
żam, że dokonania, które na-
stąpią w czasie najbliższych
dwóch lat odwrócą ten trend,
a wyborcy przestaną się wahać.
Naszym problemem nie jest
ten gwałtowny odwrót, ale to,
że wyborcy nie chcą iść do urn
twierdząc, że nie ma na kogo
głosować. Trzeba ich ponownie
przekonać do Platformy Oby-
watelskiej. 

Ewentualna wygrana PiSu nie
oznacza, że ta partia będzie
rządzić...
Cały czas mam głęboką na-
dzieję, że Platforma Obywa-
telska wygra wybory. Wszystko
zależy od tego jak rozłożą się
głosy wyborców. Jednak nawet
jeśli się to nie uda, nie oznacza
to, że do władzy dojdzie PiS.
Nie jest tak, że partia, która
wygrywa musi tworzy rząd,
parlament może mu nie udzie-
lić votum zaufania...

Zawiedzeni raczej nie pójdą
głosować na PiS, jednak mogą
powędrować do ugrupowania
tworzonego przez Jarosława
Gowina...
Przede wszystkim ciężko obec-
nie wyrokować, czy wspom-
niana inicjatywa może liczyć
na realne poparcie wyborców. 

Na pewno z punktu wi-
dzenia państwowego
wolałbym, aby ktoś kto
nie zdecyduje się oddać
głosu na Platformę,
oddał go na Jarosława
Gowina, a nie na inne-
go Jarosława. 

Przynajmniej wiemy, że jest
to w jakiś sposób odzwiercied-
lenie poglądów konserwatyw-
nych, ale bez tej narośli naro-
dowo-socjalistycznej jak w PiS-
ie. Mogę zadeklarować, że nie
zamierzam dyskredytować
ugrupowania Gowina. Uwa-
żam, że kiedy ktoś będzie grał
fair wobec byłych kolegów, to
atakowanie jego osoby jest
wręcz niesmaczne. Nie powiem
również, że życzę powodzenia
– to byłaby hipokryzja, bo kon-
kurentom się tego po prostu
nie życzy. Jednak z pewnością
Jarosław Gowin budzi we mnie
mniejszy strach niż Jarosław
Kaczyński. 

Jeśli nie Platforma to Gowin,
nie atakujmy Gowina, Gowin
popiera Hannę Gronkiewicz-
Waltz... Będzie koalicja?
Być może tak. Ja osobiście bar-
dzo cenię Jarosława Gowina,
bo współpracowałem z nim w
czasach gdy był  ministrem
sprawiedliwości. Sądzę, że zro-
bił dużo dobrego na tym sta-
nowisku. Zarówno animozje
osobiste jak i inne powody
sprawiły, że odszedł z partii,
chcąc reprezentować skrzydło
konserwatywne. Na pewno był-
by to najbliższy partner koali-
cyjny. Dodam, że dużo bliższy
niż wpychany nam Ruch Pali-
kota. Zresztą uważam tę for-
mację za bezideową. Dawno
przestała głosić postulaty,
z którymi szła do wyborów.

w Gliwicach str. 2

- Ludzie ponownie
uwierzą w Platformę

Unijna dyrektywa...

Państwo odda 
zawieszoną emeryturę

zapłacimy 
więcej za ogrzewanie

Borys Budka, poseł pochodzący z Zabrza w ubiegłym
tygodniu został wybrany szefem gliwickich struktur Platformy.
Z tej okazji odwiedził naszą redakcję. Rozmawialiśmy
o jego planach, kondycji Platformy Obywatelskiej, możliwych
powyborczych koalicjach oraz ewentualnej rywalizacji
z Zygmuntem Frankiewiczem. 

To była długa i sympatyczna rozmowa. Poniżej zamieszczamy
jej skrócony zapis.
Rozmawiali: Marcin Subotowicz, Marek Morawiak
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Budynek stojący na ul. Zwycięstwa,
tuż obok Gliwickiego Centrum Hand-
lowego zmienił właściciela. PKN
Orlen sprzedał nieruchomość spółce
Gamla, należącej do grupy Radan.

Inwestor część pomieszczeń za-
mierza przeznaczyć na lokale hand-
lowo-usługowe, większość zostanie
zagospodarowana jako powierzch-
nie biurowe. Architektoniczną kon-
cepcję nowego „Szkieletora” stwo-
rzyła firma Czora&Czora. Projek-
tanci wybrali prostą, przeszkloną
bryłę której jedna część posiada
ciemny kolor, a druga będzie  wy-
konana w bieli. Kontrast pomiędzy
kompozycją szkła i kamienia oraz
drobiazgowe wykończenie elewacji
mają akcentować prestiż firm, które
wybiorą biurowiec na swoją sie-
dzibę. 
O rozmachu prowadzonych inwe-
stycji opowiedział nam prezes grupy
Radan, Tadeusz Wesołowski.
— Jesteśmy przekonani, że budy-
nek będzie stanowił architekto-
niczną perełkę. Do tej pory po-
wierzchnia użytkowa wynosiła

3,5 tys. m2 , jednak dzięki rozbu-
dowie wzrośnie do 5 tys. m2. Łącz-
ny koszt prowadzonej moderni-
zacji to około 30 mln złotych. Za-
kończenie prac planujemy na
wiosnę 2015 roku. Wyznaczona
data łączy się bezpośrednio z fi-
nalizacją budowy DTŚ na skrzy-
żowaniu z ul. Zwycięstwa. Wcześ-
niejsze otwarcie biurowca nie
miałoby większego sensu, najemcy
i klienci borykaliby się z utrud-
nionym dojazdem i brakiem miejsc
postojowych.
Warto dodać, na naszym terenie,  bez-
pośrednio przylegającym do DTŚ,
planujemy budowę parkingu wielo-
poziomowego, który wraz z innymi
udogodnieniami nadaje biurowcowi
klasę A.

Oznacza to, że budynek będzie
musiał spełniać najwyższe wymogi
zaczynając m.in. od klimatyzacji,
wysokiej jakości wykończenia, szyb
niskoemisyjnych, podwójnego za-
silania, kończąc na zapewnieniu
miejsc parkingowych czy kontroli
wilgotności powietrza. 

Ostatecznie składać ma się z 9 kon-
dygnacji naziemnych oraz 1 kodyg-
nacji podziemnej. Pomimo swojego
nowoczesnego charakteru płynnie
połączy się z zabytkowym wizerun-
kiem głównej arterii miasta. 

Choć obecnie prace postępują bar-
dzo dynamicznie, to historia bu-
dynku nie zawsze wyglądała tak
kolorowo. 

Od początku projekt borykał się
z problemami finansowymi. Po-
czątkowo obiekt miał stanowić jed-
nolite centrum handlowo-usługowe
połączone z siedzibą PSS „Społem”.
Niestety plany inwestycyjne prze-
rosły ówczesne władze. Dopiero
w 1994 roku swą działalność roz-
poczęło znane wszystkim Gliwickie
Centrum Handlowe i właściwie na
tym się skończyło. 

W 2004 budynek kupił PKN Orlen,
by kilka lat później odsprzedać go
spółce Gamla Poland. I tu koło się
zamyka rozpoczynając nowy etap
w historii „Szkieletora”.

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
)

„Szkieletor” bez tajemnic

Sędziowie postąpili słusznie

Rozmowa z inwestorem

Oczywiście artykuł wywołał wielką
burzę a krytyczne komentarze na te-
mat sędziów nie miały końca. Nawet
sam przewodniczący gliwickiej Rady
Miejskiej oburzał się na swoim Fa-
cebooku pisząc „Chciałbym poznać
konkretny przepis, na który powołują
się ci sędziowie, wyłączając się z pro-
wadzenia sprawy, uzasadniający takie
postępowanie. W przeciwnym wy-
padku ci sędziowie to dla mnie zwykli
tchórze, bojący się o własne kariery.”

Postanowiliśmy sprawdzić czy sędzio-
wie postąpili słusznie. A może jednak
są tchórzami?

W okolicznościach omawianego
przypadku, kiedy teściowa powódki
jest jednocześnie Sędzią Sądu Ape-
lacyjnego w Katowicach kontrolu-

jącą pracę sędziów, złożenie wniosku
o wyłączenie przez sędziów Sądu
Okręgowego w Gliwicach należy
uznać za słuszne. Wszelkie opinie
uznające tychże sędziów za osoby
bojące się orzekania są co najmniej
nie na miejscu i de facto są opiniami
szkalującymi ich dobre imię. – mówi
radca prawny Paweł Strumiński.

Artykuł 49 kodeksu postępowania
cywilnego daje możliwość wyłączenia
sędziego od orzekania w konkretnej
sprawie na jego wniosek (...) jeżeli
istnieje okoliczność tego rodzaju, że
mogłaby wywołać uzasadnioną wąt-
pliwość co do bezstronności sędziego
w danej sprawie. W tym przypadku
taką okolicznością jest bezsprzecznie
to, że osobą, która miałaby być słu-
chana w charakterze świadka, czego

nie można wykluczyć w sprawie roz-
wodowej jej syna, jest osoba sędzi
kontrolującej pracę sędziego prowa-
dzącego daną sprawę. Nawet w sy-
tuacji, kiedy sędzia taka nie będzie
słuchana jako świadek to jej osobisty
stosunek ze stroną i fakt bezpośred-
niego nadzoru nad pracą sędziego
orzekającego jest okolicznością, która
może mieć wpływ na bezstronność
sędziego. 

Zwrócić należy również uwagę na
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24 czerwca 2008 r. w którym
Trybunał stwierdził, że „Art. 49 usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w za-
kresie, w jakim ogranicza przesłankę
wyłączenia sędziego jedynie do sto-

sunku osobistego między nim a jedną
ze stron lub jej przedstawicielem
ustawowym, pomijając inne okolicz-
ności, które mogłyby wywołać wąt-
pliwości co do bezstronności sędziego,
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
Orzeczenie to dotyczy właśnie takiej
sytuacji jak a zdarzyła się w Gliwicach.

Czy to brak wiedzy czy pogoń za sen-
sacją kieruje niektórymi redakcjami?
Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy sę-
dzia taki nie złożyłby wniosku. Ja-
kiekolwiek orzeczenie nie po myśli
powódki zostałoby okrzyknięte skan-
dalem. Te same gazety pisałby pewnie,
że sędzia najwidoczniej uległ naci-
skom matki pozwanego będącej sę-
dzią Sądu Apelacyjnego. Nikt by się
nie zastanawiał nad tym czy takie

naciski były czy też nie. Dlatego też
by właśnie ukrócić takie dywagacje,
żądanie wyłączenia sędziów, przez
nich złożone, od orzekania w tej spra-
wie należy uznać za uzasadnione
i słuszne.
W przypadku wyłączenia wszystkich
sędziów Sądu Okręgowego w Gli-
wicach, Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach na posiedzeniu niejawnym wi-
nien wyznaczyć inny Sąd Okręgowy,
a w omawianym przypadku, moim
zdaniem, winien być to inny Sąd
niepodlegający instancyjnie Sądowi
Apelacyjnemu w Katowicach na
przykład Sąd Okręgowy w Opolu.
Taka sytuacja, kiedy Sąd przekazuje
sprawę do Sądu nie podlegającemu
mu instancyjnie była przedmiotem
orzeczenia SN z dnia 15 czerwca
1970 – tłumaczy Strumiński.

Tydzień temu, na jednym z internetowych portali informacyjnych, pojawił sie tekst „Sąd boi się teściowej? Absurdalna asekuracja sędziów”.

Opowiadał o pani Pani Magdalenie, która nie może się rozwieść ponieważ sędziowie Sądu Okręgowego w Gliwicach wyłączyli się

z prowadzenia sprawy. Powód? Teściowa pani Magdaleny jest wizytatorką sądu apelacyjnego. Jej praca polega między innymi na ocenie

pracy powyższych sędziów.
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(...) nagle z zupy
wypływa ludzki palec!

Do Gliwic zawitał kolejny cie-
kawy gość. Tym razem
z zaproszenia Centrum Hand-
lowego Forum skorzystał
Wojciech Cejrowski. Podróż-
nik opowiadał o swoich bo-
sych wędrówkach w najdzik-
sze zakątki świata.
Z okazji loterii Kopa na Ca-
banę, której główną nagrodą
jest wycieczka na karnawał
w Rio de Janeiro, opowiadał
mieszkańcom o atrakcjach ja-
kie czekają na zwycięzcę. 

Znalazł także chwilę, aby opo-
wiedzieć naszym czytelnikom
o swoich przygodach
i poglądach – jak zwykle rów-
nie ciekawych co kontrower-
syjnych.
W tym tygodniu spotkaliśmy
się z nowym szefem gliwickiej
Platformy, podczas rozmowy
wyraźnie zaznaczył, że głów-
nym zadaniem polityków jest
wsłuchiwanie się w głos spo-
łeczeństwa. Pan w swoich roz-
ważaniach posunął się o krok
dalej…
Tak! Uważam, że przykłado-
wo Donald Tusk wynajął się
na służbę dla narodu
w roli psa. Pies ma wiernie
trwać przy nodze swojego
Pana i wykonywać jego ko-
mendy. Taka jest praca pre-
miera – w końcu minister po
łacinie znaczy tyle co sługa.
Tusk ma się wsłuchiwać
uważnie w to co mówi jego
pan. Społeczeństwo musi to

zrozumieć. Tusk może przez
chwilę cierpieć na grzech py-
chy, zapomnieć na jakim jest
obecnie stanowisku, ale to
naród jako suweren musi psu
wydawać polecenia i kopniaki. 

Spotkał się Pan z miejscem,
w którym władza faktycznie
służy ludziom?
Przychodzą mi na myśl czasy
Józefa Piłsudskiego. To był
przywódca, który kochał Pol-
skę. Miał oczywiście skazę –
był socjalistą, ale podobno
na stacji „Niepodległość” wy-
siadł z wagonu „Socjalizm”
i przerzucił się na pojęcie
„Naród”. Jeśli ktoś kocha ten
kraj i jest w stanie zaśpiewać
szczerze „na stos rzuciliśmy
nas życia los”, to znaczy, że
jest odpowiedni.

Wspomina Pan często, że tak
działa władza w Stanach Zjed-
noczonych. Właściwie można
stwierdzić, że jest Pan zachwy-
cony rządami amerykańskimi.
A te również mają swoje pro-
blemy, często poważniejsze niż
te polskie.
– No może nie mówiłbym
o zachwycie, ale moja fascy-
nacja USA jest wysoka. Tak
jak pan mówi, amerykanie
borykają się teraz z poważ-
nymi problemami, ale jest na
to rozwiązanie. Trzeba wy-
walić Murzyna ze swojego
stanowiska. To bardzo nie-
dobry prezydent. Akcje wy-
równawcze, czyli przyciąganie
marginesu społecznego do
centrum, aby polepszyć sy-
tuacje biednych dzielnic, wy-
ciągnąć ich z biedy – to jest
w porządku.
Ale w tym samym czasie nie
wolno zapominać o reszcie
narodu. A on wyciąga tych
czarnych biedaków z gnoju
za cenę wpychania w gnój in-

nych obywateli. 
To bardzo mocne słowa. Równie
mocne co Pańska opinia na te-
mat przymusowych szczepień
ochronnych dla dzieci...
Na świecie występują dwa
odmienne przekonania na te-
mat szczepień. Koncerny far-
maceutyczne zarabiają na tym
kupę kasy, dlatego eksponują
w mediach swoich lekarzy
i swoje badania. Te jedno-
znacznie dowodzą skutecz-
ności szczepionek. Jednocześ-
nie zwalcza się innych spe-
cjalistów o równorzędnych

tytułach naukowych. Ci przed-
stawiają wyniki mówiące
o nieskuteczności, albo nawet
szkodliwości szczepień. Te
dwa nurty się biją. Jeden le-
karz ma artyleryjskie wsparcie
koncernów w postaci pienię-
dzy, a drugi nie ma go w ogó-
le. Dziennikarz powinien się
także wsłuchać w tych bie-
daczków. Do tego głównie za-
chęcałem, a człowiek osta-
tecznie sam powinien zade-
cydować w co wierzy. 

To zadanie pozostawiamy czy-
telnikom, tymczasem przej-
dźmy do Pana pasji. Teraz, każ-

dy kto weźmie udział w loterii
CH Forum, może wygrać wy-
jazd na karnawał w Rio de Ja-
neiro. Pewnie doskonale zna
Pan to miejsce.
- Tak, ale trochę „od tyłu”. Nie
byłem nigdy na karnawale
w Rio. Brałem za to udział
w mniej znanych wydarze-
niach, ale wyraźnie ciekaw-
szych z mojego punktu widze-
nia. Zajmuję się antropologią,
czyli badam życie „dzikich”,
dlatego zawsze wjeżdżałem
w te okolice od strony Ekwa-
doru, przez zieloną granicę –

najczęściej jakąś rzeką. Ale
rzeczywiście parę razy byłem. 

Pewnie nie przypomina to wy-
cieczki przeciętnego zjadacza
chleba? Wygodny lot samolo-
tem z przesiadką na miejscu…
- Eee tam, raz też przyleciałem
samolotem do Manaus. To
miejsce gdzie najczęściej zbie-
rają się turyści, aby zobaczyć
dżunglę. Co ciekawe, można
tam spotkać rdzennych miesz-
kańców. Raz nam się to zda-
rzyło, kiedy siedzieliśmy
w jednym z centrów handlo-
wych. Razem z Makaronem
(Sławomir Makaruk – ope-

rator kamery) zamówiliśmy
pizzę w jednej z popularnych
sieci, czekaliśmy na przewod-
ników, aby wybrać się w głąb
lasu i kręcić film. Nagle za-
uważyliśmy, że tuż obok sie-
dzą Indianie w sukienkach
z trawy! Przyszli zobaczyć
miasto ubrani tak samo jak
wtedy, gdy chodzą po lesie. 
Ile trwa przeciętne przygoto-
wanie wyprawy np. w rejony
niziny Amazonki?
- Zależy co Pan nazywa przy-
gotowaniem. Ja bym mógł
powiedzieć w tej chwili, że
każda moja następna wypra-
wa była przygotowywana
przez 30 lat. W końcu zabie-
ram ze sobą 30 lat doświad-
czeń. Pewnie nie pojechał
bym w te miejsca, które od-
wiedzam dzisiaj bez 30 lat
„za plecami”. Po prostu bym
się bał, albo nie wiedział na-
wet o ich istnieniu. 

Czy pozyskuje Pan sponsorów
do swoich wypraw?
–Nie! Nigdy nie miałem spon-
sora, nie ubiegam się o nich i
ich nie szukam. Jeżeli ktoś
planuje wyprawę sponsoro-
waną np. na Mount Everest
to po prostu odradzam. Od
razu mówię, stary idź za swo-
je. Jesteś znany, coś umiesz
to wspinaj się na kominy. Za-
rób sobie czyszczeniem elewacji.
Wiem, że taka wyprawa dużo
kosztuje, ale jak masz sponsora
to ryzykujesz życie. Bo kiedy
on Ci zapłaci, czujesz wobec
niego pewne zobowiązanie. 

Czy sławna zupa z małpy sta-
nowiła najbardziej oryginalne
danie jakie Pan do tej pory
spróbował? 
Kiedyś dostałem dafnie (roz-
wielitki) do wypicia. Na pla-
żach kolumbijskich dają słoik
nabranego gdzieś w rozpad-

linie skalnej planktonu. To
tak jakby ktoś kupił dafnie
dla ryb w sklepie zoologicz-
nym, poczekał aż się ustoi w
naczyniu i odlał wodę. To taki
zagęszczony koktajl z żyjątek,
które się jeszcze ruszają
w szklance. No i za dwa pesos
proponują takie danie. Kiedyś
jadłem Mondongo w Kolum-
bii. Piękna nazwa! Przeczy-
tałem ją na potykaczu zro-
bionym z kawałka tablicy
szkolnej. Usiadłem, zamówi-
łem, Pani podała mi zupę –
dobrze zabielona, papryko-
wo-pomidorowa, dobrze sma-
kuje. A tu nagle z tej zupy
wypływa ludzki palec! Pode-
rwało mnie od stołu, zwy-
miotowałem, przewróciłem
ten stolik, a w około wszyscy
pokładali się ze śmiechu. Oka-
zało się, że to jest zupa z kro-
wiego wymiona i po prostu
wypłynął krowi cycek! Tylko
ja tego nie wiedziałem!

Zobaczył Pan już kawał Świata.
Czy jest miejsce, do którego
by Pan nie pojechał?
Z pewnością nie pojechałbym
do Niemiec. Nie może jedna
kultura dopuszczać się takich
skrajności. Jak dwóch facetów
na jakiś paradach się tam ta-
rza w tym zwierzęcym akcie
z krucyfiksem to jest to este-
tycznie brzydkie! Dlatego do
Niemiec bym nie pojechał.
Nie chcę się przez przypadek
natknąć na coś takiego. To
proste! Nie chcesz wdepnąć
w gówno, to nie idź za stodołę. 

Wie Pan, że właścicielem CH
Forum jest niemiecka firma?
(śmiech) 
Proszę Pana, nie wiedziałem
tego! Szczerze powiedziałem
Panu co myślę. Może wyje-
chali z Niemiec bo nie mogli
tam wytrzymać. 
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R E K L A M A

Na zdrowie i samopoczucie
w 53% wpływa styl życia,
a ten, zależy tylko od Ciebie.
Sam przecież decydujesz o tym
jak się odżywiać i jak spędzać
czas poza pracą. 

Geny, czyli obciążenia rodzinne
i źle funkcjonująca służba zdro-
wia, które to tak chętnie obar-
czamy winą za nasz zły stan
zdrowia, w niewielkim stopniu
wpływają na naszą sprawność
i samopoczucie. Zaś znając
historię dolegliwości naszych
krewnych, warto przyłożyć się
i zadbać o zdrowy styl życia,

a ewentualne pierwsze sym-
ptomy choroby zdusić w za-
rodku, ponieważ wielu choro-
bom można zapobiec, odpo-
wiednio kształtując sposób od-
żywiania. Opieka zdrowotna
zaś, to jedynie 10% naszego
dobrego samopoczucia. Nawet
najlepsze leki i utalentowani
lekarze niewiele zdziałają, jeśli
sami nie zadbamy o racjonalne
żywienie. 

Dietetyk mgr Katarzyna

Larysz uważa, że to właśnie
prawidłowe odżywianie od naj-
młodszych lat i umiarkowana

aktywność fizyczna są jedyną
drogą do zachowania zdrowia
i sprawności na długie lata.
Zapraszamy po bezpłatne po-
rady dietetyczne, udzielane
w ramach ogólnokrajowej akcji
„Uwaga Nadwaga” do Cen-

trum Dietetycznego Natur-

house, przy ul. Okopowej 10.
Ponadto, dla każdej osoby, któ-
ra skorzysta z bezpłatnej po-
rady, mamy podwójne,
VIPowskie wejściówki do si-
łowni Pure Jatomi Fitness
wraz z opieką trenera.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Gliwicach, ul. Okopowa 10 
tel. 32 307 89 99, kom. 790 498 999

e-mail: gliwice.okopowa@naturhouse-polska.com

w Gliwicach str. 6

Katowice: tel. 32 700 79 66 
Zabrska 14, lok.12 

Gliwice: tel. 32 231 00 71 
czynne: 9-17

- niskie raty
- konsolidacje

- szansa z komornikiem
- najniższe oprocentowanieod 7,
1%

KREDYTY

TAKŻE

DLA FIRM

POŻYCZKI · ODDŁUŻENIA

Po wyborach na przewodniczącego Platformy
Obywatelskiej, gdzie niespodziewanie uzyskał
20% wynik, Gowin postanowił iść własną polityczną
drogą. 28 września odbyła się pierwsza konwencja
regionalna Jarosława Gowina. W spotkaniu wzięło
udział około 500 osób. Były minister sprawiedli-
wości buduje szeroki ruch o profilu konserwa-
tywno-liberalnym, obok kolegów, którzy także
odeszli z PO zaczął współpracę z m.in. z PJNem.
Jednak najciekawsza, z naszej perspektywy jest
współpraca Gowina z Zygmuntem Frankiewiczem,
który podobno jest liderem ruchu na Śląsku,

a także doradcą w sprawach samorządowych.
Potwierdzeniem jego pozycji jest fakt, że druga
Konwencja Regionalna ruchu Gowina odbędzie
się właśnie w Gliwicach w najbliższą sobotę
12 października o godzinie 12:00 w Cen-
trum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
przy ul. Bojkowskiej 37. 
Wstęp na Konwencję będzie otwarty. 

Obok Gowina na konwencji wystąpi również
Zygmunt Frankiewicz. Organizatorzy spodziewają
się kilkuset osób.

Z ostatniej chwili:

Konwencja Gowina
w Gliwicach!

Biuro reklamy i Ogłoszeń
Gliwice, ul. Górnych Wałów

52/13

tel. 884 998 991

„Nadszedł czas, by działać razem. W naj-

bliższych tygodniach odwiedzę wszystkie

województwa. Najbliższa konwencja od-

będzie się w Gliwicach. Mam nadzieję, że

przyjmą Państwo moje zaproszenie! Będę

wdzięczny, jeśli zechcą Państwo przekazać

zaproszenie również swoim przyjciołom

i znajomym ze Śląska.” – pisze na swojej

stronie Gowin.



W weekend odbył się Piknik
z Piastem. Inicjatorami tej im-
prezy była grupa Ultras ASP
(Anonimowi Sympatycy Piasta).
Pomysł ten spodobał się pra-
cownikom klubu z działu mar-
ketingu i dzięki ich wielkiemu
zaangażowaniu udało się im-
prezę zorganizować.

Frekwencja przerosła najśmiel-
sze oczekiwania. Organiztorzy
liczyli, że może pojawić się
maksymalnie kilkaset osób.
Było ich blisko 1000! Impreza
trwała 5 godzin. Największą
atrakcją dla najmłodszych fa-
nów było wspólne malowanie
oprawy. Do malowania przy-
łączyli się także rodzice. Ma-
lowanie sprejem każdemu
sprawiało frajdę niezależnie
od wieku czy płci. Oczywiście
poza malowaniem wielkiej sek-
torówki kibice przygotowali
wiele innych atrakcji. Dużym
zainteresowaniem cieszył się
konkurs sportowy, który pro-

wadził Jarek Kaszowski. Koło
południa pojawiła się trójka
zagranicznych piłkarzy Piasta:
Ruben, Collins i Rabiola.
Wspólne fotki i autografy
z najmłodszymi fanami trwały
do końca imprezy. Na stadion
przyjechali Hummerami żoł-
nierze z gliwickiej jednostki,
którzy zabierali dzieci na prze-
jażdżki. Nikt nie mógł się nu-
dzić. Dla rodziców przygoto-
wany był grill, dla młodszych
wata cukrowa. Ponadto roz-
dano około 200 drożdżówek
i pączków.
Na tę okazję przygotowano też
specjalne plany lekcji. Rozdano
ich łącznie ponad 500.
Kibice dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organi-
zacji pikniku, wszystkim ro-
dzicom, którzy zdecydowali
się przyjść ze swoimi pocie-
chami oraz wszystkim dzie-
ciom, które pomogły tworzyć
oprawę.

Kibice nie robią
tylko zadymy

w Gliwicachstr. 7

tysięcy
w jedną noc

W zeszły piątek w klubie stu-
denckim Spirala odbył się
koncert organizowany przez
gliwickie stowarzyszenie
„Cała Naprzód”. Wystąpiły
gwiazdy polskiego internetu
- Chwytak i Dj Wiktor, którzy
zdobyli popularność i milio-
nowe wyświetlenia na You-
Tube tworząc parodie
najbardziej znanych hitów
(m.in. przeboje LMFAO,
Gangdam Style). Ponadto na
scenie pojawili się chłopcy
z Letniego Chamskiego Po-
drywu (twórcy hitu "Czinkła-
czento").
Najważniejszy był jednak
charytatywny cel imprezy. Po
wstępnym podliczeniu, już
wiadomo, że dla ciężko cho-

rej pięcioletniej gliwiczanki
Ani Urban organizatorzy ze-
brali ponad 5 tysięcy złotych. 

–Szczerze mówiąc jesteśmy
zaskoczeni aż tak pozytyw-
nym odbiorem koncertu
przez publiczność - był to
swego rodzaju eksperyment,
gdyż zespoły wzbudzają
w Polsce wiele kontrowersji.
Jak widać, wczoraj zwycię-
żyła charytatywna idea tej
imprezy. Dziękuje wszyst-
kim za przybycie, dziękuję
wszystkim za pomoc w or-
ganizacji i zapraszam na
nasze kolejne koncerty – cie-
szył się Bartosz Otorow-
ski, jeden z członków
stowarzyszenia.

O G Ł O S Z E N I E

Jeszcze około 1600 mieszkań-
ców powinno złożyć w tym
roku wnioski o wydanie no-
wych dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przypomina, że w 2013 r. tracą
ważność dokumenty wydane
przed 10 laty. Sprawdź, czy
nie dotyczy to twojego dowodu

osobistego. Data ważności
umieszczona jest w prawym
dolnym rogu, na stronie ze
zdjęciem. Przypominamy, że
wniosek o wymianę dowodu
osobistego składa się osobiście
w sali Obsługi Spraw Obywa-
telskich na parterze budynku
UM.

Każdy, kto chociaż raz był w
komisariacie policji przy ul.
Akademickiej wie w jak złych
warunkach pracują funkcjo-
nariusze. Już wkrótce będą oni
mogli wykonywać swoje obo-
wiązki w nowym budynku. Ko-
menda Wojewódzka Policji
w Katowicach ogłosiła przetarg
na budowę nowej siedziby III

komisariatu w Gliwicach. 
Firma, która przetarg wygra
będzie musiała wybudować
nowy budynek administracyjny
i strzelnicę multimedialną
w piwnicy. Całość inwestycji
ma być gotowa do końca 2015
roku.

Łukasz Fedorczyk

ważność dowodu
Sprawdź

Nowa siedziba
komisariatu policji

Nieruchomość w której znaj-
dowała sie kiedyś restauracja,
następnie dyskoteka teraz stoi
pusta. Miasto zamierza ją
sprzedać. Łączna powierzchnia
gruntu to ponad 2,8 hektara.
Mieszczą się na niej budynki
magazynowe o powierzchni
676 m kw. oraz największy
obiekt o powierzchni 1607 m
kw., w którym to właśnie znaj-

dowała się dyskoteka Bravo.
Pierwszy, ustny przetarg

nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste ofe-
rowanych gruntów z jedno-
czesną sprzedażą prawa włas-
ności zabudowań odbędzie się
22 października 2013 roku.
Cena wywoławcza to 5 mln
830 tys. złotych brutto. 

Zameczek Leśny idzie
pod młotek

W Łabędach może powstać miej-
ska sieć ciepłownicza. Moderni-
zacja pozwoli na wygodne ogrze-
wanie mieszkań i domów oraz
dostarczanie ciepłej wody. Wa-
runkiem jest przyłączenie się do
instalacji odpowiedniej liczby
mieszkańców.

Systemowym ogrzewaniem gli-
wickich mieszkań, instytucji
i zakładów przemysłowych oraz
dostarczaniem ciepłej wody zaj-
muje się miejska spółka Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Do wspólnej sieci ciepłowniczej
podłączonych jest obecnie około
40 tysięcy mieszkań, a liczba ta
z roku na rok rośnie. Są jednak
w Gliwicach takie miejsca, gdzie
sieci nie ma – na przykład
w dzielnicy Łabędy.

Pracownicy PEC rozpoczęli akcję

informacyjną - spotkają się
z mieszkańcami łabędzkich ulic
znajdujących się na obszarze
określonym jako Rejon 1 (od ul.
Kosmonautów, wzdłuż ul. Róży
Luksemburg, do ul. Partyzan-
tów). Decyzje mieszkańców tego
rejonu będą kluczowe dla dal-
szych działań w całej dzielnicy,
bo sieciowa infrastruktura po-
dziemna musi przejść przez tę
część Łabęd. Jeżeli na podłącze-
nie do sieci zdecyduje się co naj-
mniej połowa z nich, to wtedy
będziemy dopiero organizować
spotkania z mieszkańcami po-
zostałych ulic. Rejon 2 obejmie
wtedy obszar od ul. Partyzantów
do dawnego domu kultury przy
ul. Wolności, a rejon 3 – okolice
ul. Strzelców Bytomskich i Olim-
pijskiej – informuje Beata Wac-
ławczyk, specjalista ds. marke-
tingu i handlu w PEC – Gliwice.

Łabędy w sieci
ciepłowniczej? 5 

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr SO.5311.32.2013 z dn.
30.08.2013 r. Stowarzyszenie "Cała Naprzód" z siedzibą w Gliwicach infor-
muje o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej w dn. 10.09.13 r. – 04.10.13
r. w Gliwicach. Suma zebranych ofiar: 5300,00 zł. Koszta przeprowadzenia
zbiórki: 0 zł. Dochód: 5300,00 zł. 4240,00 zł (80% zebranych środków) zos-
tało przeznaczonych na działalność charytatywną na rzecz osób niepełnos-
prawnych, a 1060,00 zł (20% zebranych środków) na organizację następnej
imprezy charytatywnej.
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Przypalali dziecko
papierosem?

Dzielnicowy otrzymał anoni-
mową informację o 6-letnim
dziecku, nad którym być może
ktoś się znęca. Policjant zawia-
domił ośrodek pomocy spo-
łecznej. Funkcjonariusz i przed-
stawicielki ośrodka od razu po-
jechali do szkoły, w której właś-
nie dziecko przebywało. Roz-
mowa nie potwierdziła przy-
puszczeń, jednak na rękach
dziecka widoczne były jakieś
ślady. Przypominały przypalanie
papierosem. Widząc to policjant
natychmiast udał się na roz-
mowę z ojcem ucznia, zaś 6-
latka przewieziono na badanie
lekarskie. W przychodni okazało
się, że podejrzane ślady to ranki
spowodowane chorobą skóry.

Ukradł kartę,  PIN
dostał w prezencie

Policja szuka sprawcy kradzieży
karty bankomatowej należącej
do 87-letniego mieszkańca Gli-
wic. Złodziej posłużył się nią
podczas wypłat z bankomatów.
Senior stracił więc najpierw
portfel, potem pieniądze z konta.
Detektywi ustalają teraz, kto
wypłat dokonywał. Pytanie,
skąd sprawca znał kod PIN.
Niestety, numer był zapisany
mazakiem na karcie.

Skazany
za molestowanie

dziewczynki

Dramat dziecka trwał od 2008
do 2010 roku. Z ustaleń śled-
czych wynika, że sprawca do-
puszczał się tzw. innej czyn-
ności seksualnej na córce swej
partnerki. Jak sam tłumaczył
to była wyłącznie "wspólna za-
bawa". Zupełnie inne relacje
złożyła prokuratorom skrzyw-
dzona dziewczynka. Sąd w Za-
brzu, który zajmował się spra-
wą nie miał wątpliwości. Męż-
czyznę skazano na dwa i pół
roku więzienia, w zawieszeniu
na cztery lata. 

Potrącił i zostawił
ranne na ulicy.

Gliwicka policja wszczęła do-
chodzenie w sprawie potrącenia
dwóch kobiet. Do zdarzenia do-
szło we wtorek o godzinie 8.45

przy ul. Kozielskiej. Nieznany do-
tąd sprawca na oznakowanym
przejściu dla pieszych potrącił
dwie kobiety, matkę i córkę, nie
zatrzymał się i odjechał. Funk-
cjonariusze proszą świadków
zdarzenia lub osoby mające wie-
dzę na temat sprawcy o osobisty
lub telefoniczny kontakt z policją:
tel. 32 336 92 55. Wszelkie in-
formacje można składać również
za pośrednictwem policyjnej
strony internetowej.

w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Nostalgiczne pragnienia będą Ci
towarzyszyć przez cały tydzień.
W pracy większość spraw potoczy
się utartym torem. Nic spektaku-
larnego się nie wydarzy.

Byk 21.04-20.05
Ten tydzień wykorzystaj w pracy
we właściwy dla siebie sposób.
Działaj niekonwencjonalnie i spon-
tanicznie. Nie baw się w zbędne
analizy, a wszystko pójdzie zgodnie
z planem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się wiele okazji do
spotkań i doskonałej zabawy. Wy-
korzystaj ten czas. Szczególnie, że
za parę tygodni czeka Cię czas
wytężonej pracy. 

Rak 22.06-22.07
Chyba wpadłaś już w pracoholizm.
Nic innego oprócz obowiązków
obecnie się nie liczy. Spróbuj od-
począć i zrelaksować się w miłym
towarzystwie. To ukoi Twoje ner-
wy.

Lew 23.07-23.08
Dzień za dniem płynąć będą
w nudnym rytmie. Zapisz się na
kurs tańca. Zawsze o tym myślałeś,
a to doskonała forma aktywnego
odpoczynku.

Panna 24.08-22.09
Nie traktuj rozrywki jako straty
czasu. Wyskocz w sobotę na spon-
taniczną imprezę, a szybko wrócisz
do „świata żywych” i radosnych
ludzi. 

Waga 23.09-23.10
Ciesz się dobrą passą w pracy.
Nie obniżaj lotu, by się ona za
szybko nie skończyła. Rano wsta-
waj z wdzięcznością za wszystko
co daje ci los. 

Skorpion 24.10-22.11
Ciesz się dobrą passą w pracy.
Nie obniżaj lotu, by się ona
za szybko nie skończyła. Rano
wstawaj z wdzięcznością za wszyst-
ko co daje ci los.

Strzelec 23.11-21.12
Zamiast podpierać się przy kom-
puterze nosem, weź koniecznie
kilka dni urlopu. W takim stanie
niczego już nie wymyślisz, a mo-
żesz sobie zaszkodzić.

Koziorożec 22.12-2001
Tracisz powoli czujność. Pew-
ność siebie i owszem ma pewne
zalety. Ale także i wady. Prowa-
dzi do bufonady. Rutyna grozi
poważnymi reperkusjami.

Wodnik 21.01-19.02
Tracisz powoli czujność. Pewność
siebie i owszem ma pewne zalety.
Ale także i wady. Prowadzi do
bufonady. Rutyna grozi poważnymi
reperkusjami. 

Ryby 20.02-20.03
No cóż, nieszczęścia chodzą po
ludziach. I Ciebie dopadł kryzys.
Wyrzeczenia dóbr materialnych
będą dobrym sprawdzianem dla
relacji ze znajomymi.
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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. Z wszelkich
kłopotów zawsze wychodzi obronną
ręką.

 Marcin (wtorek)
— to mężczyzna o twórczym umyśle,
jest dobrym organizatorem i zyskuje
duży autorytet. Jest oddany rodzinie,
kocha swoją żonę i dba o wychowanie
dzieci. Jest osobą skromną, raczej
zamkniętą w sobie, ma ułożony cha-
rakter. Lubi spokój, dużo przebywa
na łonie natury.

 Bogdan (środa)
— to osoba, która lubi wygodne
życie bez nadmiaru obowiązków.
Odpowiedzialna praca bardzo go
męczy, ale wszystkie zadania stara
się wykonywać rzetelnie. Najlepiej
odpoczywa przy lekturze oraz lekkiej
pracy fizycznej. Potrafi konsekwentnie
dążyć do celu.

 Przemysław (czwartek)
— to człowiek dobry, towarzyski,
bardzo oddany rodzinie i domowi.
Lubi towarzystwo, szanuje swoich
przyjaciół. Czasami bierze na siebie
zbyt dużą odpowiedzialność i nie
zawsze udaje mu się z tego wyjść
zwycięsko. Jest osobą zaradną, która
lubi pomagać innym. Przemysław
ciągle chce robić więcej, niż pozwalają
mu na to jego siły.

 Aldona (piątek)
— est energiczna, przedsiębiorcza,
nieznosząca dwuznacznych sytuacji.
W postępowaniu zasadnicza, choć
także delikatna, zdolna obdarzyć in-
nych swoimi głębokimi uczuciami.
Aldona to dobra towarzyszka życia.
Aldona to kobieta władcza, nieza-
leżna. Woli stracić, niż ustąpić. Zawsze
działa rozważnie. Angażuje się z po-
wodzeniem w duże przedsięwzięcia,
które umożliwiają jej zaprezentowanie
własnej przedsiębiorczości.

 Witold (sobota)
— mężczyzna o imieniu Witold jest
pracowity, usłużny, troszczy się
o swoją rodzinę i znajomych. Czasami
jest nerwowy i impulsywny. Potrafi
załatwić każdą sprawę. Uparcie dąży
do wyznaczonego celu. Jedni bardzo
go cenią, z kolei inni lekceważą. 

 Renata (niedziela)
— to kobieta zdecydowana, dokładna,
samodzielna i aktywna. Jest wytrwała
i zaradna, potrafi wyjść zwycięsko
z każdej sytuacji i nie zraża się prze-
szkodami, które spotyka na drodze.
Każda praca jest dla niej niczym ży-
ciowe zadanie, czasami jest aż do
przesady pedantyczna. Renata uwiel-
bia życie rodzinne. Bardzo trudno
wyprowadzić ją z równowagi. 
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eim śnia

linka do
skaka-
nia

akade-
micki
okres
czasu

huczna
zabawa próbaLew,

pisarz
niedoraj-

da
chip,
uk ad
scalony

obok
ochów

z oty
gasop

bóstwa

marka
dezodo-
rantu

auta z
Ingol-
stadt

znana
ulica
starej
Moskwy

zakoń-
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SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

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

❚ Naprawa kuchenek gazowych
pralek, i bojlerów 
Tel. 784-247-509

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

❚ Kupię stare motory, motorowery,
części, WSK, WFM, SHL, Junak
AWO, Komar Tel. 515-533-560

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel.(32) 270-00-09, 695-899-863

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
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