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Jeśli oczekujesz w kolejce osób
ubiegających się o wynajęcie
mieszkania do remontu z za-
sobów komunalnych, to pa-
miętaj. … ➽ str.❼

Starasz się
o mieszkanie

Wszystko za sprawą przebu-
dowy znajdującej się w tym
miejscu sieci ciepłowniczej.
Przedstawiciele Przedsiębior-
stwa Energetyki ... ➽ str.❼

Park Chopina
częściowo zamknięty

Przekręt 
na 30 milionów

Jeszcze do niedawna profesor
Bogusław Maciejewski, dyrek-
tor Centrum Onkologii w Gli-
wicach musiał tłumaczyć się
z zakupu nowoczesnego sys-
temu TrueBeam. …

Po aferze „szpitalnej” mamy
kolejny przykład na „tanie
i uczciwe państwo” serwowane
nam przez ... ➽ str.➋

➽ str.❷

Cd inwestycji
w Centrum Onkologii

W ubiegłym roku oddano
w Gliwicach dwie nowoczesne,
przyszkolne hale sportowe –
przy ul. Kozielskiej oraz Gór-
nych Wałów ... ➽ str.❸

Halowe El Dorado
w Gliwicach

Zaoszczędzimy
miliony.
DTŚ się opłaca

➽➽➽ str.➋

foto: ROCKFILMS.pl

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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Spadek liczby wypadków o 82%, redukcja za-
nieczyszczenia powietrza o przeszło 50% oraz
zmniejszenie kosztów paliwa o 47% i eksploa-
tacji o 39% – to oszczędności, które zostaną
uzyskane wraz z zakończeniem budowy gliwic-
kich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej.

W przyszłym roku zakończona zostanie, roz-
poczęta w 1986 roku, budowa śląskiego od-
cinka DTŚ. Jak każda nowa droga, także i ta
przyniesie szereg pozytywnych zmian nie
tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim
dla mieszkańców. Korzyści z budowy DTŚ
przyjmują wymiar bardzo realnych wartości.
Projektanci wyliczyli, że aż o 82 proc. spadnie
liczba wypadków rejestrowanych na tym od-

cinku. Krótsza trasa, bezkolizyjne skrzyżowana
i wyższa średnia prędkość przejazdu spowo-
duje spadek kosztów paliwa o 47 proc. i eks-
ploatacji o 39 proc.

Wiadomo, że praktycznie niemożliwe jest
wyliczenie oszczędności co do przysłowiowego
grosza, jednak, gdyby przyjąć bardzo ostrożne
założenie, że każdy z kierowców zaoszczędzi
jednego roboczego dnia tylko złotówkę, to
uzyskujemy sumę ponad 330 mln złotych
w skali roku. W dużej części są to pieniądze
prywatnych kierowców. Na budowie DTŚ
zyskuje także środowisko naturalne, do któ-
rego po zakończeniu budowy sumarycznie
będzie trafiało o przeszło 50 proc. mniej za-
nieczyszczeń.

Piotr Rzecki

R E K L A M A

Jeszcze do niedawna profesor
Bogusław Maciejewski, dyrektor
Centrum Onkologii w Gliwicach
musiał tłumaczyć się z zakupu
nowoczesnego systemu Tru-
eBeam.

To znacząco opóźniło zakup
kolejnych akceleratorów słu-
żących do precyzyjnych za-
biegów radioterapii. Wraz
z zamknięciem postępowania
przez prokuraturę i funkcjo-
nariuszy CBA ruszył kolejny
etap inwestycji. Służby oznaj-
miły, że nie doszło do złamania
prawa, a przyczyną różnicy
w cenach okazał się wysoki
kurs dolara  oraz dodatkowe
wyposażenie. Do 2015 roku
gliwickie Centrum Onkologii
ma dysponować trzema no-
woczesnymi przyśpieszaczami.
Jak zaznaczył prof. Maciejewski,

pomimo kontrowersji pierw-
szy aparat cały czas służy pa-
cjentom. Kolejny został już
zainstalowany, lecz ze względu
na procedury przygotowawcze
jego uruchomienie nastąpi za
około 2 miesiące. Dzięki re-
negocjacji warunków umowy,
placówka zapłaciła za niego
3,5 miliona złotych mniej.
Ostatni akcelerator pojawi się
w Gliwicach w 2015 roku.

Obecnie trwają formalności
związane z przygotowaniem
dokumentów przetargowych.

Wszystkie urządzenia posia-
dają identyczne, wysokiej klasy
wyposażenie. Nowoczesne przy-
śpieszacze TrueBeam zastąpią
wysłużone 16 letnie aparaty,
które znacząco odbiegają po-
ziomem technologicznym od
zamówionych maszyn. 

W Gliwicach rozpoczynają bieg
pociągi należące do Kolei Ślą-
skich o których głośno w całej
Polsce.

Niestety nie za sprawą ładnych
składów, a Adama Matusie-
wicza działacza PO w 2011
roku Marszałka Województwa,
który powołał bez konkursu
prezesa i wiceprezesa spółki,
którzy mieli na koncie sprawy
karne za malwersacje finan-
sowe.

W 2012 roku powołano spółkę
córkę Inteko, która udzielała
pożyczek i dokonywała nie-
uzasadnionych finansowo za-
kupów pociągów. W 2012 roku
Koleje zawarły z Inteko 7
umów z których 6 było nie-
korzystnych dla Kolei. Rażące
braki w prowadzonej doku-

mentacji związanej z współ-
pracą pomiędzy tymi dwoma
spółkami i innymi podmiotami
np. Górnośląskim Przedsię-
biorstwem Wodociągowym,
której Prezesem był członek
PO Jarosław Kania, powodują,
że obecnie trudno jest nawet
określić, co się dokładnie stało
z pieniędzmi publicznymi.
W sumie Koleje otrzymały od
Intekoi GPW 35 mln zł, 
a samo GPW straciło na tym
31,8 mln. zł. Sama spółka In-
teko obecnie jest właścicielem
jednego pociągu.

Po aferze „szpitalnej” mamy
kolejny przykład na „tanie
i uczciwe państwo” serwowane
nam przez Platformę Obywa-
telską. Miejmy nadzieję, że
najważniejszemu politykowi
PO w Gliwicach przed wybo-

rami do europarlamentu Je-
rzemu Buzkowi, zależeć będzie
na wyjaśnieniu tej sprawy
i doczekamy się komentarza
od niego.

Ciąg dalszy inwestycji
w Centrum Onkologii

Przekręt
na 30 milionów

Zaoszczędzimy miliony.
DTŚ się opłaca

➽➽➽ ze str.➊

W 2013 roku strata Kolei
to ok.60 mln. zł
Inteko 35 mln. zł
...to efekt „zarządzania”
politycznego PO.

Adam Matusiewicz,
były polityk PO, były marszałek
woj. śląskiego, „ojciec” koncepcji 

powstania Kolei Śląskich.

foto: Patryk FARANA
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Pod względem infras-
truktury sportowej i jej
dostępności dla miesz-
kańców Gliwice są nie-
kwestionowanym lide-
rem w regionie.

W ubiegłym roku oddano w Gli-
wicach dwie nowoczesne, przy-
szkolne hale sportowe – przy ul.
Kozielskiej oraz Górnych Wałów.
W tym roku dołączą do nich ko-
lejne. Budowa obiektu przy ul.
Chorzowskiej jest już na finiszu.
Hala ma już nawet dzierżawcę,
który będzie nią zarządzał. Do
otwarcia szykuje się Centrum
Sportowo – Kulturalne „Łabędź”
w gliwickich Łabędach. Obiekty
przede wszystkim służą uczniom,

a w godzinach popołudniowych
korzystają z nich mieszkańcy.
Cztery nowoczesne hale sportowe
uzupełniły bazę sportową już
funkcjonującą w mieście. 

– Jeszcze kilkanaście lat temu

w Gliwicach przy wielu pla-

cówkach sal gimnastycznych

nie było wcale, albo były nie-

wymiarowe. Postanowiliśmy tę

sytuację zmienić, aby nasi

uczniowie i mieszkańcy  mogli

korzystać z hal sportowych

z prawdziwego zdarzenia – tym

bardziej, że gliwiczanom bardzo

blisko jest do sportu. Coraz wię-

cej mieszkańców aktywnie spę-

dza wolny czas: biegają, jeżdżą

na rowerze, ćwiczą w siłow-

niach, uprawiają sporty zespo-

łowe. Gliwiczanie są w tej dobrej

sytuacji, że w naszym mieście

nie tylko mamy wiele miejsc,

które tej sportowej aktywności

sprzyjają, ale wciąż przybywa

nowych. Przykładem mogą być

nowe hale sportowe czy siłownie

na wolnym powietrzu–mówi
prezydent Gliwic, Zygmunt
Frankiewicz.

Budowa czterech hal
kosztowała łącznie oko-
ło 46 milionów złotych,
a wydzierżawienie obiek-
tów prywatnym podmio-
tom umożliwi odzyskanie
przez miasto podatku
VAT—do budżetu Gliwic
może wrócić łącznie oko-
ło 10 milionów złotych.

HALOWE
EL DORADO
W GLIWICACH!

PROMOCJA

➽➽➽ cd na str.➍Hala „Górnych Wałów”
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➽➽➽ cd ze str.➌

„Łabędź” powstał w Łabędach - dziel-
nicy, którą zamieszkuje ok. 16 tys.
mieszkańców. W pobliżu znajdują
się dwie szkoły – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 i Szkoła Pod-
stawowa nr 38. Obiekt podzielony
jest na dwie części: sportową i kul-
turalną, które są od siebie niezależne.
W głównej hali o wymiarach 48 x 28
metrów można rozgrywać mecze
m.in.: koszykówki, piłki ręcznej, piłki
nożnej halowej oraz siatkówki.
W pobliżu ulokowane są szatnie,
prysznice oraz toalety i mini-siłow-
nia. Jest także pokój medyczny, po-
mieszczenia dla trenerów oraz pokoje
techniczne. Na widowni znajdzie się
miejsce dla ok. 288 osób. Dzięki
dostawianym trybunom ich liczbę
można zwiększyć jeszcze o 112
miejsc. Część kulturalna to sala wi-
dowiskowa ze sceną i widownią am-
fiteatralną (dla 103 osób) wraz z za-
pleczem. Znajdzie się tam ponadto
biblioteka z salą główną, czytelnią,
punktem obsługi czytelników, pra-
cownią biblioteczną, przestrzenią
wystawienniczą i galerią. Kilka po-
mieszczeń wielofunkcyjnych prze-
znaczono na potrzeby organizacji
pozarządowych. Do budowy „Łabę-
dzia” zastosowano m.in. nowoczesne,
energooszczędne technologie i ma-
teriały obniżające koszty eksploatacji
obiektu. Koszt inwestycji to blisko
16 mln złotych.  Oficjalne otwarcie
obiektu dla mieszkańców zaplano-
wano na 2 marca.

CENTRUM SPORTOWO – KULTURALNE

Obiekt  wzniesiony przez miasto
w sąsiedztwie zabudowań Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 11 daje
możliwość uprawiania różnych dys-
cyplin sportu – m.in. koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej, nożnej czy
sportów walki. Mogą tam być pro-
wadzone treningi, organizowane za-
wody sportowe, ale także widowiska
czy imprezy estradowe.

W obiekcie znajduje się widownia
dla 157 osób siedzących na trybunach
stałych, z możliwością powiększenia
o miejsca na ławeczkach przy arenie
głównej i miejsca stojące na galerii.
Przygotowano też ściankę wspinacz-
kową, salę fitness, siłownię, maga-
zyny do przechowywania sprzętu,
szatnie, sanitariaty oraz raz bufet.
Halą zarządza firma GEOMED
Łukasz Gacek z Gliwic, która wygrała
przetarg na dzierżawę obiektu.
W dniu otwartym nowej hali zorga-
nizowano dla mieszkańców bezpłatne
warsztaty fitness i zajęcia taneczne
prowadzone przez znanych z pro-
gramów telewizyjnych instruktorów
oraz spotkanie i wspólny trening
z piłkarzami Piasta Gliwice. 

Hala „GÓRNYCH WAŁÓW”

Łabędź GLIWICE
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Pełnowymiarowe boiska do: koszy-
kówki, siatkówki, piłki ręcznej
i nożnej halowej. 
Kort do tenisa ziemnego oraz boisko
do badmintona i ścianka wspinacz-
kowa. To wszystko i znacznie więcej
oferuje nowoczesna hala sportowa
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach -
drugi tego typu obiekt wybudowany
przez miasto w ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy.
Hala sportowa przy ul. Kozielskiej 1
znajduje się przy Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych i Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1. 
Poza możliwością uprawiania dyscy-
plin zespołowych – hala oferuje też
ściankę wspinaczkową wykorzysty-
waną do rekreacji górskiej. Obiekt
wyposażono dodatkowo w salę fitness,
siłownię oraz pomieszczenie do gry
w tenisa stołowego.

Główna arena hali przy ul. Kozielskiej
może być wykorzystana do organi-
zacji zawodów, oraz przeprowadzania
zajęć dla 2 lub 3 grup ćwiczących
poprzez podzielenia boiska głównego
na 3 części za pomocą siatek. Obiekt
jest przygotowany nie tylko do zajęć
sportowych ale – po odpowiednim
zabezpieczeniu podłogi – także do
organizowania kameralnych wido-
wisk i imprez estradowych. Na wi-
downi może zasiąść 285 osób. Obiekt
posiada nowoczesne zaplecze sani-

tarne. Przed obiektem znajduje się
parking na 50 samochodów. Reali-
zacja inwestycji kosztowała około
10 mln zł. W dniu otwartym hali
przy ul. Kozielskiej wszyscy gliwi-

czanie mogli potrenować wspólnie
z Mariuszem Pudzianowskim. Od-
ważani mogli poprzepychać się z za-
wodnikami SUMO, a wielbiciele nie-
co bardziej egzotycznych dyscyplin

mogli zagrać w futbol amerykański
z zawodnikami GLIWICE LIONS.
Halą przy ul. Kozielskiej zarządza
od stycznia firma WER-SPAW Rafał
Daniłowicz z Zabrza.

Hala przy ul. KOZIELSKIEJ

➽➽➽ cd na str.➏
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HALOWE
EL DORADO
W GLIWICACH!

HALA PRZY ul. CHORZOWSKIEJ
➽➽➽ ze str.➎

Hala przy ul.CHORZOWSKIEJ

Hala przy ul. Chorzowskiej ma
ponad 2000 m2 powierzchni użyt-
kowej. Mieści arenę, która pozwala
na uprawianie m.in.: koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej i piłki noż-
nej halowej) oraz badmintona.
Można tam również trenować
sporty walki lub poprawić kon-
dycję na ściance wspinaczkowej.
Na widowni znajdują się miejsca
siedzące dla 285 osób, a tę liczbę
da się jeszcze powiększyć o miejsca
na ławeczkach przy arenie głównej
i miejsca stojące na „galerii”.

Z kolei w trakcie ćwiczeń boisko
można podzielić na trzy części,
co pozwala na prowadzenie zajęć
równocześnie dla trzech grup tre-
ningowych. Dodatkowo, po od-
powiednim zabezpieczeniu pod-
łogi, arena główna pozwala na or-
ganizację widowisk czy imprez
estradowych.

W obiekcie znajduje się wygodne
zaplecze sanitarne. Są oddzielne
szatnie dla trenerów, dla osób
niepełnosprawnych oraz dla pra-
cowników, toalety i recepcja. Przy-
gotowano też miejsce na bufet,
salę fitness, urządzono siłownię
oraz salę do tenisa stołowego.

Dla zmotoryzowanych użytkow-
ników przygotowano 33 miejsca
parkingowe, w tym miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Z hali
będą mogli korzystać zarówno
uczniowie, jak i mieszkańcy Gli-
wic oraz członkowie klubów spor-
towych.

Przetarg na dzierżawę obiektu wygrała firma ENDORFINA z Gliwic. W myśl zawartej umowy, inwestor będzie zarządzał obiektem
przez trzy lata. Dzięki takiemu rozwiązaniu miasto odzyska VAT. Wybudowana przez miasto hala kosztowała około 10 mln złotych.



Przedstawiciele Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej zakładają, że
prace ziemne mogą potrwać nawet
do końca lipca. Do tego czasu część
parku zostanie odizolowana dla spa-
cerowiczów. 

Termin rozpoczęcia inwestycji usta-
lono na 25 lutego, jednak prace mogą
się przesunąć w zależności od wyniku
procedur przetargowych. Po zakoń-
czeniu prac PEC zobowiązał się do
przywrócenia terenu parku do po-
przedniego stanu. Remont ma odbyć
się poza sezonem grzewczym, dlatego
mieszkańcy nie muszą obawiać się
przerw w dostawach ciepła.

W ramach inwestycji zostaną wymie-
nione rurociągi przebiegające nad ko-
rytem Kłodnicy. Roboty przy budowie
sieci cieplnej obejmować będą m.in.:
wytyczenie trasy, wykonanie wykopów
i demontaż istniejącej sieci na przed-
miotowym odcinku z pozostawieniem
płyty dennej kanału, wykonanie pod-
sypki piaskowej, ułożenie i połączenie
rur preizolowanych.

Na dopełnienie formalności
mieszkańcy mają czas do 28
lutego. To niezwykle istotna
kwestia. Jeśli nie uzupełnimy
potrzebnych dokumentów mo-
żemy zostać skreśleni z listy. 

Jeśli oczekujesz w kolejce osób
ubiegających się o wynajęcie
mieszkania do remontu z za-
sobów komunalnych, to pa-
miętaj o konieczności aktua-
lizacji wniosku. Wykreślani
z niej są wszyscy ci, którzy nie
spełniają już odpowiednich
warunków lub nie potwierdzą
chęci dalszego ubiegania się
o mieszkanie do remontu. 

Aby potwierdzić chęć dal-
szego ubiegania się o miesz-
kanie do remontu należy za-

ktualizować wniosek. Druk
oświadczenia, który należy wy-
pełnić jest dostępny na stronie
internetowej:
❚ Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej,
❚ w Biurze Podawczym Zakła-

du Gospodarki Mieszkanio-
wej przy Placu Inwalidów
Wojennych 12 (na parterze)

❚ w Dziale Lokali Komunal-
nych Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy Placu
Inwalidów Wojennych 20.

Wypełnione�i�podpisane�oś-

wiadczenie�należy�złożyć�oso-

biście�w�Biurze�Podawczym

ZGM�lub�przesłać�pocztą�lis-

tem�poleconym.

Wszystko za sprawą przebudowy znajdującej się w tym miejscu sieci ciepłowniczej.
Park Chopina częściowo zamknięty
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Niebezpieczny
pożar hali.

Wysłano 10 zastępów straży 

Ogień pojawił się w środę tuż
przed godziną 14.00

Dyspozytor straży pożarnej
odebrał zgłoszenie o zady-
mieniu hali przy ul. Chorzow-
skiej. Okazało się, że doszło
do pożaru dachu, który zaj-
muję powierzchnię 2 tys. m2.
Sprawa wydawała się bardzo
poważna. Ze względu na
utrudniony dostęp do zaso-
bów wody, gliwiccy strażacy
wezwali na miejsce kolegów
z sąsiednich miast.

Na miejsce przybyły zastępy
z Zabrza, Knurowa, Rudy Ślą-
skiej, Łabęd i oczywiście gli-
wickiej jednostki. Z ogniem
walczyło 29 strażaków. Szyb-
ko udało się ustalić, że zapaliła
się powierzchnia około 150
m2. Dzięki szybkiemu dzia-
łaniu udało się szybko opa-
nować sytuację. 

Jak przekazał nam Dariusz
Mrówka, już po godzinie wy-
cofano dodatkowe siły. Choć
nie udało się ustalić jeszcze
dokładnej przyczyny pożaru,
jej źródłem mogły być prace
remontowe, które są obecnie
prowadzone na terenie hali.

Cysterna utknęła
pod wiaduktem 

W poniedziałek o godzinie
20.30 na ulicy Piwnej, pod
wiaduktem zaklinowała się
cysterna.

Zdarzenie spowodowało
dość poważne utrudnienia w
ruchu. Na tył zablokowanego
pojazdu najechał samochód
osobowy marki Renault, lek-
ko uszkadzając zderzak. Po-
licjanci pomogli 30-letniemu
kierowcy cysterny wyjechać,
odpowiednio kierując ru-
chem. W jego przypadku nie
obyło się bez mandatu, za-
płacił 300 złotych.

To już nie pierwszy raz,
kiedy kierowca dużego sa-
mochodu ciężarowego klinuje
swój pojazd pod tym wia-
duktem. Wszystko to pomimo
prawidłowych oznaczeń i spe-
cjalnych metalowych belek,
które uderzeniem sygnalizują,
że auto jest zbyt wysokie.

Niespełnieni artyści
zniszczyli elewację 

W ręce policjantów z „jedynki”
wpadli dwaj panowie, którzy
postanowili „upiększyć” ele-
wację.

2 lutego tuż przed godziną
1.00, korzystając mieszkańcy
Gliwic w wieku 18 i 20 lat
sprajem niszczyli elewację
budynku przy ulicy Nowy
Świat. Demolka nie uszła im
jednak na sucho, bo okolicę
patrolowali akurat mundu-
rowi z pierwszego komisa-
riatu. Policjanci złapali pseu-
do grafficiarzy na gorącym
uczynku. Młodzi ludzie od-
powiedzą teraz za swoje po-
stępowanie, z pewnością będą
musieli pokryć koszty wyrzą-
dzonych strat.

Tragedia w czterech
ścianach.

Dźgnął żonę w brzuch 

W niedzielę 2 lutego policjanci
z drugiego komisariatu zatrzy-
mali dwóch gliwiczan, którzy
krzywdzili swoje żony. Jedna
z kobiet w wyniku odniesio-
nych ran musiała być hospi-
talizowana.

28-letnia gliwiczanka została
ugodzona przez męża nożem
w okolice jamy brzusznej. Do
zdarzenia doszło w mieszka-
niu, w niedzielę po północy.
Na szczęście obrażenia nie
zagrażają życiu kobiety. Jej
34-letniemu małżonkowi gro-

zi nawet 10 lat więzienia.
Z kolei za kratki na 3 lata

trafić może 57-latek zatrzy-
many o godzinie 17.30 na
osiedlu Kopernika. Mężczyz-
na bił swoją żonę po twarzy,
do tego groził jej pozbawie-
niem życia.

R E K L A M A

Starasz się
o mieszkanie?
Pamiętaj o wnioskach 

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09 

❚ Sprzedam kawalerkę,
39m2. Tel.792-678-448[4.66]

❚ SprzedamGliwiceCen-
trum2pok.2p.C.O.balkonni-
skiczynsz501612812[101.64]

❚ Zatrudnię do roznoszenia
ulotek Tel. 504 747 494

OGŁOSZENIA
DROBNE

fo
to

: 
R

O
C

K
F

IL
M

S
.p

l

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509 118 891 www.cdrn.pl

www.cdrn.pl
www.cdrn.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.cdrn.pl


w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Możesz zaufać swoim umiejęt-
nościom. Potrzebną wiedzę po-
siadasz w małym palcu, teraz po-
winieneś z niej skorzystać. Pomoże
Ci to w nadrobieniu zaległości..

Byk 21.04-20.05
Brak stresu i oparcie w rodzinie
pozwoli Ci przetrwać nawet naj-
cięższe czasy. Pamiętaj, że spokój
ducha to najistotniejszy element
w budowaniu strategii.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie rób dobrej miny do złej gry.
Po dżentelmeńsku przyznaj się do
własnych błędów. Jeśli tego nie
zrobisz, zabrniesz w nie jeszcze
bardziej.

Rak 22.06-22.07
Szykują się wielkie zmiany. Nie
bój się, nie stracisz swojego do-
tychczasowego miejsca w struk-
turze firmy. Porozmawiaj o tej
sprawie ze swoją drugą połową.

Lew 23.07-23.08
Kierowanie dużym zespołem to
zapewne przywilej. Do tego taka
funkcja wiąże się ze sporymi pie-
niędzmi. Już od dłuższego czasu
masz apetyt na wyższe stanowi-
sko.

Panna 24.08-22.09
Nie trać głowy. Nie musisz wy-
znaczać sobie minimum na eg-
zystencje. Wystarczy narzucić sobie
dyscyplinę. W tym tygodniu nie
zajmuj się sprawami drugoplano-
wymi. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu spełnią się Twoje
marzenia. Pamiętaj jednak, że jeśli
nie posiadasz odpowiedniego do-
świadczenia powinieneś się wsłu-
chać w rady przełożonych.

Skorpion 24.10-22.11
Szybko odzyskasz panowanie nad
nową sytuacją. W życiu prywatnym
nie traktuj zbyt poważnie drobnych
przeciwności losu. Po co zawracać
sobie głowę drobnostkami. 

Strzelec 23.11-21.12
Korzystaj z rad osób Ci życzliwych.
Tych na szczęście nie brakuje.
Twoje spostrzeżenia i plany okażą
się niezwykle trafne. Zrobisz dobre
wrażenie na otoczeniu.

Koziorożec 22.12-2001
Sytuacje stresowe stają się coraz
bardziej męczące. Niestety Ty
również stajesz się bardzo podat-
ny. Zwłaszcza w pracy, gdzie
króluje napięta atmosfera. Nie daj
się sprowokować.

Wodnik     21.01-19.02
Noś ciepłą czapkę nasuniętą głę-
boko na czoło. Uchronisz zatoki
przed przeziębieniem. Musisz
koniecznie zadbać o zdrowie i
kondycję. 

Ryby 20.02-20.03
Ciągle wymyślasz dla siebie nowe
zajęcia. Zwłaszcza takie, które od-
powiadają twojej naturze. Dzięki
takiemu stylowi zachowujesz zręcz-
ność zawodową i mądrość.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Jacek (poniedziałek)
— jest osobą niesamowicie twór-
czą, ma szansę osiągnąć sukces
w twórczości literackiej czy też
scenicznej. Niezależny, pewny sie-
bie, energiczny, wybuchowy oraz
drobnostkowy. Dość często wcho-
dzi w konflikt z otoczeniem, po-
nieważ uważa się za autorytet
w każdej sprawie. Lubi towarzy-
stwo, podróże, modny ubiór,
a także jadanie w luksusowych
restauracjach. 

 Bernadetta (wtorek)
— to imię noszą kobiety szlachetne,
niezwykle religijne, wrażliwe na
troski innych. Mają poczucie od-
powiedzialności. Są wrażliwe na
sztukę. Niezbyt chętnie wychodzą
za mąż, cenią sobie wolność. Ber-
nadetta jest stała w swych prze-
konaniach i lojalna do końca. Nie
boi się powiedzieć prawdę „prosto
w oczy”.Czasami bezpośrednia aż
do przesady. Przez otoczenie jest
odbierana jako osoba ciepła.

 Czesław (środa)
— osoba o tym imieniu potrafi
szybko podejmować decyzje. Cze-
sław jest uparty, lubi narzucać
swoje zdanie. Lubi spokój i zgodę.
Popada często w konflikty, po-
nieważ jest nietolerancyjny. Po
chwilowych sukcesach samokształ-
ceniowych, przestaje pracować
nad sobą . Jest zarozumiały. Pew-
ność siebie może prowadzić go
do niepotrzebnego zarozumialstwa.
Nie lubi, gdy mu się ktoś sprzeci-
wia.

 Linda (czwartek)
— jest osobą miłą, pogodną i to-
warzyską. Uwielbia muzykę i częs-
to wiąże z nią swoją przyszłość.
Często posiada talent muzyczny
i gra na jakimś instrumencie. Linda
jest dobrą przyjaciółką, a także
oddaną partnerką życiową. W roli
matki i żony spełnia się doskonale,
dba o dom i rodzinę, które są dla
niej bardzo ważne.

 Krystyna (piątek)
— to kobieta obdarzona wybitną
osobowością, jest wrażliwa, po-
siada zmysł dyplomatyczny. Bar-
dzo ambitna i przezorna, czasem
aż do przesady, przez co ma pro-
blemy. Lubi kierować mężczyzną.
Towarzyska, lubiąca podróże. Jest
konserwatystką, jednak te zmiany
które musi jest w stanie zaakcep-
tować. Z wszelkich kłopotów za-
wsze wychodzi obronną ręką.

 Klaudiusz (sobota)
— jest to mężczyzna prawdomów-
ny, uczciwy, przyjaźnie nastawiony
do świata. Jest trochę niepewny
siebie i bardzo wrażliwy na nie-
powodzenia. Oddany swojej ro-
dzinie, którą bardzo kocha. Posiada
wyobraźnię twórczą, dlatego może
odnieść sukces w świecie mody
lub muzyki.

 Szymon (niedziela)
— to człowiek prostolinijny, spra-
wiedliwy i lubiący prawdę. Jest
aktywny społecznie, wrażliwy na
sytuacje innych ludzi, jest altruistą.
Jest osobą tajemniczą i bardzo
ceni swoją prywatność. Ma stałe
przekonania. Szymon to mężczyz-
na pogodny, potrafi traktować nie-
które sytuacje z humorem. Uwiel-
bia przyrodę i dużo czasu spędza
wraz z rodziną na łonie natury.
Lubi książki i teatr. 
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7 2 4
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7 9

2 9 1 7 4
7 6 3
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9 3 1

Sudoku 7 (Hard)

1 7 4
5 8 1 6

5 4 9
8 5 7 9 4

9
1 9 7 2 8

6 3 5
9 3 8 2

1 4 2

Sudoku 8 (Easy)
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