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Zniekształcenie tkanek mięk-
kich twarzoczaszki uniemoż-
liwiało jej normalne życie. Do
tej pory przeszła już 35 ope-
racji, ale nie przyniosły one
zamierzonych skutków. Od
czterech lat narośl coraz bar-
dziej utrudniała funkcjono-
wanie dziewczyny. W ubiegłym
roku lekarze z gliwickiego In-
stytutu Onkologii podjęli de-
cyzję o kolejnym całkowitym
przeszczepie twarzy. 4 grudnia
przeprowadzono drugi pełny
przeszczep twarzy. Obecnie
pacjentka czuje się bardzo do-
brze. Pełna sił i optymizmu
opuściła gliwicki instytut.
Na zorganizowanej konferencji
Joanna wraz z rodzicami dzię-
kowała wszystkim zaangażo-
wanym w jej leczenie. - Ko-
rzystając z okazji chciałam
podziękować zespołowi leka-
rzy, rehabilitantom oraz pan
psycholog. Dziękuję również
rodzicom i znajomym za to,
że cały czas są przy mnie.

Jestem wdzięczna rodzinie
dawcy za to, że zgodzili się
na przeczep – mówiła Pani
Joanna.
W czasie 23 godzinnej operacji
zespół dokonał resekcji 80%
chorej tkanki. Podobnie jak
w przypadku Pana Grzegorza,
który przeszedł przeszczep w
maju ubiegłego roku, pacjen-

tkę czeka długa i żmudna re-
habilitacja. - Planujemy pro-
wadzenie ciągłych ćwiczeń,
które mają poprawić efekt
funkcjonalny mowy, jedzenia
czy żucia. Planujemy również
kolejne zabiegi poprawiające
aspekty estetyczne.
Pani Joanna wraca do domu,
jednak przez zaleconą izolację

musi na pół roku pożegnać
się ze swoim psem. - Asia ma
swojego pieska, który musi
zostać zabrany. Mamy dla
niego przygotowane odpo-
wiednie miejsce. Przez pierw-
sze pół roku ten kontakt będzie
utrudniony, ale to młody pie-
sek i z pewnością się tego do-
czeka – mówi tata pacjentki.

Nowa twarz Joanny.

Jeżeli jesteś płatnikiem podatku

dochodowego od osób fizycz-

nych i chcesz wspomóc gliwickie

organizacje pożytku publicz-

nego (OPP) uprawnione do

otrzymania 1% Twojego po-

datku, możesz to uczynić, wy-

konując kilka prostych kroków.

• Po pierwsze – złożyć zezna-
nie podatkowe PIT-36, PIT-
36L, PIT-37, PIT-38, PIT-
39 w nieprzekraczalnym ter-
minie do 30 kwietnia.

• Po drugie – zapłacić należny
podatek stanowiący podsta-
wę obliczenia kwoty dla OPP
w terminie do 30 czerwca.

• Po trzecie – wybrać organi-
zację pożytku publicznego,
której chcemy przekazać 1%.
Ich wykaz jest dostępny na
stronie internetowej GCOP
(Wykaz wszystkich OPP za-
rejestrowanych w Polsce do-
stępny jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Minis-

terstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej.)

• Po czwarte – w formularzu
PIT należy zaznaczyć pole:
„Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicz-
nego (OPP)”.

Jeśli w zeznaniu podatkowym
podasz numer KRS wybranej

organizacji oraz wysokość
kwoty do przekazania, to bę-
dzie to równoznaczne ze zło-
żeniem ww. wniosku. 
1% mogą przekazać również
emeryci i renciści – wystarczy
na bazie otrzymanego z ZUS
PIT-40A samodzielnie złożyć
zeznanie podatkowe we wła-
ściwym Urzędzie Skarbowym.

Ty decydujesz 
na co przekażesz swój

R E K L A M A

1%

26-letnia Joanna chorowała na nerwiakowłókniowatość typu 1
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Podwyżki emerytur...

wystarczy
na jeden 
duży chleb

Władze Gliwic straciły już cier-

pliwość wobec urzędu marszał-

kowskiego. Miasto wystąpiło

do Sądu Okręgowego w Kato-

wicach z pozwem o zapłatę za-

ległych faktur. 

W czym tkwi problem? W nie-
spełnionych obietnicach mar-
szałka województwa. Okazuje
się, że pomimo zapewnień do-
tyczących finansowania bu-
dowy hali Podium, po pewnym
czasie zmienił zdanie. Roz-
prawa powinna rozpocząć się
pod koniec marca. Strony

będą, na razie, walczyć tylko
o 105 tys. złotych. Jeśli sąd
opowie się za Gliwicami, wła-
dze miasta wystąpią z kolej-
nym pozwem domagając się
wypłaty 141 mln złotych! To
suma obiecana przez urząd
marszałkowski.

Hala Gliwice powstająca na
9-hektarowej działce w miej-
scu dawnego stadionu XX-le-
cia pomieści w części głównej
aż 15 tys. gości, a więc więcej
niż katowicki Spodek czy trój-
miejska Ergo Arena. Będzie

jedną z największych hal wi-
dowiskowo-sportowych w Pol-
sce. Wewnątrz, obok hali głów-
nej przewidziano m.in. mniej-
szą halę treningową mogącą
pomieścić 3 tys. widzów, po-
mieszczenia fitness i odnowy
biologicznej oraz lokale ga-
stronomiczne. Na zewnątrz
powstanie wielopoziomowy
parking dla aut osobowych
i autokarów. Wybudowane zo-
staną też nowe zjazdy na ul.
Akademicką i Kujawską.
Obiekt powinien zostać otwar-
ty jesienią 2015 roku. 

(...) Jesteśmy członkami Plat-
formy Obywatelskiej RP od
początku jej istnienia. Możemy
o sobie powiedzieć, że jesteśmy
jednymi z jej współzałożycieli
na Śląsku. (...) Mamy za sobą
również działalność w samo-
rządzie jako radni kilku ka-
dencji. Dotychczas byliśmy na
co dzień zaangażowani w funk-
cjonowanie Koła Miejskiego i
Rady Powiatu. W ostatnim
czasie obserwujemy jednak w
lokalnych strukturach partii
niepokojące tendencje, a wręcz
nieprawidłowości, żeby nie
powiedzieć patologie, z któ-
rymi coraz trudniej nam się
identyfikować. - piszą w liście
otwartym do premiera i człon-
ków partii Adam Malik i Ry-
szard Wilk.

- Uczestniczymy prawie za-
wsze w zebraniach Koła w
odróżnieniu od zdecydowanej
większości członków. - mówi
Malik - Normą jest, że nie-
obecność sięga prawie 70%
stanu osobowego Koła.
Z czego wynika, zdaniem au-
torów listu tak niska frek-
wencja? Podstawowe zanied-
bania jakie wymieniają to
brak harmonogramu zebrań,
jednostronność tematów,
działalność radnych oraz po-
sła Gałażewskiego, przyno-
szącego kandydatów na pre-
zydenta miasta i przewodni-
czącego Koła „w teczce”. - Za-
proponowany przez posła Ga-
łażewskiego kandydat na
przewodniczącego nigdy nie
działał w strukturach gliwic-

kich i był tylko na dwóch ze-
braniach Koła Miejskiego. 

O komentarz zapytaliśmy wy-
wołanego do tablicy nowego
szefa gliwickich struktur, posła
Borysa Budkę. 

- Dla mnie niezrozumiałym
i wewnętrznie sprzecznym
jest taki styl działania, w któ-
rym z jednej strony wyraża
się troskę o los swojej partii,
a z drugiej – zamiast dyskusji
wewnętrznej, próbuje się swo-
je żale wylewać w mediach.
Ubolewam, że niespełnione
ambicje stają się przyczyną
formułowania wyjątkowo
niesprawiedliwych ocen.

Co o kondycji gliwickiej Plat-
formy sądzi Paweł Strumiń-
ski, radca prawny, który jej
szeregi opuścił już we wrześniu
ubiegłego roku? 

- Początek końca PO w Gli-
wicach rozpoczął się już daw-
no, a przyspieszył, kiedy nagle
kandydatem na prezydenta

miasta został Zbigniew Wy-
goda, były członek PiS. Po-
kazało to całkowitą bezsilność
Koła do podjęcia racjonalnych
i zgodnych z dobrem miasta
decyzji. Przestał się liczyć in-
teres mieszkańców Gliwic, a
zaczął interes wąskiego grona
zgromadzonego wokół posła
Gałażewskiego. Interes ten,
jak widać, doprowadził do
tego, że szeregi PO w Gliwi-
cach coraz bardziej topnieją.
To jest trend, który bez ra-
dykalnych zmian, trudno bę-
dzie odwrócić. - dodaje Stu-
miński, który tworzy teraz
nową partię z Jarosławem Go-
winem.

Czy panowie Malik i Wilk za-
mierzają opuścić partię? - Po-
ważnie zastanawiamy się,
czy jest jeszcze dla nas miejsce
w szeregach Platformy Oby-
watelskiej. Ten dylemat oraz
ostatnie doniesienia prasowe
o ,,działaniach gospodar-
czych” jednego z gliwickich
radnych PO stawiają nas w
sytuacji bez dobrej alterna-
tywy. - Zobaczymy jak na list
zareaguje kierownictwo Koła.
Wtedy podejmieny decyzję. -
odpowiada Malik.

- Chcę wierzyć, że istotą
sztucznie stworzonego pro-
blemu nie jest tylko i wyłącz-
nie próba zbliżenia się do na-
szych politycznych konkuren-
tów, by w nadchodzących
wyborach samorządowych
otrzymać miejsca na innej li-
ście. Zawsze jestem otwarty
na dyskusję i przyjmuję kon-
struktywną krytykę. Tu, nie-
stety, zabrakło i dyskusji,
i jakichkolwiek propozycji
zmian. Nadal jednak gotowy
jestem do rozmów i współ-
pracy z rozgoryczonymi ko-
legami. - dodaje poseł Budka.

Tegoroczna waloryzacja eme-
rytur wywołuje śmiech przez
łzy. Wszystko przez niski
wskaźnik waloryzacji, który
szacuje się na poziomie około
1,6 procenta. Człowiek pra-
cujący całe życie na godną
starość otrzyma „na rękę” za-
ledwie 6 złotych więcej. 

To kwota wynikająca jedynie
z suchych statystyk i wskaź-
ników, nieuwzględniająca ja-
kiejkolwiek godności człowie-
ka. Niecałe dwa bochenki lub
6 bułek – na tyle więcej będzie
mógł sobie pozwolić senior za
dziesiątki lat pracy. Wszystko
to dzieje się w cieniu wątpli-
wości jakie budzi przenoszenie
środków z OFE. Sytuacja pol-
skich emerytów to nie tylko
walka z ubóstwem, ale także
drogie leki i kolejki w przy-
chodniach. Niestety końca
problemów nie widać. Brak
reformy emerytalnej sprawia,

że wszelkie środki przelane
do ZUS to tylko kolejne, nie-
istniejące fizycznie, cyferki na
wirtualnych kontach.

Jeśli nadal składki emerytalne
będą ustalały się na podobnym
poziomie, przyszłe pokolenia
nie mają co liczyć na zmianę
smutnej perspektywy. Dużo
lepszym rozwiązaniem byłoby
pozostawienie wolnego wy-
boru w jaki sposób obywatele
będą zbierać na własną eme-
ryturę. Zablokowanie kapitału
przez ZUS to najgorsze z moż-
liwych rozwiązań. 

Pocieszeniem dla najstarszych
pokoleń ma być fakt, że w przy-
szłym roku specjaliści pro-
gnozują wzrost inflacji oraz
zwiększenie płac. To spowo-
duje zwiększenie poziomu wa-
loryzacji w 2015 roku – być
może nawet suma ta przekro-
czy... 10 złotych.

Prezydent
pozwał Urząd Marszałkowski

List do premiera...

➽➽➽ ze str.➊
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O szpecących zabytkową za-
budowę reklamach pisaliśmy
już wielokrotnie. Problem za-
uważyli również studenci ar-
chitektury Politechniki Ślą-
skiej, którzy zorganizowali cie-
kawą akcję. Inicjatywa „Gli-
wice bez reklam” miała swój
finał w ubiegły piątek w hali
dworca PKP. Wśród papiero-
wych kwiatów stworzonych z
ulotek zebranych na ul. Zwy-
cięstwa stały plansze pokazu-
jące nowe projekty przestrzeni
publicznej. 

Młodzi architekci pokazali
mieszkańcom jak mogą wy-
glądać Gliwice, bez licznych
bannerów, pstrokatych szyl-
dów czy „potykaczy”. Zapre-

zentowano ulicę Zwycięstwa,
która była ukazana „przed” i
„po” przemianie. Jak zazna-
czyli studenci, robią to po to
by uwolnić bezcenną prze-
strzeń miejską od zaśmieca-
jących ją komunikatów. 

Postanowiliśmy zapytać
mieszkańców co sądzą o za-
lewających miasto reklamach.
Głosy były podzielone. W trak-
cie sondy ulicznej pojawili się
zwolennicy szyldów, twierdzą-
cy, że spełniają swoją funkcję,
informując wyraźnie o lokali-
zacji danej firmy. Z drugiej
strony znaleźli się przeciwnicy
zaśmiecania miasta, argumen-
tując to wszechobecnego chao-
sem i brakiem estetyki.

Problem poruszony przez stu-
dentów wraca jak bumerang
i żywo porusza opinię pub-
liczną. Faktycznie niektóre
przypadki nachalnej promocji
przypominają marketing lat
90-tych. Kolorowe, niepasu-
jące do otoczenia, zniszczone
i brudne, stają się niechlubną
wizytówką firm i niestety, tak-
że miasta. Warto w końcu po-
sprzątać. Wiele zależy od
przedsiębiorców i właścicieli
lokali. To po części kwestia
dobrej woli, za której przy-
kładem inne części miasta
zmienią swoje oblicze na „re-
klamowo” schludne, uporząd-
kowane i estetyczne.

Portal Forsal.pl przedstawił

ranking 20 miast i powiatów,

w których zarabia się najlepiej.

Wyniki wyraźnie wskazują, że

jednym z najlepszych miejsc

do życia jest województwo

śląskie.

Gliwice znalazły się w tym ze-
stawieniu na 15 miejscu. 

Przed nami są m.in. Warszawa
ze średnim wynagrodzeniem
wynoszącym niemal 6 tysięcy
złotych brutto oraz Katowice
- 5 tysięcy i Gdańsk - 4,4 ty-
siąca. 

Nasza przeciętna płaca
4137,93 zł to ponad 107 pro-
cent średniego wynagrodzenia
województwa.

W raporcie zwrócono uwagę
na funkcjonowanie w mieście
takich zakładów jak fabryka
Opla oraz Zakłady Mechanicz-
ne Bumar-Łabędy. Forsal
wskazuje, że mają one klu-
czowe znaczenie dla miesz-
kańców.

Ranking najwyższych zarobków.
Ile zarabia się w Gliwicach?

Drony to nowoczesne, bezza-
łogowe statki powietrzne, które
doskonale sprawdzają się w
celach militarnych oraz cywil-
nych. Do tej pory używane na
polach bitew. Teraz m.in. mo-
nitorują autostrady lub kon-
trolują pożary lasów.  W na-
szym mieście powstaje szkoła

dla pilotów tych zaawanso-
wanych urządzeń. Choć kurs
powstał z myślą o szkoleniu
polskich żołnierzy, mogą wziąć
w nim udział także cywile.
Każdy kto ukończy kurs będzie
mógł zdobyć świadectwo kwa-
lifikacji operatora a także za-
cząć szkolenie umożliwiające

zdobycie uprawnień instruk-
tora. Kandydaci muszą spełnić
parę warunków. Chętni po-
winni posiadać orzeczenie le-
karskie i mieć ukończone 18
lat. Kurs składa się z części
teoretycznej i praktycznej za-
kończonych państwowym eg-
zaminem.

Zostań pilotem... 
bezzałogowego drona

Gliwice bez szpecących reklam

Pod koniec grudnia 2013 r.
bez pracy w Gliwicach pozos-
tawało 7593 mieszkańców.

Wbrew wielu opiniom to jeden
z najlepszych wyników w na-
szym regionie. Poziom zatrud-
nienia spadł wraz z pogarsza-
jącą się sytuacją ekonomiczną
na świecie. Kryzys, który mo-
żemy odczuć także na polskim
rynku przestawił przedsiębior-
stwa na tryb „oszczędzanie”.
W Gliwicach również nie obyło
się bez zwolnień. 

Marek Kuźniewicz, dyrektor
PUP zapewnia, że sytuacja

w naszym mieście jest lepsza
niż w innych miastach regionu
i kraju. - Pod koniec 2013 r.
stopa bezrobocia wyniosła w
Gliwicach 7,5%. Wskaźnik ten
był wyraźnie niższy niż w wo-
jewództwie śląskim -11,2% czy
Polsce - 13,4%. 

Pomimo wszystko rok 2013
okazał się dużo lepszy pod
względem liczby zatrudnio-
nych lub samo-zatrudnionych.
Pracę znalażło 4252 zareje-
strowany. To o 731 osób więcej
niż w poprzednim roku.
Z pewnością przyczyniły się
do tego m.in. takie formy

wsparcia jak szkolenia, staże,
roboty publiczne czy dotacje.
Statystyki nie obejmują jednak
mieszkańców, dla których je-
dyną motywacją do rejestracji
pozostaje kwitek przyznający
ubezpieczenie, a nie szansa
na znalezienie pracy. Osta-
tecznie ma być lepiej, szcze-
gólnie w 2014 roku, gdyż
wszystkie wskaźniki wyraźnie
rysują poprawę sytuacji gos-
podarczej. 
Urzędowe dane wskazują, że
najwięcej osób bez pracy zna-
lazło się w grupie wiekowej
25-34 lata. Stanowi to 28%
ogółu. Oczywiście to grupa ce-
chująca się znaczącą elastycz-
nością i rotacją jednak nie
trudno zauważyć, że wspom-
niany wskaźnik przedstawiałby
się o wiele gorzej, gdyby nie
duża liczba młodych emigran-
tów. Polacy zamiast bezrobocia
coraz częściej wybierają życie
w Niemczech, Irlandii czy
Wielkiej Brytanii.

Pracę znalazło 4252
zarejestrowanych w PUP
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W siedzibie Komendy Miej-
skiej Policji, zebrali się repre-
zentanci władz i służb porząd-
kowych. Wszystko po to, aby
ocenić działania funkcjona-
riuszy oraz omówić poziom
bezpieczeństwa w naszym
mieście. 

Ocenę działań wystawił ko-
mendant wojewódzki. Nad-
inspektor Jarosz skupił się
przede wszystkim na wykry-
walności sprawców rozbojów
oraz kradzieży samochodów.
Choć wskaźniki są na dość
wysokim poziomie, ten nale-
gał, aby podjąć wszelkie dzia-
łania by całkowicie zniwelować
bezkarność bandytów. Osta-
tecznie ocenił gliwicką komen-
dę na czwórkę. Wiedząc o bra-
kach kadrowych jednostki,
złożył także deklarację, że w
2014 roku podejmie decyzję
o przydziale garnizonowi takiej
liczby policjantów z nowego
naboru, jakie pozwolą zapełnić
wakaty. Śląski komendant do-
strzegł też potrzebę remontów
gliwickich komisariatów. Za-
gwarantowano budowę nowej
siedziby III komisariatu, która
powstanie przy ul. Pszczyń-
skiej.

Optymistyczny dla mieszkań-
ców Gliwic i powiatu jest za-
uważalny spadek liczby prze-

stępstw kryminalnych. Fakt
ten zawdzięczają działaniom
prewencji, która skutecznie
ogranicza zapędy bandytów. 

Wykrywalność kradzieży w
roku 2013 utrzymała się mniej
więcej na tym samym pozio-
mie co w 2012,  choć rozwią-
zano więcej spraw dotyczących
kradzieży z włamaniem.
Znacznie wzrosła też wykry-
walność w kategorii uszko-
dzenie rzeczy. Sukcesem mogą
pochwalić się kryminalni zaj-
mujący się przestępczością
narkotykową – odnotowali
duży wzrost: w roku 2012 –
202 wykryte przestępstwa, a
w 2013 – 439 wykrytych prze-
stępstw.

Lepiej jest także w ruchu dro-
gowym. Zatrzymano w 2013

dużo mniej nietrzeźwych kie-
rowców niż rok wcześniej.
Liczba wypadków na naszych
drogach utrzymuje się mniej
więcej na tym samym pozio-
mie co w 2012, ale jest niższa
niż w 2011. Znacząco spadła
liczba ofiar śmiertelnych w
2012 było ich 28, zaś w roku
ubiegłym – 13. Wzrosła efek-
tywność w ujawnianiu wykro-
czeń szczególnie uciążliwych
społecznie, a tym samym zma-
lała liczba tzw. drobnych prze-
stępców. Coraz lepsza jest rów-
nież efektywność zatrzymań
na gorącym uczynku.

Co zrobić, aby było jeszcze le-
piej? Zapytani policjanci zwra-
cają uwagę na rosnącą biuro-
krację. Zamiast łapać prze-
stępców, muszą coraz częściej
spędzać czas przy papierkowej
robocie – ze szkodą dla swo-
jego wizerunku i samych
mieszkańców. Niestety, ko-
mendy stają się zakładnikami
statystyki. Choć wykrywalność
rośnie, a bezpieczeństwo zna-
cząco się poprawia, niekiedy
brak efektów na papierze, po-
woduje frustrację u przełożo-
nych. Ostatecznie zapytani
przez nas gliwiczanie czują się
względnie bezpiecznie. W
świadomości przeciętnego
mieszkańca rozboje czy bójki
mają charakter incydentalny.

Ocena: czwórka.
Policja podsumowała rok

W najbliższym czasie ma za-
paść decyzja dotycząca finan-
sowania budowy DTŚ. Chodzi
o niemal 500 milionów złotych
dotacji, które przesądzają o
płynności finansowej tej in-
westycji. Pomimo braku od-
powiedzi ze strony Komisji

Europejskiej Arkadiusz Chę-
ciński, członek zarządu woje-
wództwa śląskiego stwierdził,
że problemy mamy już za sobą.
Skąd takie wnioski? Urzędnicy
europejscy nie wysłali żadnych
pytań w związku ze sprawą.
Uznano tym samym, że po-

twierdzenie finansowania to
już tylko zwykła formalność.
Choć takie przesłanki mogą
wskazywać, że sprawa zakoń-
czy się szczęśliwie, to jednak
warto poczekać na oficjalne
decyzje KE.

Europejskie pieniądze na DTŚ?
Decyzja komisji wkrótce

W magistracie i podległych
mu jednostkach w latach 2010
– 2013 zostało przeprowadzo-
nych 179 kontroli. Kontrole
pracy administracji samorzą-
dowej prowadziło 18 instytucji
państwowych, m.in. Najwyż-
sza Izba Kontroli, Państwowa
Inspekcja Pracy, Regionalna
Izba Obrachunkowa, Sąd
Okręgowy, Śląski Urząd Wo-
jewódzki, Urząd Kontroli Skar-
bowej, Urząd Marszałkowski
oraz Urząd Zamówień Pub-
licznych.
- W ciągu roku kontrolerzy
różnych instytucji pracują na
terenie urzędu i jednostek
podległych samorządowi
średnio około 150 dni. W tym
roku czynności sprawdzające
– trwające 24 dni – przepro-
wadzili już kontrolerzy Urzę-
du Skarbowego. - mówi Ma-
rek Jarzębowski, rzecznik pre-
zydenta. - Żadna z kontroli
nie wykazała poważnych
uchybień. - dodaje.

Bezbarwny, bezwonny gaz na-
dal stanowi śmiertelne zagro-
żenie dla mieszkańców. Jak
zaznacza rzecznik straży po-
żarnej Dariusz Mrówka, tak
naprawdę ryzyko istnieje przez
cały rok. - Właściwie nie ma
już pojęcia zwanego „sezonem
grzewczym”. Kiedyś, jeszcze
w czasach ubiegłej epoki fak-
tycznie istniał dokładny ter-
minarz okresu grzewczego,
obecnie na co dzień używamy
popularnych junkersów czy
pieców. Dlatego mówienie o
zagrożeniu tylko w okresie
zimy, staje się niewystarcza-
jące.

Aby zapobiec kolejnym ofia-
rom czadu gliwicka straż po-
żarna zaangażowała się w akcję
„Nie dla czadu”. Statystyki po-
kazują już pierwsze efekty.
Choć liczba interwencji, w któ-
rych wykryto czad jest dość
podobna to w przypadku ofiar
czadu ich liczba znacząco spad-
ła. W 2012 roku strażacy za-
notowali 80 potwierdzonych
zgłoszeń, w których zostały
poszkodowane 52 osoby. Już
po roku trwania akcji infor-
macyjnej na 83 zgłoszenia licz-
ba ofiar czadu spadła do 32
przypadków. To wyraźnie po-
kazuje, że zdajemy sobie spra-
wę z zagrożenia i zwracamy
uwagę na niepokojące objawy. 

Ofiarami trującego gazu pa-
dają najczęściej dzieci i osoby
starsze. Niestety w drugim
przypadku to często wina sa-
mych lokatorów. Aby zatrzy-
mać ciepło w mieszkaniu za-
tykają kratki wentylacyjne
ograniczając przepływ powiet-
rza. To pierwszy krok do tra-
gedii. Gdy w pomieszczeniu

pojawi się czad, a nie ma od-
powiedniego przepływu po-
wietrza, stężenie gazu rośnie
w niebezpiecznym tempie. Po-
jawiają się bóle głowy, nud-
ności, ospałość i w końcu strata
przytomności. Jeśli pozostali
domownicy nie zareagują na
czas, czeka nas śmierć.

179 kontroli.
Zero poważnych zarzutów

Bóle głowy, nudności, utrata

przytomności... śmierć!

Co ważne, gliwiccy
funkcjonariusze mogą
pochwalić się także
wzrostem wykrywal-
ności przestępstw. Czę-
ściej zatrzymuje się
sprawców rozboju, wy-
muszeń rozbójniczych,
pobić i przestępczości
gospodarczej.
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❚ SprzedamGliwiceCen-
trum2pok.2p.C.O.balkonni-
skiczynsz501612812[101.64]

❚ Zatrudnię do roznoszenia
ulotek 504 747 494

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

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lep-
szych warunkach niż bank.
Tel.792-678-448

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509 118 891 www.cdrn.pl

W ostatni weekend grupa bli-
sko 30 osób z Gliwic, Raci-
borza i Kędzierzyna Koźla ze-
brała się w naszym mieście
by przejść szkolenie pod
okiem przedstawiciela Ogól-
nopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt ANIMALS.
Istniejąca od 2001 roku or-
ganizacja jest członkiem
World Society for Protection
of Animals (Światowym To-
warzystwem Ochrony Zwie-
rząt), a także współpracuje
ze znanymi na całym świecie
RSPCA (Królewskie Towarzy-
stwo Zapobiegania Okrucień-
stwu wobec Zwierząt) i Com-
passion In World Farming
(organizacja działająca na
rzecz poprawienia dobrosta-
nu zwierząt hodowlanych).
Działa na terenie całej Polski,
przeciwdziałając bezdomno-
ści zwierząt i wszelkim aktom
noszącym znamię znęcania.
Uczestnicy szkolenia pozna-
wali metody postępowania
nie tylko z właścicielami i

opiekunami, ale również z
samymi zwierzętami, których
zachowanie, szczególnie w
sytuacji stresującej, może być
wręcz nieobliczalne. A wszyst-
ko to by po zaliczeniu pisem-
nego egzaminu oraz pomyśl-
nym przejściu zaaranżowa-
nych przez prowadzących pró-
bnych interwencji zostać In-
spektorem ds. Ochrony Zwie-
rząt.
Kim właściwie jest taki in-
spektor? Jest to osoba repre-
zentująca towarzystwo, któ-
rego głównym celem jest
ochrona praw zwierząt, po-
siadająca odpowiednią wie-
dzę w zakresie obowiązują-
cych w naszym kraju przepi-
sów prawnych dotyczących
zwierząt. Przeprowadza in-
terwencje, ratując stworzenia
bezdomne, maltretowane, za-
niedbane. Dodatkowo ustawa
o ochronie zwierząt daje ta-
kim inspektorom prawo do
współpracy z instytucjami
państwowymi i samorządo-

wymi w celu realizacji zawar-
tych w niej przepisów, w tym
ujawniania i ścigania prze-
stępstw.
Wszystko wskazuje na to, że
w naszym mieście powstanie
kolejny inspektorat, a  życie
czworonogów (i nie tylko),
stanie się bezpieczniejsze. Już
teraz można przekazać 1%
swojego podatku na rzecz
podopiecznych Organizacji –
KRS 0000069730 z dopi-
skiem „Inspektorat w Gliwi-
cach”.
Istotną informacją jest rów-
nież to, że wśród członków
naszego inspektoratu znaj-
dują się osoby od lat działa-
jące z dużym zaangażowa-
niem w gliwickim Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt.
Znajomość tematu oraz na-
byte doświadczenie w ramach
wolontariatu z pewnością
ułatwi przyjęcie nowych obo-
wiązków. Oprawcy zwierząt
– miejcie się na baczności!

Jedną z bardziej uniwersalnych

zasad zdrowego odżywiania

jest spożywanie produktów nie-

przetworzonych. 

Im coś mniej przetworzone,
tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że na którymś z eta-
pów produkcji dobre jedzenie
stało się szkodliwe. Przygoto-
wując więc posiłki samodziel-
nie łatwiej kontrolować nam
ilość i proporcje spożywanych
składników odżywczych.
Jednym z najgorszych wybo-
rów jaki możemy dokonać, to
sięganie po żywność typu „fast
food”. Najbardziej rozpo-
wszechnioną restauracją
z szybkim jedzeniem jest sieć
McDonald's. 

Przyglądając się deklarowanej
w tabelach, zawartości soli w
najpopularniejszym McZesta-
wie, czyli: kanapka big mac,
średnie fryty i średni napój,
dostarczyć możemy sobie ok.
3 g soli. Wyliczenie jest proste
2,2(Big Mac) + 0,8 (frytki)
=3 gramy. Przy zaopatrzeniu

się ketchup, serwujemy sobie
dodatkowe  0,3g soli.

Chcąc zadośćuczynić zdrowej
diecie wybierzmy jeszcze sa-
łatkę, bo w końcu warzywa są
ważnym elementem codzien-
nej diety no i sos, które za-
wierają w zależności od ro-
dzaju od 0,5 do 1 grama soli.

WHO (Światowa Organizacja
Zdrowia) zaleca spożywanie,
nie więcej niż 5 gramów soli
dziennie. Omówione menu jest
źródłem już ok 4 g soli, a prze-
cież zjeść jeszcze należy kilka
innych posiłków w ciągu dnia,
które też zawierać będą sód.

Zawartość cukrów prostych
w fastfoodowym jedzeniu, tak-
że jest przygniatająca. Kanap-
ka i średni napój, to  4 duże
łyżki cukru. Tak doprawione
pożywienie, stanowi świetny
chwyt marketingowy. Naj-
pierw spora dawka soli, po
której chce się pić, dlatego się-
gamy po słodki napój, po któ-

rym z kolei uczucie pragnienia
staje się jeszcze bardziej upor-
czywe, więc niejednokrotnie
bierzemy  dolewkę.

Co do wartości kalorycznej,
McZestaw'u to  510(Big
Mac)+340(frytki)+170(Coca-
Cola)=1 020kcal. Co oznacza,

że posiłek pokrył właśnie po-
łowę tego co powinniśmy zjeść
w ciągu dnia. 1020 kcal, to
mniej więcej tyle, co dwuda-
niowy tradycyjny domowy
obiad z deserem np. zupa po-
midorowa, schabowy z ziem-
niakami okraszonymi tłusz-
czem i surówka, a do tego ka-

wałek ciasta drożdżowego.

Zgodnie z wytycznymi pra-
widłowego żywienia, obiad po-
winien pokrywać ok 35-40%
zatem obiad z McDonald's
może okazać się zbyt obfity
dla niektórych.

W Gliwicach powstaje

ANIMALS
Inspektorat Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt 

Sól, cukier i kalorie!

Jeśli chcesz zasięgnąć
porady dietetyka i skon-
sultować swoje nawyki
żywieniowe umów się 
na wizytę pod numerem

telefonu: 504 032 999

Tydzień w Gliwicach

Biuro Reklamy

tel. 884 995 996,  884 998 991

Katarzyna Larysz
magister dietetyk

www.cdrn.pl
www.cdrn.pl
www.cdrn.pl


Kolejni zbieracze 
zatrzymani

Jednej nocy wpadli dwaj mężczyźni
okradający altanki. Pierwszego po-
licyjny patrol zatrzymał w rejonie
Rybnickiej, drugiego –na terenie
ogródków działkowych przy Koziel-
skiej. Nie zdążyli niczego ukraść, po-
czynili jednak spore straty.

Przed północą policjanci z „jedynki”
usłyszeli hałasy dobiegające z działki
przy ul. Rybnickiej. Jak się okazało,
22-letni bezdomny zerwał dwie kłód-
ki i włamał się do altanki. A godzinę
po północy policjanci z grupy szyb-
kiego reagowania, obserwujący ul.
Willową, zatrzymali drugiego wła-
mywacza, 35-letniego gliwiczanina.

Rozległe ogrody działkowe są często
nawiedzane przez zbieraczy metali
kolorowych i złomu. Okradanie al-
tanek to nierzadko sposób na stały
zarobek. Sprawcy kradną relatywnie
niewielkiej wartości przedmioty, jed-
nak dla właścicieli ogródków, naj-
częściej niezamożnych emerytów,
są to dotkliwe straty finansowe i
emocjonalne.

Napadli na 35-latka.
Dosłownie ogołocili ofiarę

Czworo bandytów napadło na ulicy,
pobiło i okradło 35-latka.
Wśród napastników było troje recy-
dywistów. Sprawcy zabrali ofierze
ubranie i telefony. Dzięki szybkiej
reakcji świadków zostali zatrzymani.
Do rozboju doszło w niedzielę, 16
lutego przed północą. Na idącego
ulicą Błogosławionego Czesława gli-
wiczanina napadły cztery osoby.
Wśród napastników była także ko-
bieta. Sprawcy zaczęli mężczyznę
bić, potem kazali mu zdjąć spodnie
i buty. Prócz ubrań ukradli 35-lat-
kowi także znalezione przy nim dwa
telefony komórkowe.

O tym, że przy Błogosławionego Cze-
sława dzieje się coś niepokojącego,
policjanci dowiedzieli się od świad-
ków. Na miejsce natychmiast poje-
chał patrol z III komisariatu. Sprawcy
od razu zostali wyłapani. Wszyscy
są mieszkańcami Gliwic. To 26-, 27-
i 23-latek. Była z nimi także 34-
letnia kobieta. Okazało się, że ona i
dwóch z mężczyzn niedawno opuścili
zakłady karne. Ponieważ kolejnego

przestępstwa dopuścili się w recy-
dywie, grozi im kara większa, od 3
do 15 lat. Ostatniemu ze sprawców
grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Podciął sobie żyły. 
Chciał skoczyć pod pociąg

To mogło skończyć się tragedią.
Na szczęście w odpowiednim miejscu
i czasie pojawił się patrole. Funk-
cjonariusz policji wraz z pracowni-
kiem służby ochrony kolei uratowali
człowieka, który zamierzał rzucić
się pod nadjeżdżający pociąg.
Kiedy w poniedziałek 18 lutego po-
licjant z VI komisariatu oraz funk-
cjonariusz SOK patrolowali stację
Gliwice-Łabędy, spostrzegli mężczyz-
nę, którego zachowanie ich zanie-
pokoiło. Chwilę przed przejazdem
pociągu człowiek ten usiadł na kra-
wędzi peronu. Mundurowi błyska-
wicznie zareagowali –chwycili go i
odciągnęli kilka metrów od torowis-
ka. Podczas rozmowy okazało się,
że 40-latek chciał popełnić samo-
bójstwo. Jak się okazało, miał też
rany na nadgarstkach. Został prze-
kazany lekarzom.

Ukradł gazomierz.
Mógł zabić sąsiadów

Dzięki czujności mieszkańców nie
doszło do wybuchu.
Policjanci zatrzymali mężczyznę, któ-
ry ukradł gazomierz i spowodował
zagrożenie wybuchem. 36-latek zos-
tał zatrzymany w środę o godzinie
10.30. Policjanci z komisariatu w
Sośnicy otrzymali wiadomość od
mieszkańców jednego z budynków
przy ulicy Nowej.
Lokatorów zaniepokoił delikatny za-
pach gazu wydzielający się w bu-
dynku. Sprawcę szybko ustalono.
Okazało się, że to 36-letni sąsiad
odkręcił znajdujący się na klatce
schodowej gazomierz pomiarowy z
mieszkania niedawno zmarłego są-
siada. Lokatorzy zaalarmowali też
pogotowie gazowe. Sprawcy grozi
do 5 lat pozbawienia wolności.

Nękał 25-latkę.
Ofiara zgłosiła się na policję

Nie ma tygodnia, w którym gliwiccy
policjanci nie wszczęliby dochodzenia
w sprawie nękania. Wczoraj o pomoc

zdecydowała się poprosić mieszkan-
ka Pyskowic. Kobieta złożyła zawia-
domienie o przestępstwie.

Kryminalni z komisariatu w Pysko-
wicach zabezpieczyli dowody na to,
że 30-letni mieszkaniec wojewódz-
twa małopolskiego nęka 25-letnią
pyskowiczankę. Mężczyzna czyni to
poprzez sms-y oraz portal społecz-
nościowy. Badania socjologiczne
wskazują, że powyższe zjawisko jest
dość powszechne. Zgodnie z nimi,
niemal 10 procent naszego społe-
czeństwa jest lub było już ofiarą upor-
czywego nękania, czyli stalkingu.

Stalking określany jest jako upor-
czywe nękanie bądź prześladowanie
ofiary. Według kodeksu karnego,
stanowi on przestępstwo, za które
grozi kara pozbawienia wolności do
3 lat, a w niektórych przypadkach
nawet do lat 10.
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Tak wiele w mediach poja-
wia się informacji o pięknej
alei lip przy ul. Mickiewicza.
Tak wiele wypowiedzi ich
obrońców o dobrodziej-
stwach drzewostanu.
W ostatnią niedzielę wraz
z całą rodziną wybraliśmy
się właśnie w to miejsce na
spacer. Tak szybko jak go
rozpoczęliśmy wchodząc
w aleję od strony ulicy Da-
szyńskiego, tak szybko skoń-

czyliśmy uciekając w jedną
z bocznych uliczek. Fetor,
który unosił się z zieleńca
skutecznie obrzydził chęć
odetchnięcia w tej zielonej
okolicy, a widok psich feka-
liów skutecznie zepsuł nam
resztę dnia. Jakby tego było
mało, na naszą prośbę wła-
ściciel jednego z psów po-
proszony by posprzątał po
swoim pupilu potraktował
nas w bardzo niegrzeczny

sposób nie zwracając uwagi
na fakt, że są z nami dzieci.
Czy ważne są tylko lipy?
A co z zieleńcem, po którym
zamiast psów mogły biegać
nasze dzieci? Czy Rada
Osiedlowa Wójtowa Wieś
zamierza w najbliższym cza-
sie podjąć jakieś działania?
Czy mieszkańcy, którzy wy-
prowadzają w tym miejscu
swoje psy zamierzają zacząć
po nich sprzątać?

Nie mam nic przeciwko bez-
płatnym praktyką ale powy-
ższa oferta to zdecydowana
przesada! Oferują trzymie-
sięczne wykorzystywanie
młodych ludzi.. obsługę kse-
ra.. czy naprawdę by nada-
wać się do pracy przy ob-
słudze ksera w Gliwicach
trzeba wcześniej odbyć bez-
płatny staż? 

Skandaliczny jest fakt, że
wszystko to dzieje się w Gli-
wickiej Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości! I firmowane
jest przez ich biuro karier!
Czy naprawdę taką karierę
oferuje się ludziom po skoń-
czeniu studiów na GWSP? 

Rozumiem bezpłatne prak-
tyki w miejscach gdzie na-
prawdę można się czegoś
nauczyć ale żeby praktyki
polegały na parzeniu kawy
i obsłudze ksera/skanera -
co jest jasno podane w ogło-
szeniu?

Na zarzuty odpowiada wice-

kanclerz GWSP, pani Monika

Prandzioch

—Gliwicka Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości organizuje
cyklicznie nabory na kandy-
datów do odbycia bezpłat-

nych praktyk, podstawą do
odbycia i przyjęcia osoby na
praktyki jest Ustawa o prak-
tykach absolwenckich. Prak-
tykanci mają możliwość poz-
nania specyfiki pracy admi-
nistracyjnej.
Dzięki autorskiemu progra-
mowi praktyk oraz odpowied-
nim szkoleniom praktykanci
uzyskują odpowiednie umie-
jętności, które w przyszłości
ułatwią im znalezienie pracy. 

Po zakończeniu praktyk
otrzymują zaświadczenie
oraz referencje, a dla naj-
lepszych, jest szansa na za-
trudnienie. Taką sytuację
mieliśmy na początku roku
– nasza była praktykantka
obecnie pracuje w Dziale
Nauczania. Zarzut, że uczel-
nia wykorzystuje praktykan-
tów absolutnie nie ma po-
krycia z rzeczywistością,
oferty należy czytać ze zro-
zumieniem – było szczegó-
łowo opisane, jakie czynności
będzie praktykant wykony-
wał i była, owszem, infor-
macja o kserowaniu i dru-
kowaniu, jako przykład jed-
nych z kilkudziesięciu czyn-
ności, wynikających z cha-
rakteru pracy biurowej (obok
m.in. redagowania pism
urzędowych). 

Podobnie rzecz ma się z za-
rzutem dotyczącym obsługi
spotkań – spłycanie pracy
w sekretariacie do parzenia
kawy zapewne wynika z trzy-
mania się stereotypów. 

Sekretariat (a tutaj Biuro
Rektora) jest wizytówką każ-
dej firmy i dlatego powinno
się przestrzegać pewnej ety-
kiety czy savoir-vivru, nasz
praktykant ma szansę pod-
czas praktyk też taką umie-
jętność nabyć. Dotychczas
wszyscy praktykanci byli
bardzo zadowoleni z praktyk.
Podczas każdego naboru na
praktykantów (obecnie trwa
trzeci nabór) mamy dużo
chętnych, niestety nie może-
my wszystkich przyjąć.

W sytuacji, kiedy na rynku
pracy niechętnie zatrudnia
się absolwentów, takie prak-
tyki są niezwykle cenne. Na-
leży doceniać każdą inicja-
tywę związaną z podnosze-
niem swoich kwalifikacji,
samo ukończenie studiów nie
gwarantuje zatrudnienia,
a pracodawcy coraz częściej
patrzą na inne formy aktyw-
ności  kandydata do pracy
i tutaj znajduje się miejsce
na praktyki.

Idąc brzegiem rzeki OstropkI
zastanowił mnie jej kolor.
Chyba każdy kto przechodził
obok poczuł się przez chwilę
jak na lazurowym wybrzeżu.

To co dla innych jest cieka-
wostką, dla mnie wydaje się
być trochę dziwne. Dlaczego
woda zrobiła się nagle pra-
wie turkusowa? Kto odpo-

wiada za stan wody w tym
miejscu. Właściwie przez na-
wozy, ścieki i śmieci rzeka
co rusz zmienia kolor. Taka
tęcza tylko, że na ziemi.

Praktyka parzenia kawy?

Tęczowa Ostropka

Aleja lip aleją kup
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu może być ner-
wowo. Jeżeli masz coś do zrobienia,
rób to w skupieniu, inaczej znów
będzie nawał nieskończonych rze-
czy, a Ty będziesz musiał zostać
po godzinach.

Byk 21.04-20.05
To będzie dość pracowity tydzień.
Będziesz musiał udowodnić, że
jesteś w czymś dobry. Wszyscy
będą patrzeć ci na ręce. Ale nie
przejmuj się, bo dasz sobie ze
wszystkim radę.

Bliźnięta 21.05-21.06
Dostaniesz kogoś do współpracy
i część rzeczy będziesz mógł prze-
rzucić na tę osobę. Drobny wyjazd
bez telefonu i komputera genialnie
wpłynie na twoje samopoczucie.

Rak 22.06-22.07
Musisz podejmować właściwe de-
cyzje, więc dobrze by było, gdybyś
każdą sprawę przeanalizował dwa
razy. Inaczej możesz napytać sobie
biedy.

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu szef musi mieć
naprawdę rację. Nawet, jeżeli wyda
najgłupsze polecenie. Niedługo
wszystko wróci do normy, a ty po
prostu się nie narazisz.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu szef musi mieć
naprawdę rację. Nawet, jeżeli wyda
najgłupsze polecenie. Niedługo
wszystko wróci do normy, a ty po
prostu się nie narazisz. 

Waga 23.09-23.10
Daj sobie czas i spełnij jakąś za-
chciankę, nawet gdybyś musiał
wydać na nią nieco grosza. Oszczę-
dzanie jest szczególnie męczące,
warto od niego odpocząć.

Skorpion 24.10-22.11
Tydzień pełen równowagi.. Jeżeli
wcześniej było nerwowo, teraz
zawrzecie ugodę. Prowadząc włas-
ną firmę możesz spodziewać się
dobrej współpracy. 

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu najlepiej unikaj
szefa jak ognia. Człowiek będzie
chodził w zupełnie złym humorze.
Dzięki cierpliwości jesteś w stanie
wybrnąć z tego trudnego tygod-
nia.

Koziorożec 22.12-2001
Nic w zasadzie nie zapowiada
katastrofy. Ale uważaj, bo jakaś
nieżyczliwa osoba stoi ci na dro-
dze. Jeżeli masz działać działaj
sam i nie proś nikogo o pomoc.

Wodnik     21.01-19.02
Jeszcze trochę będziesz musiał
się napracować. Ale już powolut-
ku nawał pracy i obowiązków
będzie znikał z horyzontu. Ode-
tchniesz w nadchodzący wee-
kend. 

Ryby 20.02-20.03
To twój czas na działanie, ale
musisz postępować ostrożnie, tak
jakbyś stąpał po kruchym lodzie.
Wszystkie zawodowe sprawy
mogą zawalić się w jednym mo-
mencie.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Maciej (poniedziałek)
—jest szlachetny, dobry, obrotny
i przeważnie spokojny, bardzo
rzadko się denerwuje. Lubi zmiany,
dość często zmienia miejsce za-
mieszkania lub pracę. Uwielbia
dalekie podróże. Ma zmysł dobrego
organizatora, dzięki czemu jego
wycieczki zazwyczaj się udają
i powraca z nich pełen wrażeń
i dobrego zarobku. 

 Wiktor (wtorek)
— ma konserwatywne przekonania,
jest towarzyski, chętnie pomaga
innym i udziela rad. Bardzo oddany
bliskim i znajomym, ceni przyjaźń
i towarzystwo. Lubi podróże. Jest
to człowiek szczery, sprawiedliwy
i mówiący prawdy. Czasami jest
przekorny i lubi przekomarzać się
z innymi. Szlachetny jako mąż
i wzorowy jako ojciec. Kocha
swoich rodziców i tradycję.

 Ewelina(środa)
— ma wiele dynamizmu, pewności
siebie i bogate życie wewnętrzne.
Bardzo przeżywa to, co wykonuje.
Szybko się obraża, ale i szybko
dąży do pojednania. W uczuciach
jest zaborcza i to często powoduje
konflikty. Odznacza się też dużą
pobudliwością. Jest silna psychicz-
nie. Nie znosi rywalizacji, nie ma
też ambitnego pędu do zrobienia
kariery. Jeśli życie wyniesie ją na
wysokie stanowisko, potrafi być
odpowiedzialną i sprawiedliwą
szefową.

 Anastazja (czwartek)
— Dużą uwagę przywiązuje do
rozwijania własnej inteligencji,
wiedzy ogólnej, dlatego ceni po-
dróże. Jest to osoba kulturalna,
subtelna, ale często kapryśna. Jeśli
coś postanowi, to trzyma się tego.
Jest osobą pracowitą. Ceni sobie
dobry i modny ubiór, jest zmienna
w miłości. Jako matka jest bardzo
troskliwa.

 Roman (piątek)
— to urodzony przywódca, idealnie
sprawdza się na stanowiskach kie-
rowniczych. Potrafi współpracować
z ludźmi, dba o ich byt, stara się
wynagrodzić ich zaufanie w sto-
sunku do niego. Jest słowny, pra-
cowity, zaradny, ma świetną pa-
mięć. Roman jest też silny i od-
porny psychicznie na stres. Pry-
watnie jest to człowiek dobry, jest
troskliwym mężem oraz ojcem.

 Joanna (sobota)
— to wielka indywidualność, ener-
giczna, zorganizowana i realizująca
swoje wspaniałe idee. Lubi chodzić
swoimi ścieżkami. Jest bardzo
wrażliwa na ludzką krzywdę, ale
nie angażuje się w pomoc spo-
łeczną. W miłości na ogół chłodna.
Jeśli ma dzieci bardzo je kocha,
ma szacunek do męża i troszczy
się o dom.

 Lucyna (niedziela)
— kobieta o imieniu Lucyna jest
wolontariuszką, ceni wolność myśli
oraz słowa, nie dba o to, co mówią
o niej inni. Lubi być oryginalna
i przez to niekiedy ludzie uważają
ją za dziwaczkę. Bardzo uparta,
skryta, czasem nietolerancyjna
wobec innych. Jest kobietą o miłym
wyglądzie, dlatego też ma niejed-
nego adoratora. Mężczyzn traktuje
raczej instrumentalnie. 
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Sudoku 9 (Medium)
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8 1 5 7
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Sudoku 10 (Medium)
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Sudoku 11 (Easy)
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Sudoku 12 (Very hard)
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