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NA SPORTOWO, NA ZIELONO
Skwery na os. Kopernika i przy ul. Hanki Sawickiej, Las Komunalny przy ul. Chorzowskiej, teren przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
Technicznych w Sośnicy oraz obszar wokół zbiorników wodnych przy ul. Jesiennej – to kolejne miejsca które przejdą metamorfozę. 

Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych systematycz-
nie odnawia, doposaża i
zagospodarowuje prze-
strzeń w różnych czę-
ściach Gliwic. Wychodząc
naprzeciw potrzebom
mieszkańców, którzy co-
raz chętniej uprawiają
sporty na świeżym powiet-
rzu, w tym roku oddano
do użytku siłownie pod
chmurką: na os. Sikornik
i w Parku Chopina.

Jeszcze w tym roku miejsce
do ruchu w plenerze zyskają
mieszkańcy osiedla Kopernika,
którzy wybrali je w głosowaniu
budżetowym. Obecnie trwa
procedura związana z wyło-
nieniem wykonawcy, który ma
tam postawić stanowiska do
ćwiczeń, ławki, kosze na śmieci
i stojaki na rowery. Na osiedlu
zostanie zamontowanych kilka
urządzeń m.in. rower stacjo-
narny, twister, steper, wahadło,
biegacz, wiosła, motyl, prasa

nożna, narciarz biegowy oraz
urządzenia do ćwiczeń mięśni
brzucha czy klatki piersiowej. 
MZUK podpisał też umowy
na stworzenie projektów dla
czterech kolejnych inwestycji
– dokumentacja ma być go-
towa jeszcze w tym roku, a ich
realizacja planowana jest na
kolejne lata. 

Urządzenia do ćwiczeń w ple-
nerze mają stanąć na skwerze
przy ul. Hanki Sawickiej. W

pobliżu nasadzone zostaną
nowe drzewa i krzewy, wyty-
czone zostaną alejki przy któ-
rych staną ławki i kosze.
Nowa zieleń, ławki i kosze na
śmieci mają pojawić się też na
terenie przy hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Sikor-
skiego w Sośnicy i na terenie
tamtejszego Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Technicznych.
W projekcie uwzględnione zo-
staną również nowe alejki i
droga dojazdowa. 

Zachęcać do wypoczynku i
rekreacji ma teren wokół
zbiorników wodnych przy ul.
Jesiennej. Spacerowicze mają
mieć tam do dyspozycji nowe
alejki i ławki. Metamorfozę
ma przejść okoliczna zieleń,
a oświetlenie terenu ma sprzy-
jać również wieczornym spa-
cerom.

Z kolei Las Komunalny przy
ul. Chorzowskiej, który upo-
dobali sobie rowerzyści i ama-

torzy pieszych wędrówek,
zgodnie z planami MZUKu ma
stać się również miejscem przy-
jaznym rolkarzom. Ścieżki, po
których będą mogli jeździć
mają zostać wytyczone na bazie
istniejących alejek. Przypo-
mnijmy, że młodzi fani rek-
reacyjnej jazdy na rolkach w
tym sezonie mogą już korzystać
z rolkowiska, które jest częścią
nowego skweru przy ul. Pa-
derewskiego na os. Obrońców
Pokoju.

P R O M U J Ą
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W Bojkowie, podobnie jak w wielu innych częściach
miasta, nie brakuje amatorów ćwiczeń na świeżym
powietrzu. Plenerowe siłownie są przystosowane do
potrzeb osób w różnym wieku. (fot. A.Witwicki)

Na nowym skwerze na osiedlu Obrońców Pokoju po-
wstało miejsce do gry w kosza i jazdy na rolkach. 
(fot. Z.Daniec)

W gliwickich parkach, na skwerach i zieleńcach sys-
tematycznie kosi się i dosiewa trawę, dba o roślinność.
Na bieżąco przeprowadzane są też drobne renowacje.
(fot. A.Witwicki) 
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Przez cztery lata zgłosił zaledwie 5 interpelacji,
którym nadano bieg. Portal mamprawowie-
dziec.pl zapytał posła Gałażewskiego przed
wyborami jakie najważniejsze działa-nia po-
dejmie na rzecz mieszkańców swojego okręgu
wyborczego? Poseł mówił m.in. o wsparciu
dla Bumaru Łabędy oraz uregulowaniu pro-
blemów eksploatacji kopalń. Obietnic najwi-
doczniej nie udało się zrealizować.

Gałażewski musiał
odejść?

W piątek Platforma Obywatelska ustaliła
kształt gliwickiej listy w nadchodzących
wyborach parlamentarnych. W skład na-
szego okręgu wchodzą Gliwice, Zabrze, By-
tom oraz dwa powiaty: gliwicki i tarnogórski.
Uprawnieni do głosowania mieszkańcy wy-
biorą spośród wszystkich kandydatów 9
przedstawicieli do Sejmu oraz jednego do
Senatu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie
„jedynką” sejmowej listy będzie Borys Bud-
ka, obecny minister sprawiedliwości, wcześ-
niej zabrzański radny, a w roku 2014 kan-
dydat na prezydenta Gliwic. Na miejscu
drugim partia postanowiła umieścić Kry-
stynę Szumilas, byłą minister edukacji. Ko-
lejne miejsca także dostali obecni posłowie:
Jacek Brzezinka z Bytomia oraz Tomasz
Głogowski z Tarnowskich Gór. 

Na liście zabrakło natomiast miejsca dla
wieloletniego działacza gliwickich struk-
tur Andrzeja Gałażewskiego.
Wcześniej można było usłyszeć, że poseł
w ramach politycznej emerytury dostanie
nominację partii do Senatu. Tak się jednak
nie stało choć zdaje się, że Gałażewski do
ostatniej chwili nie spodziewał się takiego
obrotu sprawy. Jego butne wypowiedzi
m.in. na Twiterze pozwalały sądzić, że
pewny jest swojej mocnej pozycji. Jak się
dowiedzieliśmy, kandydatem z okręgu obej-
mującego Zabrze i Bytom ma być minister
zdrowia Marian Zembala a senator z tego
okręgu Andrzej Misiołek przesunięty zo-
stanie do Katowic, natomiast z Gliwic star-
tować ma Zbigniew Wygoda, były prze-
wodniczący gliwickiej Rady Miasta. W tej
układance nie ma więc miejsca dla Gała-
żewskiego.

Czy w takim razie Gałażewski został
zmuszony do odejścia przez własną
partię?
Przypomnijmy sylwetkę tego gliwickiego
polityka. Dla wielu to postać kontrower-
syjna. Prawie każdy zna jego nazwisko,
jednak niewielu go spotkało. Widocznie
poseł Gałażewski w pełni poświęcił się
pracy w Warszawie bo nawet dziennikarze
widują go niezwykle rzadko. W przeszłości
był gliwickim radnym, wicewojewodą,
a przez rok nawet prezydentem Gliwic. Po-
słem na Sejm jest od 14 lat. W młodości
mówiono na niego „moczydupek”, to z po-
wodu pasji jaka narodziła się wiele lat temu
i która trwa do dzisiaj - poseł Gałażewski
uwielbia żeglować. Zaczął już w dzieciństwie,
konsekwentnie przesiadając się na coraz
większe jachty, pływał turystycznie ale także
na regatach. Być może ta pasja tłumaczy
jego potrzebę podróżowania. Poseł Gała-
żewski był jednym z bohaterów afery jaka

wybuchła pod koniec zeszłego roku. Okazało
się wtedy, że wielu posłów zamiast pracy
w Sejmie woli zagraniczne wycieczki na
koszt podatników. Jeszcze ciekawsze okazały
się kreatywne sposoby w jakie parlamen-
tarzyści rozliczali te podróże z kancelarią
sejmu. Wojaże Gałażewskiego tylko w jed-
nym roku kosztowały nas ponad 40 tysięcy
złotych. 
Przez cztery lata zgłosił zaledwie 5 inter-
pelacji, którym nadano bieg. Portal mam-
prawowiedziec.pl zapytał posła Gałażew-
skiego przed wyborami jakie najważniejsze
działania podejmie na rzecz mieszkańców
swojego okręgu wyborczego? Poseł mówił
m.in. o wsparciu dla Bumaru Łabędy oraz
uregulowaniu problemów eksploatacji ko-
palń. Obietnic najwidoczniej nie udało się
zrealizować. Łabędzki Bumar jest w bardzo
słabej kondycji. Ostatnio Samsung podebrał
mu intratne zlecenie. Podwozia do haubi-
coarmat będą dostarczane do Polski przez
koreańską firmę. Przeglądając sejmowe
głosowania można odnieść wrażenie, że
poseł nie ma własnych poglądów. Jest na-
tomiast niezwykle skuteczną maszynką do
głosowania. Spośród wszystkich głosowań
w których brał udział aż 99% było zgodnych
z partyjną linią. W pozostałym 1% poseł
wstrzymał się. Był m.in. zwolennikiem pod-
niesienia wieku emerytalnego,  głosował
także za programem wygaszania kopalń.
Był natomiast przeciwnikiem podniesienia
kwoty wolnej od podatku dochodowego.
Nie wszyscy o tym wiedzą ale posłowie po-
datek płacą dopiero po przekroczeniu kwoty
27360 złotych rocznego dochodu. Zwykli
obywatele pieniądze fiskusowi oddadzą już
osiągając dochód w wysokości 3091, czyli
niecałe 260 zł miesięcznie. Gałażewski był
zwolennikiem takich zasad. 

Na przykładzie posła Gałażewskiego wy-
raźnie widać jak działa magia „jedynki”.
Gdy w roku  2005 startował z drugiego
miejsca otrzymał 9,5 tysiąca głosów. Rok
2007, Gałażewski na jedynce - wynik
o ponad 24 tysiące głosów lepszy. W roku
2011 znowu dwójka i zaledwie 11,7 tysiąca
głosów. Gdy już upewnił się, że kolejne 4
lata spędzi za nasze pieniądze w Sejmie,
pokazał co myśli o swoich wyborcach.
W 2011 roku obraził studentów gliwickiej
uczelni pisząc: „Teraz w ładnym i intere-
sującym obiekcie (dot. Nowych Gliwic –
przyp. red.) mieści się między innymi trze-
ciorzędna niepubliczna szkoła wyższa, pod-
trzymywana przy życiu z pieniędzy pub-
licznych. (…)”A poseł, który powinien prze-
cież być rzecznikiem Gliwic mógł napisać,
może zapomniał, może za mało tu bywa,
że Nowe Gliwice to również miejsce,

w którym dzięki pieniądzom samorządu
stworzono warunki do rozwoju firm dzia-
łających w branży nowych technologii,
z których Gliwice mogą być naprawdę dum-
ne. Działają tam m.in. Future Processing
firma tworząca oprogramowanie kompu-
terowe dla największych przedsiębiorstw
na świecie, jedna ze 100 najbardziej dyna-
micznie rozwijających się firm w Europie
czy Flytronic będący ośrodkiem badaw-
czo-rozwojowym. Prowadzone przez firmę
działania, w zakresie elektroniki, informatyki
oraz mechaniki charakteryzują się inno-
wacyjnością na skalę międzynarodową. 

Reklamy Gliwicom nie zrobił, okazało
się natomiast, że nie tylko nie mamy
w nim godnego reprezentanta ale mu-
simy się też za niego wstydzić przed
resztą Śląska.
Poseł miał rozmach i obrażanie własnych
wyborców już mu nie wystarczyło. Być
może to przez krakowskie pochodzenie po-
czuł się lepszy od Ślązaków czemu dał
wyraz komentując wyniki wyborów uzu-
pełniających w Rybniku. 

W trakcie medialnej burzy jaka wybuchła
w kilka godzin później za jego słowa
tłumaczyć się musiał sam minister Gra-
barczyk.
Jak przystało na prawdziwego aroganta
poseł nie przeprosił. Przeciwnie, stwierdził,
że „trafił w czuły punkt”. Dopiero następ-
nego dnia, zapewne pod naciskiem partii,
napisał, że obrażanie Ślązaków nie było
jego intencją. Szkoda, że poseł tak rzadko
myśli zanim napisze. Jeśli przeanalizować
jego wpisy m.in. na twiterze można dojść
do wniosku, że nie wie co chce powiedzieć
zanim tego nie powie. Choć może z drugiej
strony dobrze, że jest szczery, przynajmniej
wiemy z jakim człowiekiem naprawdę
mamy do czynienia. Poseł potrafił się nawet
śmiać z rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.
Był także autorem jednego z najgłupszych
happeningów politycznych w tej części Eu-
ropy. Na gliwickim Rynku wystawił swoje
buty i zachęcał przypadkowych mieszkań-
ców by je ubrali. Mieli w ten sposób poczuć
jak to jest być w butach posła. Chętnych
brakowało.

W biogramie jaki zamieścił na swojej
stronie internetowej próżno szukać osiąg-
nięć w pracy na rzecz okręgu.
Być może poseł jest osobą niezwykle skrom-
ną. Co ciekawe nie chwali się także opozy-
cyjną działalnością w Solidarności. Znaj-
dziemy za to listę stanowisk i funkcji jakie
w swoim życiu pełnił. 

➽➽➽ ze str.❶
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Ponad tydzień mieszkańcy wo-
jewództwa śląskiego musieli
czekać na to, by móc znowu
spać spokojnie. Wszystko to
za sprawą gammamatu – urzą-
dzenia badawczego zawiera-
jącego radioaktywny iryd –
które zgubili pracownicy Za-
kładu Badań Nieniszczących.
15 lipca całą Polskę obiegła in-
formacja o zagrożeniu skażenia
radioaktywnego – brzmiało
groźnie bo i zagrożenie było
poważne. Pracownicy gliwic-
kiej firmy poinformowali po-
licję o zgubieniu defektoskopu
– specjalistycznego urządzenia
do prześwietlania spawów przy
konstrukcji rur ciepłowniczych.
Twierdzili, że urządzenia naj-
prawdopodobniej zapomnieli
zabrać z terenu budowy przy
ul. Reymonta w Zabrzu. Urzą-
dzenie jest bezpieczne pod wa-
runkiem, że jest szczelnie za-
mknięte i nie dostanie się w rę-
ce osoby, która np. postanowi
je otworzyć – to groziłoby ska-
żeniem radioaktywnym, które
spowodować może nawet
śmierć. 
Po ponad tygodniowym po-
szukiwaniu urządzenie zgu-

bione rzekomo w Zabrzu zna-
lazło się...tyle, że w Gliwicach.
Okazało się bowiem, że pra-
cownicy zostawili urządzenie
na placu budowy przy ulicy
Wyspiańskiego w Gliwicach,
gdzie zostało przysypane pia-
skiem. Najprawdopodobniej
jeszcze tego samego dnia po
terenie poruszał się starszy
mężczyzna, który żyje ze sprze-
daży złomu – zauważył on wy-
stający spod piasku pręt i po-
stanowił go wyciągnąć. Dziw-
nie wyglądająca skrzynka oka-
zała się jednak zbyt ciężka, by
mógł zabrać ją ze sobą, więc
74-latek zawinął ją w rekla-
mówkę i ukrył w pobliskich
krzakach. Być może o urzą-
dzeniu by i zapomniał, gdyby

nie działkowi sąsiedzi. To oni
włączyli radio, w którym ów
Pan usłyszał o zgubionym de-
fektoskopie. Skonsultował się
z córką, która nakazała mu
udać się na najbliższy komi-
sariat policji i zgłosić znalezi-
sko. 
Strach pomyśleć co mogłoby
się stać, gdyby urządzenie nie
zostało wyciągnięte spod warst-
wy piasku i zostało np. zaha-
czone przez łyżkę koparki.
74-latek otrzymał w nagrodę
5 tys. zł od prezesa Zakładu
Badań Nieniszczących. W sto-
sunku do pracowników, którzy
zgubili urządzenie prowadzone
jest śledztwo mające wyjaśnić,
czy spowodowali oni zagroże-
nie dla życia i zdrowia.

W minioną sobotę, 25 lipca gliwicka
Palmiarnia po letniej przerwie techno-
logicznej została znowu udostępniona
zwiedzającym. 

Okres letni jest najlepszym momentem na
przeprowadzanie tego typu prac. W Palmiarni
latem rośliny tropikalne najmniej cierpią, gdy
wyłączone ogrzewanie zostaje poddane kon-
serwacji. W ramach prac wykonana została
konserwacja sieci grzewczej, wymianiono ma-
gistralę wody wodociągowej i pomalowano po-
mieszczenia pawilonu wejściowego. 
Przeprowadzono również konserwację dwóch
zbiorników akwarystycznych i renowację oczek
wodnych w pawilonie historycznym. Ponadto
wymieniane są drewniane elementy w obiekcie. 
Miejska Palmiarnia to jedno z ulubionych

miejsc wypoczynku mieszkańców Gliwic i obo-
wiązkowy punkt na turystycznej mapie miasta.
Potwierdzają to liczby - od początku roku 2015
Palmiarnię odwiedziło już ok. 95 tys. osób!

Oddanie do użytku Palmiarni zbiegło się
w czasie z zakończeniem renowacji fontanny
w Parku Chopina, która w końcu wypełniła
się wodą. Wcześniej nie było to możliwe przez
pęknięcia niecki. Obiekt został więc wyre-
montowany przez Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych. Pracownicy działu remontowego
uszczelnili oraz pomalowali konstrukcję przy
pomocy specjalnych środków. W upalne dni
teren przy fontannie w Parku Chopina jest
jednym z ulubionych miejsc odpoczynku
mieszkańców Gliwic. 

Palmiarnia

otwarta 

Powiatowy Urząd Pracy w Gli-
wicach pozyskał ponad 12,5
mln zł na szkolenia. Są to fun-
dusze na kursy dla pracowni-
ków i osób bezrobotnych nie-
mal z każdej grupy wiekowej.
Gliwicki PUP przygotował róż-
ne formy wsparcia mające po-
móc osobom bezrobotnym w
znalezieniu pracy. Są to m.in.
refundacja składek na ubez-
pieczenie społeczne, dotacje
na działalność gospodarczą,
możliwość pozyskania stażys-
tów oraz bony szkoleniowe
i szkolenia.

Wsparcie 29
Projekt finansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego ma zaktywizować osoby
bezrobotne z terenu Gliwic
i powiatu gliwickiego. Prze-
znaczony jest dla osób do 29
roku życia. Na wsparcie mogą
liczyć 522 osoby. Przygotowane
dla nich formy wsparcia to
staże, szkolenia zawodowe,
środki na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej
i bony na zasiedlenie. Pula do-
finansowania w tym projekcie

wynosi blisko 5 mln zł.

Wsparcie 30+
W ramach aktywizacji osób
bezrobotnych w wieku 30+ za-
rejestrowanych w PUP w Gli-
wicach przeszkolonych zosta-
nie 226 osób. Uczestnicy będą
korzystali ze szkoleń zawodo-
wych, prac interwencyjnych,
środków na rozpoczęcie włas-
nej działalności gospodarczej
oraz refundacji kosztów wy-
posażenia i doposażenia sta-
nowiska pracy. Na projekt po-
zyskano z Unii Europejskiej
3,2 mln zł.

Wsparcie 45+
Równie ważne jak minimali-
zacja bezrobocia i pomoc w
znajdywaniu pracy osobom
bezrobotnym, jest zapobiega-
nie utracie pracy. Na szybko
zmieniającym się rynku, w cza-
sach dynamicznie rozwijają-
cych się technologii i gospo-
darki, wielu pracowników
przestaje spełniać wymagane
przez pracodawców kryteria.
Dla takich osób stworzono
kształcenie ustawiczne, czyli

formę przekwalifikowania pra-
cownika i dostosowanie jego
umiejętności do potrzeb pra-
codawcy i zmieniających się
realiów. Inwestowanie w po-
tencjał kadrowy ma poprawić
zarówno pozycję firm, jak i
samych pracowników. Praco-
dawcy mogą uzyskać zwrot
nawet do 100% kosztów szko-
lenia. Na realizację projektu
pozyskano 4,4 mln zł z Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowe-
go. Do gliwickiego PUP-u
wpłynęły już 84 wnioski na
przeszkolenie 546 osób. Miejs-
ca jeszcze są.
W ubiegłym roku na kształce-
nie ustawicznie pozyskano 256
200 zł. W tym roku już 4 400
000 zł. Szkolenia cieszą się
ogromną popularnością i dla-
tego 24 sierpnia rusza kolejny
nabór z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Szkolenia do-
tyczą wyłącznie pracowników
powyżej 45 roku życia, ponie-
waż to właśnie oni mają naj-
większe trudności z dostoso-
waniem się do zmieniającego
się rynku pracy.

12,5 miliona
dla bezrobotnych

Trwa spór zbiorowy pomiędzy
związkami zawodowymi dzia-
łającymi przy gliwickiej fab-
ryce Opla a jej zarządem.
Jak twierdzą związkowcy za-
rząd fabryki bez uzgodnień
z reprezentacją załogi wpro-
wadził sześciodniowy tydzień
pracy dla kolejnych – po
utrzymaniu ruchu – grup pra-
cowniczych, co jest niezgodne
nie tylko z Regulaminem Pra-
cy GMMP Gliwce ale i Kode-
ksem Pracy.
Ostatnie spotkanie negocja-
cyjne odbyło się w miniony
czwartek. Trwające ponad 10
godzin nie doprowadziło do
wypracowania wspólnego sta-
nowiska. Punktem spornym
miał się okazać zapis wpro-

wadzający dodatkową przer-
wę w pracy, na co nie zgodził
się zarząd. Strony podpisały
protokół rozbieżności, a to
oznacza, że kolejna tura ne-
gocjacji odbędzie się już
w obecności zewnętrznego
mediatora. Osobę taką –
o ile nie zrobią tego strony –
wyznaczy Minister Pracy i Po-
lityki Społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Na początku lipca trzy orga-
nizacje związkowe działające
przy gliwickiej fabryce przy-
gotowały apel do wicepremie-
ra Janusza Piechocińskiego,
który chciały mu wręczyć pod-
czas wizyty przedstawiciela
rządu w GMMP Gliwice. To
jednak się nie udało, gdyż jak

twierdzą związkowcy zarząd
skutecznie chronił Piechociń-
skiego przed tym spotkaniem.
Apel więc został do wicepre-
miera wysłany pocztą.
Do zgrzytu doszło również
przed organizowaną przez
związki zawodowe konferen-
cją prasową.  Pierwotnie od-
być się ona miała przed bramą
zakładu, jednak zarząd
GMMP wyraził swoje nieza-
dowolenie wynikające z tego
faktu. Jak twierdzą związki
zawodowe zmiana miejsca
była żądaniem bezprawnym,
ale chcąc okazać swoją dobrą
wolę przeniosły spotkanie
poza teren zarządzany przez
GMMP – czyli na ulicę do-
jazdową do zakładu. 

W Oplu bez porozumienia 
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Niedawno zakończyła się przerwa technologiczna
na pływalni „Mewa”. Teraz przyszedł czas na
kolejne gliwickie baseny. 
Lato to najlepszy moment na przeprowadzenie
niezbędnych prac modernizacyjnych w obiektach
typu kryta pływalnia gdyż większość gliwiczan
korzysta wówczas z otwartych akwenów.

Od 27 lipca do 16 sierpnia będzie
zamknięta kryta pływalnia „Olim-
pijczyk” na osiedlu Kopernika,
a od 18 do 31 sierpnia – „Delfin”
przy ul. Warszawskiej.

Zamknięte
pływalnie

Sensacyjne odkrycie na
budowie gliwickiego od-
cinka Drogowej Trasy
Średnicowej znalazło się
w scenariuszu serialu
„Wirus” emitowanego w
USA. Chodzi o znalezione
w 2013 ludzkie szczątki,
które ukazały się budow-
niczym w rejonie ulic
Dworcowej i Jagielloń-
skiej. Hipotez co do po-
chodzenia  i śmierci było
wiele, jednak najbardziej
prawdopodobną stała się
ta, iż w ten charaktery-
styczny sposób grzebane
były osoby podejrzane o
praktyki wampiryczne.
O jaki sposób chodzi?
Otóż głowa oddzielana
była od reszty działa i
układana w nogach, cza-
sami dodatkowo docią-
żana kamieniami ta jak
w przypadku szczątków
z Gliwic. Wierzono, że

uniemożliwi to duszy
zmarłego powrót do
świata żywych.  
W drugim odcinku dru-
giego sezonu wspomnia-
nego już serialu „Wirus”,
który został właśnie wy-
emitowany w USA poja-
wił się motyw z gliwicki-
mi wampirami. Akcja od-
cinka przenosi się bo-
wiem na Uniwersytet
Wiedeński do roku 1965,
gdzie wykładowca pre-
zentuje zdjęcia ciał po-
zbawionych głów – te
ułożone są w nogach. W
tym momencie pada zda-
nie:
„Robotnicy odkryli te
ciała podczas budowy
drogi w Gliwicach w
Polsce (…) Potwierdza
to popularność pogań-
skiego mitu o wampi-
rach w chrześcijańskich
czasach.”

Gliwice
w amerykańskim serialu
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460 JOW

1 TURA PUBLICZNE LICZENIE
GŁOSÓW

SWOBODA
KANDYDOWANIA

Posłowie odpowiedzialni przed wyborcami, 
czyli JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

RAZEM ZMIENIAMY POLSKĘ!

Odwiedź teraz stronę ruchjow.pl
 i wpłać 50 zł lub inną kwotę.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW) 

na wzór brytyjski w wyborach do Sejmu to:

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ POD FUNDAMENT LEPSZEJ POLSKI

Co się zmieni?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSŁÓW PRZED WYBORCAMI

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

SPRAWNE I STABILNE RZĄDY

ZMIANA CHARAKTERU PARTII POLITYCZNYCH

Cokolwiek wydamy, musimy wcześniej zebrać. Dzisiaj mamy niepowtarzal-

ną szansę na dotarcie z naszą dobrą nowiną do wielu rodaków. Wspomóż 
nasze działania na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, wpłać 

billboardy i spoty dla radia oraz telewizji.
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wyścigo-

we

Robert z
zespo u
Led

Zeppelin

miasto z
amat

problem,
k opot,

kes

polska
aspiryna

eisumej
nie prze-
lewa

uwodzi-
ciel

zó ta lub
brunat-
na
farba

ainorhc
brzegi
rzeki
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Rey-
monta

Charl-
ton, gra
Ben-
Hura

eicjan z-
szy ptak

ycajatal

ma go
weso y
Romek

kopane
akrepas

ezc ść
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 Natalia (poniedziałek)
— jest kobietą skrytą i wrażliwą. Często brakuje jej pewności
siebie, dlatego potrzebuje mężczyzny, który będzie dla niej
oparciem i pozwoli jej czuć się piękną. Łatwo ją urazić i kiedy
ktoś trafi w jej czuły punkt, nie pozostaje dłużna. Świetnie
czuje się w roli matki i jest w stanie poświęcić swoje życie za-
wodowe dla rodziny. 

 Wiktor (wtorek)
— mężczyzna nastawiony na realizację, lubi porównywać się
z innymi i czuć się liderem. Zawsze gra zgodnie z regułami.
Ma wysokie standardy moralne i nie toleruje fałszu. Jest
w stanie zapewnić kobiecie poczucie bezpieczeństwa i otoczyć
ją właściwą troską i uczuciem. Niekiedy bywa zazdrosny
o partnerkę.

Marta (środa)
— kobieta niezależna i waleczna. Zawsze broni swoich przeko-
nań i postępuje zgodnie z własnymi zasadami. Jest zaufaną
przyjaciółką – nigdy nie złamie dotrzymanego słowa. Nie-
mniej zdarzają jej się drobne złośliwości i potrafi być niemiła,
kiedy ma gorszy dzień. 

 Piotr (czwartek)
—mężczyzna o dwojakiej naturze. Z jednej strony wrażliwy
i kochający mąż, z drugiej strony konfliktowy i nieustępliwy
pracownik. Z trudem przyjmuje krytykę. Jest bardzo oszczęd-
ny i skupia się na przyszłości, niekiedy zaniedbując to, co dzie-
je się tu i teraz.

 Helena (piątek)
— kobieta pewna siebie, świadoma swojej wartości. Troszczy
się o to, by wokół niej panował spokój i harmonia. Wśród
mężczyzn szuka idealnie dopasowanego partnera, dlatego nie-
raz zajmuje jej to długie lata. W szczęśliwym związku Helena
pozostaje wierna i opiekuńcza.

 Alfons (sobota)
— urodzona optymistka – zawsze patrzy z nadzieją przyszłość
i w każdej sytuacji odnajduje pozytywne strony. Często kieru-
je się emocjami, zdarza się jej niespodziewanie wybuchnąć,
ale szybko powraca do równowagi

 Gustaw (niedziela)
— osoby o tym imieniu są zwykle dość kapryśne – często coś
im nie odpowiada i łatwo znajdują powody do narzekania. Ła-
two zrażają się niepowodzeniami i nie wierzą we własne moż-
liwości. Możliwości jednak mają ogromne – bystry i przenikli-
wy umysł pozwala im odnaleźć się w wielu profesjach. 
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3 powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.


