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Największy nakład w Gliwicach rozdawany do ręki
✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

skontaktuj się z nami

Tutaj dostaniesz gazetę:

✪ ul. Zwycięstwa
✪ Dworzec PKP Gliwice
✪ Plac Piastów
✪ Politechnika Śląska

w Gliwicach
www.tydzienwgliwicach.pl
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Most to rodzaj przeprawy nad przeszkodą wodną,
wiadukt - nad lądową.

Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz
by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most.

➽ str ➋

BYŁ MOST
BĘDZIE WIADUKT
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Na przestrzeni roku,
mieszkańcy spędzają na
przystankach autobusowych
nawet kilka godzin!

Oprócz ochrony przed silnym wiat-
rem i opadami, wiaty mogą również
spełniać funkcję estetyczną. Niestety,
narażone na ataki wandali są często
obrazem rozpaczy i zniszczenia. Choć
w Gliwicach, wiele z nich prezentuje
się całkiem nieźle, to jednak spora
część została zupełnie zdewastowana.
Wybite szyby, brud i obskurne bo-
homazy są tradycyjną „ozdobą” przy-
stanków. Przykłady takiego wanda-
lizmu możemy spotkać w każdej czę-
ści miasta. Stały się one nieodzow-
nym elementem krajobrazu.

Na szczęście istnieje szansa, że ta
sytuacja zmieni się diametralnie.
O wygląd i czystość gliwickich wiat
ma zadbać profesjonalna firma sprzą-
tająca! Miasto już ogłosiło przetarg.
Przedsiębiorstwo nie będzie miało
łatwego zadania.

Prace będą polegały na:
▪ umyciu powierzchni wiaty dwu-

stronnie, bez zacieków (wszystkie
elementy łącznie z dachem, ławką
lub krzesełkami) 2 razy w miesiącu
(pierwszy raz do 15 dnia każdego
miesiąca, drugi raz do ostatniego
dnia każdego miesiąca);

▪ usuwanie ogłoszeń, plakatów itp.
na bieżąco bez wezwania Zama-
wiającego;

▪ czyszczeniu rynienek odpływowych
2 razy w miesiącu (pierwszy raz
do 15 dnia każdego miesiąca, drugi
raz do ostatniego dnia każdego
miesiąca).

▪ usuwanie napisów graffiti 2 razy
w miesiącu (pierwszy raz do 15
dnia każdego miesiąca, drugi raz
do ostatniego dnia każdego mie-
siąca).

Być może zadbane wiaty spodobają
się gliwiczanom tak bardzo, że prze-
siądą się z samochodów do komu-
nikacji miejskiej. Znając warunki ja-
kie musi spełnić firma, każdy z nas
będzie mógł dopilnować, by gliwickie
przystanki stały się wizytówką miasta. 

Kiedy w lipcu otrzymaliśmy
zdjęcie zalanej ulicy Reymonta,
postanowiliśmy sprawdzić, dla-
czego władze nie podjęły ża-
dnych działań w związku z za-
lewającą jezdnię wodą.
W czasie deszczu droga pod

wiaduktem przy ul. Reymonta
w Sośnicy zamienia się w jezioro

zupełnie uniemożliwiające prze-
jazd. Zarówno urzędnicy jak
i pracownicy spółek miejskich
bezradnie rozkładali ręce. Spra-
wę za każdym razem pozosta-
wiano siłom natury, czekając aż
woda opadnie.
Przyczyną wieloletnich proble-

mów była niewielka średnica

kanału, uniemożliwiająca ode-
branie napływającej wody. 

Po naszej interwencji naczelnik
Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych, Mariola Pendziałek
zapowiedziała, że zostaną prze-
prowadzone czynności, które
poprawią sytuację mieszkańców. 

● Zostały wykonane projekty

Był most, będzie wiadukt
przebudowy kanalizacji deszczo-
wej i obecnie planujemy jej mo-
dernizację. Problem jest o tyle
poważny, że w okolicy nie ma
odbiorników wody, dlatego mu-
simy wybudować przepompow-
nie. Kiedy mamy do czynienia
z opadem o dużej sile, kanalizacja
nie jest w stanie odebrać takiej
ilości wody. Jedynym wyjściem
jest czekanie, aż kanał będzie
drożny.

Czekaliśmy na efekty deklaracji,
gdy Sośniczanie nadal w czasie
deszczu musieli zmieniać trasę
przejazdu. Ku zaskoczeniu miesz-
kańców, w ubiegłym tygodniu rzecz-
nik ZDM Jadwiga Stiborska –
Jagiełło zapowiedziała, że na od-
cinku ul. Reymonta pojawią się
utrudnienia w ruchu. Na miejscu
pojawił się ciężki sprzęt, a robot-

nicy rozpoczęli modernizację ka-
nalizacji deszczowej! 

Po kilkunastu latach ciągłego
zalewania drogi, nikt nie spodzie-
wał się, że kiedykolwiek ktoś zaj-
mie się tym problemem. Roboty
powinny zakończyć się do 30 lis-
topada, a wraz z nimi dotychcza-
sowe uciążliwości. Okazuje się,
że nawet wieloletnie zanied-
bania, mogą zostać napra-
wione w ciągu tygodnia. Wy-
starczy odpowiednio podejść
do sprawy. Czekamy na ko-
lejne informacje od naszych
czytelników, które pozwolą
poprawić jakość życia w na-
szym mieście!

Drugie życie
gliwickich przystanków

cd. ze str 1

Marcin Subotowicz
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● Sektor „Sprzedaż samo-
chodów” funkcjonuje bez
zmian na tym samym terenie
jak przed reorganizacją. Obo-
wiązuje wjazd bramą nr 1,
od ul. Kujawskiej i bramami
nr 2 i 3, od ul. Błonie. 
Na terenie tego sektora ofe-
rowane są samochody oso-

bowe, w tym małolitrażowe,
wszelkich marek i roczników,
samochody dostawcze, mi-
nibusy, busy, przyczepy to-
warowe i campingowe, itp. 

● Sektor „Motory i Rowe-
ry” został przeniesiony po
reorganizacji na teren obok
sektora "Sprzedaż Samo-

chodów". Wjeżdża się tymi
samymi bramami, tj. bra-
mą nr 1, od ul. Kujawskiej
i bramami nr 2 i 3, od ul.
Błonie. Od marca do paź-
dziernika, na terenie tego
sektora oferowane są ro-
wery, motorowery, skutery,
motory, quady, specjalis-
tyczne ubrania, wyposaże-
nie, środki eksploatacyjne,
chemia kosmetyczna. Sek-
tor po reorganizacji funk-
cjonuje na zdecydowanie
większej powierzchni, co
daje możliwość jego roz-
woju. Od marca 2013 roku
zapraszamy także miłośni-
ków starych motorów oraz
designerów tych pojazdów.
W okresie od grudnia do
marca, na terenie sektora,
organizowana będzie giełda

sprzętu zimowego, w za-
kresie sprzętu sportowego
oraz sprzętu do odśnieżania
itp., jak również akcesoria,
wyposażenie, ubrania.
Kolejne trzy sektory są prze-
niesione i zreorganizowane,
ze zwiększoną ilością sta-
nowisk handlowych i szer-
szymi wygodniejszymi pa-
sażami dla klientów.

● Na sektor „Części Sa-
mochodowe" obowiązuje
wjazd bramami nr 4, 5, 7,
8, 9 i 10 od ul. Błonie.
W tym miejscu oferowane
są części i podzespoły do
samochodów, nowe i uży-
wane, koła i opony, akce-
soria i wyposażenie, narzę-
dzia specjalistyczne, w tym
dla warsztatów, ubrania ro-
bocze, środki eksploatacyj-
ne, chemia do utrzymania
pojazdów, wycieraczki oraz
różnorodne gadżety, itp. 
● Na sektor „Targowisko"

możemy wjechać bramą
nr 14, od ul. Kujawskiej
i bramami nr 11 i 12 od ul.
Błonie. Na jego terenie ofe-
rowane są odzież i obuwie
w bardzo szerokim asorty-
mencie od sportowej po
elegancką i specjalną na
każdą porę roku i na każdą
sytuację. W sektorze znajdą
się także stanowiska oferu-
jące chemię gospodarczą
i artykuły spożywcze.
● Sektor „A - Dom i oto-

czenie" znajduje się za bra-
mami nr 12 i 13 od ul. Bło-
nie. Na terenie tego sektora
oferowana jest mała archi-
tektura ogrodowa (domki,
altanki, zadaszenia, ławy,
ławki, elementy placów za-
baw), bramy i płoty, akce-
soria i wyposażenie, meble,
dywany, sprzęt AGD,
sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny, piece centralnego
ogrzewania, narzędzia

i urządzenia specjalistycz-
ne do utrzymania i pielęg-
nacji ogrodów, ubrania ro-
bocze, chemia do pielęg-
nacji ogrodów, sadzonki,
chemia gospodarcza oraz
inne różnorodne gadżety. 

● Sektor „Targ" jest to
nowo organizowany sektor
handlowy, już funkcjonu-
jący, którego reorganizacja
trwa. Wjazd bramami nr
4 i 6 od ul. Błon
ten jest sektorem, na któ-
rym oferowane są różno-
rodne towary od zapalni-
czek i zapałek poprzez che-
mię, telefony, narzędzia,
sprzęt wędkarski, ubrania
wojskowe, odzież i obuwie,
karmę i akcesoria dla zwie-
rząt, po pneumatyczny
sprzęt strzelecki, itp. 
W sąsiedztwie wszystkich
sektorów funkcjonują par-
kingi dla klientów.
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Reorganizacja wynikła z konieczności przekazania
części terenów pod budowę DTŚ. Aktualnie Giełda
zajmuje ponad 30 hektarów terenów i podzielona
jest na sześć sektorów handlowych, z określoną
dla każdego z nich charakterystyczną grupą to-
warową. Działalność handlową i usługową, na
tych sektorach prowadzą zarejestrowane pod-
mioty gospodarcze (producenci, hurtownie, sklepy,
warsztaty) oraz osoby prywatne. Prowadzony
jest zarówno handel detaliczny jak i hurtowy.
Giełda jest otwarta dla każdego! Każdy kto zechce
sprzedać, kupić, zamienić lub tylko pooglądać,
może udać się na zakupy. 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych poinformował nas o zmianach na terenie
Giełdy Samochodowej w Gliwicach.

REKLAMA

Nowa odsłona gliwickiej Giełdy

Marcin Subotowicz
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Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych jak co roku
zajmie się świąteczną

dekoracją Gliwic. 
Siedem żywych drzew iglastych
zostanie udekorowanych kurty-
nami świetlnymi oraz różnymi
kolorowymi ozdobami. Dwa
z nich to świerki rosnące, jeden
u zbiegu ulic Bohaterów Getta
Warszawskiego i Zwycięstwa,
a drugi na Osiedlu Obrońców Po-
koju. Kolejnych pięć to choinki
też żywe, ale cięte i udekorują
skwery na Pl. Krakowskim,
Pl. Niepodległości, przy ul. Wol-

ności, między ul. Obrońców Po-
kojua ul. Paderewskiego oraz
Park Chopina. Jak co roku przy
ul. Dworcowej stanie 20-metrowa
sztuczna choinka. W jej pobliżu
znajdą się konstrukcje świetlne
w kształcie reniferów „ciągnące”
auto – kwietnik, który też zostanie
udekorowany igliwiem i wężami
świetlnymi. W aucie zostanie
umieszczony mikołaj. Kolejna
para reniferów z saniami i miko-
łajem zajedzie jak w ostatnich la-
tach na skwer Doncaster. Jeszcze
jeden zaprzęg z reniferami, tym
razem cały ze światełek, zawiśnie

nad alejką na Placu Grunwaldz-
kim. Sztuczne choinki udekorują
balkon Urzędu Miejskiego (2 szt.)
i balkon Ratusza w Rynku (1 szt.).
Oprócz choinek na balkonach do-
datkowo znajdą się dwie kule
świetlne i kurtyna na balustradzie
(Urząd Miejski) oraz dwie kon-
strukcje świetlne w kształcie anio-
łów (Ratusz). Aniołki świetlne
ozdobią balkon Palmiarni oraz
latarnie na Osiedlu Obrońców
Pokoju. W pobliżu choinki na-
przeciw dworca stanie konstruk-
cja świetlna w postaci mikołaja
z workiem prezentów. Na Pl. Kra-

kowskim już latem zostały zawie-
szone na drzewach kurtyny świet-
lne, które teraz pięknie rozświet-
lają korony. Podobnie jak w roku
ubiegłym, ozdoby zawieszone na
latarniach świątecznie rozświetlą
różne skwery w kilku dzielnicach
Gliwic: Bottrop (Centrum), Kor-
czoka – Stabika (Sośnica), Czapli
/ Kosów (Sikornik), Pl. Jaśminu
(Wilcze Gardło), Mazowiecka –
Warmińska (Żerniki), Oriona -
Centaura (Osiedle Kopernika),
Parkowa / Spacerowa (Bojków
park). Fontanny w mieście są at-
rakcją miejskich placów przeważ-

nie latem. Chcąc to zmienić,
w ubiegłą zimę na skwerze De-
ssau, wokół rzeźby „Chłopiec
z łabędziem” rozmieszczono świet-
lne łańcuchy uzyskując efekt
zimowej fontanny. Na podobny
efekt liczymy dekorując w miejscu
letniej fontanny na Pl. Piłsud-
skiego fontannę zimową – świetl-
ną. Po raz drugi zapraszamy na
zimowy spacer pod tunelem
świetlnym, który pięknie ożywi
alejkę na Pl. Grunwaldzkim.

REKLAMA

REKLAMA
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ŚWIĄTECZNE  ozdoby
jak będzie w tym roku?
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Pod takim hasłem 21 listopada
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Specjalnych Nr 7 w Gli-
wicach obchodzili Międzynarodowy
Dzień Życzliwości. Celem akcji za-
inicjowanej przez szkolny samorząd
było przede wszystkim utrwalanie
kulturalnych wzorców zachowań,
rozwijanie empatii 
i postaw prospołecznych oraz kształ-
towanie przekonania, że życzliwość
to niezbędny element w budowaniu
relacji międzyludzkich. 
Uroczyste obchody rozpoczęły się
od szkolnego apelu, podczas którego
przewodnicząca SamorząduUczniow-
skiego zapoznała zebranych z historią
tego święta oraz zwróciła uwagę na
fakt, że często w natłoku codziennych
obowiązków zapominamy o drobnych,
a tak wiele znaczących gestach życz-
liwości, które sprawiają, że wszystko
staje się przyjemniejsze - rozmowa,
podróżowanie, nauka czy też praca.
Okazało się, że w gliwickiej placówce
nie brakuje życzliwych uczniów,
o czym świadczyła długa lista laurea-
tów konkursów „Najżyczliwszy uczeń”

i „Najżyczliwsza klasa”, którym dy-
rektor szkoły Dorota Tarczyńska wrę-
czyła dyplomy i drobne upominki.
Natomiast symbolem tego szczegól-
nego dnia było Szkolne Drzewko Życz-
liwości udekorowane przez uczniów
życzeniami i pozdrowieniami dla przy-
jaciół i bliskich oraz postanowieniami
dotyczącymi życzliwych zachowań na
co dzień.
O godzinie 9.30 uczniowie ZSOS Nr
7, chcąc podzielić się z innymi swoją

radością, uśmiechem i życzliwością,
wyruszyli wesołym korowodem na
ulice Gliwic. Napotkanym gliwicza-
nom oraz pracownikom Urzędu Mias-
ta życzyli miłego dnia oraz wręczali
własnoręcznie wykonane kwiaty
z pouczającym mottem: „Życzliwość
jest pragnieniem szczęścia drugich”.
Niechaj słowa Tolmanna Pesch’a sta-
nowią źródło codziennych poczynań
nie tylko dzieci i młodzieży, ale przede
wszystkim ludzi dojrzałych.  

Jest szansa! Pomóż małej Antosi!

O wadach dziecka rodzice dowie-
dzieli się dopiero, gdy przyszła na
świat. Po urodzeniu okazało się, że
Antosia ma wygięte piszczele, nie-
wykształcone stópki i lewą rączkę.
Pierwsze chwile swojego życia dziew-
czynka spędziła w Klinice Patologii
Noworodka. Dokładne badania oraz
zdjęcia RTG wykazały bardzo rzadki
zespół wad wrodzonych. W obrębie
śródręcza i palców widocznych jest
jedynie 8 kości z 22, ustawione są
niefizjologicznie. Część z nich jest

pogrubiała i zrośnięta. W obrębie
kończyn dolnych Antosi brakuje w
obu nogach kości strzałek, kości
piszczelowe są zgrubiałe i wygięte
do przodu. Występuje również po-
ważny niedorozwój stóp, w lewej
posiada tylko trzy paluszki, a w pra-
wej dwa. Lekarze mówią, że jest
szansa, aby dziewczynka mogła sta-
nąć na swoich nóżkach, ale koszty
leczenia są ogromne. Jeżeli się nie
powiedzie, Antosia najprawdopo-
dobniej będzie poruszać się na

dwóch protezach. Aby dziecko
mogło normalnie żyć, potrzeb-
na jest Wasza pomoc! Jedy-
nym ratunkiem przed ampu-
tacją obu nóżek jest operacja
w USA, której podjął się dr
Paley. Lekarz wyznaczył ter-
min operacji na wrzesień
2013r. Koszt leczenia to pra-
wie milion złotych! Obecnie
trwa walka o każdą złotówkę,
która zapewni dziewczynce
normalny rozwój.

Antosia jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Wpłacanie darowizn w polskiej walucie PLN:

Bank BPH S.A.   15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytuł przelewu: 18441 – Antonina Wieczorek – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Antosia urodziła się 21 marca 2012 roku w Miejskim Szpitalu

w Knurowie. Ważyła wtedy 2750g i mierzyła 50 cm.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom osób niesłyszą-
cych Straż Miejska urucha-
mia telefon alarmowy.
Dzięki niemu, osoby nie-
słyszące będą mogły zgłosić
interwencję wysyłając sms!
609 521 986 to numer te-
lefonu, pod którym osoby
niesłyszące za pomocą wia-
domości tekstowej mogą
zgłaszać interwencje dyżur-
nemu Straży Miejskiej.
Osoba korzystająca z nu-

meru powinna w treści wia-
domości wpisać:
● rodzaj zauważonej nie-

prawidłowości,
● miejsce zdarzenia,
● imię, nazwisko oraz adres

osoby zgłaszające
Każde zgłoszenie zostanie
sprawdzone, jeżeli załatwie-
nie danego problemu nie
będzie leżało w kompeten-
cjach Straży Miejskiej to
sprawa przekazana zostanie
odpowiednim służbom.

Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś
być traktowany
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Instalacje elek-

tryczne, podłączanie

kuchenek, zmywa-

rek, podgrzewaczy

wody, oświetlenie

energooszczędne

602-815-687

„Życzliwość
jest�pragnieniem
szczęścia�drugich”

SMS

FOTO: Katarzyna Maciejuk

DLA NIESŁYSZĄCYCH

609 521 986
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Tenis� stołowy� w� Gliwicach� i� okolicy
kuleje,�a�zapobiec�temu�może�poko-
lenie,�które�rozumie�znaczenie�oświaty
w�szkoleniu,�popartym�intensywnym
treningiem.� W� Rudzińcu,� naprzeciw
temu�wyzwaniu�powstaje,�niemający
na� Śląsku� odpo-
wiednika� —pin-
gpongowy�ośrodek
doskonalenia�spor-
towego.

W rudzinieckim gim-
nazjum, z dala od
miejskiego zgiełku,
otoczonego lasami,
rozpoczyna działal-
ność Akademia Te-
nisa Stołowego —
Atom & Iwan &
Daro. Nie sposób jed-
nak tego dokonać bez
uważnego oka pro-
fesjonalnej kadry tre-
nerskiej, a te atuty
posiadają animatorzy
pomysłu:  Jarosław
Tomicki – aktualny,
indywidualny vice
mistrz Polski, mistrz Polski w grze po-
dwójnej w tenisie stołowym i zdobywca
drużynowego pucharu Polski 2012, Grze-
gorz Iwaniuk – znakomity szkoleniowiec,
utytułowany nestor AZS Gliwice i nadal
czynny zawodnik rozgrywek ekstraklasy
oraz Dariusz Steuer – aktualny mistrz
Europy służb mundurowych z Hiszpanii.
Tej światłej inicjatywie stowarzyszenia
sprzyja „Nadleśnictwo Rudziniec” kiero-
wane przez Tadeusza Mamoka, również
prezesa stowarzyszenia, oraz gliwicka „Ba-

cha Sport”, która ufundowała stoły i nie-
zbędny sprzęt sportowy. Głównymi zada-
niami akademii będzie szkolenie dzieci,
młodzieży, alei osób starszych, bo tenis sto-
łowy nie ma barier wiekowych. Służyć temu
będą również obozy sportowe i pokazy gry
w pingponga, a wszystko to podporządko-
wane nadrzędnemu celowi – popularyzacji
tenisa stołowego i jego renesansowi na

ziemi gliwickiej, Śląs-
ku i w całym kraju.

Każda idea ma
swoich pionierów
i popularyzatorów,
tym razem entuz-
jazm jest tak mocny,
a logika spójności
poukładana, że moż-
na śmiało ufać w po-
wodzenie dobrze ob-
ranego kierunku.
Jednakże, logice
przygotowania pro-
jektu jeszcze nie ko-
niec, bo nad zdro-
wiem i rozwojem tę-
żyzny fizycznej pod-
opiecznych, będzie
czuwać gliwicka „Re-
hamedica”. Oczywi-
ście, myliłby się ktoś,
gdyby sądził, że we

współczesnym tenisie stołowym wszystko
zależy od sprawności fizycznej. Wieloletnie
badania metodyki – jak szkoli się mistrzów
świata, dowodzą o silnym powiązaniu z
treningiem umysłu (świadomości). Trening
mentalny odkrywa i rozwija umiejętność
utrzymania w sobie poziomu gotowości
podczas gry na treningu i na zawodach.
Ćwiczenie motywacji, radzenia sobie z emo-
cjami, koncentracji, optymizmu w myśleniu,
uwiarygadnia sukcesy w sportowej rywali-
zacji, ale i kształtuje uniwersalne cechy psy-

Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież
oraz dorosłych do udziału w drugiej
edycji  Gliwickiego Biegu Orkiestrowego
„Biegam dla Orkiestry – Biegam z Ser-
cem”. Odbędzie się on 13 stycznia 2013
roku na Placu Krakowskim w ramach
XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Już teraz można zgłaszać swój
udział.
W programie imprezy: bieg dla dzieci
na dystansie 1250 m (roczniki 2001-

2012 – dozwolony marszobieg dzieci
pod opieką dorosłych oraz małych dzieci
w wózkach), bieg dla młodzieży na dys-
tansie 2,5 km (roczniki 1995-2000), bieg
główny na dystansie 10 km oraz Marsz
Nordic Walking na dystansie 5 km (dla
dorosłych oraz młodzieży od 16 roku
życia - za zgodą rodziców).
Organizatorzy gwarantują profesjonalny
pomiar czasu. Będą dyplomy i upominki
dla osób, które staną na podium w po-

szczególnych kategoriach wiekowych.
Każdy uczestnik biegów oraz marszu
otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Regulamin zawodów oraz zapisy on-line
(ilość startujących ograniczona) na stro-
nie: www.biegamzsercem.pl.
Bieg organizują Samorząd Miasta Gliwice,
Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz Gli-
wicka Fundacja „Biegam z Sercem”.

chiczne, przydatne w innych dziedzinach
życia, w szkole,w pracy, w domu. Lucjan
Błaszczyk, 3-krotny olimpijczyk, wielokrotny
medalista mistrzostw Europy i Polski mówi,
że trening mentalny zawsze pomaga wy-
dobyć w sobie wojownika.
Tak przygotowanemu w pełni organizmowi,
zaopatrzonemu w niezbędne środki przy-
świeca motto: „W tenisie stołowym po-
trzebny jest czysty umysł i serce do gry.”
Wystarczy tylko zaprosić zainteresowanych

do wiele obiecującego „Szaolinowa”, życzyć
doskonalenia kunsztu walki na stołach pin-
gpongowych i osiągania bliskich ideałowi
elementów mentalnej równowagi.

Zajęcia będą się odbywały w Gim-
nazjum w Rudzińcu, przy ulicy
Gliwickiej 5, w poniedziałki od
18:00 do 20:00 i w środy od 16:00
do 18:00. 

Andrzej Krypel

PINGPONGOWE
SZAOLIN
w�Rudzińcu

BIEGAM DLA ORKIESTRY
– Biegam z Sercem

AKADEMIA

atom&iwan&daro

atom&iwan&daro

AKADEMIA

Zaprasza ch tnych w ka dym wieku!

Profesjonalna kadra trenerska!

Atom tel. kom. 668 336 144
e-mail: atom1711@interia.pl
Iwan tel. kom. 508 129 188
Daro tel. kom. 607 442 978
e-mail: dario-81@o2.pl

GRZEGORZ IWANIUK ”IWAN”

DARIUSZ STEUER ”DARO”
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Baron Zeta, poseł księstwa
Pontevedro we Francji, ma
nie lada orzech do zgryzie-
nia: Hanna Glawari, dzie-
dziczka fortuny po zmarłym
mężu bankierze, przyjeżdża
do Paryża, najwyraźniej po
to, by rzucić się w wir wiel-
komiejskich uciech i znaleźć
kogoś, kto pocieszy ją we

wdowieństwie. Oznaczałoby
to transfer okrągłej sumki
poza granice księstwa i
kompletną ruinę tegoż.
Dzielni pontevedryjscy dy-
plomaci gotowi są poświęcić
się dla ojczyzny i stanąć w
konkury, by zdobyć rękę
wesołej wdówki oraz jej 20
milionów, cóż jednak z tego,
gdy żaden z nich nie jest w
stanie podbić serca kapryś-

nej damy. Na pomnik w
odległej bałkańskiej stolicy
zasłużyć ma szansę chyba
tylko birbant hrabia Daniło,
sekretarz poselstwa i tajna
broń Zety. Niestety, Hanna
okazuje się jego dawną,
utraconą miłością i honor
nie pozwala hrabiemu ubie-
gać się o jej pieniądze. Los

Pontevedry wydaje się prze-
sądzony…
Zapraszamy na nową in-
scenizację „Wesołej wdów-
ki”, operetkowego super-
przeboju, którego partytura
błyszczy takimi perełkami
jak aria „Wilio, ach Wilio...”
czy najsłynniejszy duet ga-
tunku, „Usta milczą, dusza
śpiewa…!”.

1 i 2 grudnia (weekend)

godz. 10.00 – 18.00
PIONEK – Gliwickie spot-
kania z grami planszowymi
MDK, ul. Barlickiego 3

3 grudnia (poniedziałek)

Teatr Obrzędowy i Koło
Edukacji Regionalnej „Ślą-
skie Mikołaje” dla dzieci
ze Szkoły Podstawowe nr12
i świetlicy „Serduszko” 

3 grudnia (poniedziałek)

Występ zespołu mażoretek
w Szkole Podstawowej
nr 23 w ramach obchodów
„Mikołaja na sportowo”,
z udziałem minister
Krystyny Szumilas

5 grudnia (środa)

Koncert kolęd w ramach
spotkania opłatkowego dla
emerytów
Cech Rzemiosł Różnych

6 i 7 grudnia (czwartek,
piątek)

Liga szkolna tenisa stoło-
wego dla szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych
MDK, ul. Barlickiego 3

6 grudnia (czwartek)

godz. 17.00
Miniatura teatralna teatru
Magazyn „Innocenty i inni”
wg tekstu Mirosławy Bo-
ryczki z okazji XVIII Dnia
Uśmiechu organizowana
przez Stowarzyszenie Ko-
pernik

7 grudnia (piątek)

godz. 11.00
Turniej szachowy dla szkół
podstawowych i gimnaz-
jalnych MDK, ul. Barlic-
kiego 3

7 grudnia (piątek)

Spotkania z Filharmonią
Śląską dla dzieci ze szkół
podstawowych i przedszko-
li MDK, filia w Bojkowie,
ul. Rolników 164 ZSG,
ul. Księcia Ziemowita 12

8 grudnia (sobota)

godz. 11.00 – 12.30
Ozdoby choinkowe –
warsztaty rękodzieła pro-
wadzi p. Jadwiga Zawada
MDK, filia Bojków, ul. Rol-
ników 164

9 grudnia (niedziela)

godz. 16.00
Spektakl „Fairy Dance”
w wykonaniu zespołu
SALAKE i Carrantouhill
w Filharmonii w Opolu
Filharmonia Opolska,
Opole

14 grudnia (piątek)

godz. 13.30
Ozdoby choinkowe –
warsztaty prowadzi Maria
Podsiad MDK, ul. Barlic-
kiego 3

18 grudnia (wtorek)

Koncert kolęd w ramach
spotkania opłatkowego dla
członków Cechu Rzemiosł
Różnych

19 grudnia (środa)

godz. 10.00
IX Miejski Konkurs Kolęd
Niemieckich dla szkół pod-
stawowych MDK, filia Boj-
ków, ul. Rolników 164

MDK
Kalendarium imprez grudniowych organizowanych

przez Młodzieżowy Dom Kultury!

K iedy należy odmie-
niać nazwiska? To
pytanie, które

może sobie zadawać wiele
osób po rozmowie
z przyjaciółmi, czy też wy-
słuchaniu ogłoszeń para-
fialnych. Jak bowiem nie
nabrać wątpliwości po
usłyszeniu komunikatu:
„Msza święta w intencji
Jana Kowalczyk”. Otóż
nazwiska w języku pol-
skim należy odmieniać
zawsze. Nie mamy prze-
cież wątpliwości jeśli cho-
dzi o imiona – te odmie-
niamy bez problemu. A co
z nazwiskami? Rzeczywi-
ście, często ich brzmienie
w poszczególnych przy-
padkach może nastręczać

trudności. Czy jednak nie-
łatwy sposób odmiany jest
głównym powodem tak
częstego pozostawiania na-
zwisk w formie podstawo-
wej? Wydaje się, że głów-
nym problemem jest nasze
poczucie, że nazwisko
w formie odmienionej
brzmi nieelegancko. Częs-
to mamy wrażenie, że jeśli
w wypowiedzi, czy liście
formalnym, zwrócimy się
do kogoś odmieniając jego
nazwisko, będzie to nie-
profesjonalne i obraźliwe
dla adresata. Tymczasem
jest dokładnie odwrotnie.
Nasza chęć pokazania sza-
cunku, jakim darzymy od-
biorcę, może zostać zro-
zumiana opacznie i odczy-
tana jako niewiedza. Fak-
tem jest, że to właśnie na-

zwiska pozostawione
w formie podstawowej, na
przykład przy odmienio-
nym imieniu, brzmią obco
i nienaturalnie w języku
polskim. Dlatego tak waż-
ne jest, żeby pamiętać
o odmianie nazwisk w każ-
dej sytuacji. Powiemy: „nie
ma Jana Kowalczyka”, „lu-
bię Marię Kowalską”, „idę
z Katarzyną Kuźmińską”,
„proszę Tomasza Pająka”,
„Msza św. za Bronisławę
Sosnowską”, „list do Zyg-
munta Michalika”.
Oczywiście odmiana wielu
nazwisk jest trudna i często
może zniechęcać. Nie na-
leży jednak zapominać, że
jest to nasz językowy obo-
wiązek, podobnie jak od-
miana innych wyrazów.

POLSKI 
JĘZYK
trudny język
Jana Kowalczyka nie ma w domu

Magdalena Markowicz

�

26.12.2012 r.
godz. 17:00
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Świąteczna

www.kulturawgliwicach.pl
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W grupie zatrzymanych
na gorącym uczynku lub
po pościgu bezpośrednim
znaleźli się złodzieje, wan-
dale i – jak zwykle – nie-
trzeźwi kierowcy.

Na gorącym uczynku za-
trzymano m. in. 43-letniego
mężczyznę, który kradł kab-
le telefoniczne ze studzienek
telekomunikacyjnych w re-
jonie ul. Błogosławionego
Czesława. W sobotę 22 lis-
topada, aresztowano parę
sprawców rozboju na 76-
letnim mężczyźnie. Zatrzy-
mani to 32-letni pyskowi-

czanin i jego 27-letnia
wspólniczka. Wymienione
osoby posiadają status po-
dejrzanych o popełnienie
przestępstw. W najbliższym
czasie staną przed sądami
i usłyszą wyroki. Dodatko-
wo na gliwickich drogach
doszło do 6 wypadków.
Dwie osoby zginęły, a pięć
osób odniosło poważne ob-
rażenia. Odnotowano rów-
nież 62 kolizje i zatrzymano
6 nietrzeźwych kierowców.
Od początku października
problemem są potrącenia
niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego,

o czym już informowaliśmy.
We wtorek 13 listopada,
około godziny 22.00 na uli-
cy Pszczyńskiej 26-latka
kierująca Fiatem Seicento
potrąciła 54-letniego pie-
szego. Najprawdopodobniej
pieszy wszedł na przejście
na czerwonym świetle.
W piątek około 14:10 doszłoz
kolei do zderzenia dwóch
pojazdów osobowych na
skrzyżowaniu ul. Rybnickiej
ze zjazdem z autostrady A4.
W wyniku obrażeń zmarła
63-letnia pasażerka Volks-
wagena Golfa.

Szukamy osób
do rozdawania

gazet

Dobre wynagrodzenie

tel. 323 325 096  

Największy nakład

w Gliwicach. Co piąty

gliwiczanin w wieku

produkcyjnym dostaje

naszą gazetę!
www.reklamawgliwicach.pl

W ubiegły poniedziałek
około godziny 21.30 przy
ul. Na piasku, rozgorzała
awantura. Jej powód okazał
się zupełnie niepoważny.
63-latek nie wpuścił nie-
znanego sobie mężczyzny
do klatki schodowej. Sta-
nowcza odmowa rozwście-
czyła agresywnego 30-latka,

który postanowił zwołać sie-
dzących na murku towa-
rzyszy by wspólnie wymie-
rzyć sprawiedliwość. Męż-
czyźni rzucili się na 63-lat-
ka. Na szczęście w jego
obronie stanęła sąsiadka
i dwóch przypadkowych
mężczyzn. Ci zatrzymali
prowodyra bójki, jednocześ-

nie najagresywniejszego ze
sprawców. Na miejscu po-
jawiła się wezwana przez
sąsiadkę policja. Ujęty 30-
latek nie posiada stałego
zamieszkania, ale zapewnił
sobie nocleg w policyjnym
areszcie. Pobicie to prze-
stępstwo zagrożone karą 3
lat pozbawienia wolności.

Pobili 63-latka
bo nie otworzył
drzwi!

Powód agresywnego rozboju okazał się
niezwykle trywialny.

 Delfina
Jest kobietą cierpliwą a zarazem podejrzliwą
dzięki czemu rzadko spotykają ją
niepowodzenia w jej przedsięwzięciach.
Czego nie może zdobyć swą pracą i energią
osiąga dzięki cierpliwości.

 Konrad
Jest konserwatystą, broni swych ideałów
zawsze i wszędzie. Jest człowiekiem twardym
jednak mało dysponowanym, by kierować
ludźmi lub im przewodzić. 

 Piotr
Jest ambitny, wrażliwy na ludzkie sprawy.
To człowiek prostolinijny, zawsze chętny do
udzielania pomocy innym. Podejmuje się
wielu rzeczy naraz i potem zapomina o nich.

W poniedziałek
imieniny obchodzą 

Baran 21.03-20.04
Pamiętaj, aby w każdej sytua-
cji kierować się zdrowym roz-
sądkiem. Emocje musisz od-
łożyć na bok. Gwałtowne za-
chowanie może sprawić Ci
problemy.

Byk 21.04-20.05
W nadchodzącym tygodniu
możesz być nieco rozkojarzo-
ny. Nie wróży to nic dobrego,
bo czeka Cię jeszcze sporo
pracy. Musisz pilnować usta-
lonych terminów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Poradziłeś sobie z trudnym
zadaniem. Jeśli uważasz, że
ostateczna ocena Twoich
przełożonych jest niespra-
wiedliwa, możesz spróbować
negocjacji.

Rak 22.06-22.07
Zapowiada się miły i spokoj-
ny tydzień. Wszystko układa
się jak należy. Być może
zwieńczeniem tej sielanki bę-
dzie bal andrzejkowy z przy-
jaciółmi?

Lew 23.07-23.08
Nie samą pracą człowiek żyje.
Nie możesz dać się wykorzy-
stywać. Wszystko ma swoje
granice, szczególnie jeśli cho-
dzi o sprawy zdrowotne. Mu-
sisz zareagować.

Panna 24.08-22.09
Wreszcie odczujesz wyma-
rzony spokój. Można powie-
dzieć nawet rzec, że poukła-
dałaś już swoje życie. To do-
skonały czas na odpoczynek i
relaks.

Waga 23.09-23.10
Radzisz sobie świetnie z na-
tłokiem obowiązków. Na ra-
zie wszystkie terminy są pod
kontrolą. Pamiętaj, że jedno
małe spóźnienie to nie koniec
świata!

Skorpion 24.10-22.11
Musisz koniecznie skorzystać
z propozycji Twoich przyja-
ciół. Dzięki temu piątkowy
wieczór spędzisz w doskona-
łej atmosferze. Być może poz-
nasz kogoś ciekawego!

Strzelec 23.11-21.12
Ostatnio jesteś bardzo ner-
wowy. Nie martw się, to wy-
łącznie wina przepracowania.
Jeśli zarezerwujesz odrobinę
czasu dla siebie, wszystko
wróci do normy. 

Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli jesteś jeszcze bez pary,
to właśnie teraz wydarzy coś,
co pozwoli popatrzeć na życie
uczuciowe w inny sposób.
Wskazówką może być an-
drzejkowa wróżba!

Wodnik 21.01-19.02
Nie wszystkie oferty i propo-
zycje są korzystne. Wzrosną
twoje wymagania wobec in-
nych, a to zwiastuje burzliwe
konflikty. Musisz być cierpli-
wy!

Ryby 20.02-20.03
Wygląda na to, że sumienna
praca przyniosła w końcu
oczekiwane efekty. To dobra
wiadomość. Dzięki temu zdo-
będziesz nową motywację.

Dom w okolicy os. Obrońców Pokoju 
Cena: 475 000,00 zł.
Powierzchnia całkowita ok. 135m2

Powierzchnia użytkowa ok. 105m2

Powierzchnia działki 737m2

Dom z lat 30 w zabudowie bliźniaczej
w bardzo dobrym stanie technicznym,
zadbany, ocieplony, zrobiona izolacja
pionowa. Wszystkie media dostępne.
Ogrzewanie gazowe i węglowe.
Polecam: Grażyna 509 118 891

Mieszkanie 2 pok. na os. Sikornik. 
Cena: 155 000,00 zł.
Powierzchnia 38m2.
Ładne mieszkanie dwupokojowe
w czteropiętrowym budynku na
pierwszym piętrze. Mieszkanie po
remoncie. Kuchnia umeblowana
i w pełni wyposażona.
Polecam: Janusz 512 004 515

Centrum Doradztwa Rynku Nieruchomości
Bączyk Sygut S.C. 
ul. Jagiellońska 3/4 44-100 Gliwice
www.cdrn.pl

www.cdrn.pl
REKLAMA

8 zatrzymanych, 2 osoby zginęły


