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✪ Teraz także w autobusach
PKM Gliwice.
Weź ze sobą lub zostaw
na siedzeniu

Tutaj dostaniesz gazetę:

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

w Gliwicach
www.tydzienwgliwicach.pl
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szystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was ochronnymi ramionami,

zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pewności dnia jutrzejszego. Dobrej tabaki i tyle samo
zjazdów co wyjazdów!  

Marek Morawiak, redaktor naczelny

SZCZĘŚĆ BOŻE!
REKLAMA REKLAMA



4 grudnia rozpocznie się remont
wiaduktu położonego na Drodze
Krajowej 88.
Taką deklarację złożyła firma Ba-

nimex, która wygrała przetarg na
realizację tego przedsięwzięcia. W
czasie prowadzonych prac obiekt
zostanie zamknięty dla ruchu. Or-
ganizacja ruchu będzie obowiązy-
wać według następujących objaz-
dów.

W kierunku Bytomia: z DK-88

do ul. Portowej , estakadą Jana
Heweliusza, rondem Księżycowym,
a następnie ulicami: Perseusza,
Pionierów i dalej do DK-88,

W kierunku Strzelec Opolskich  -
Wrocławia: z DK-88 do ul. Pionie-
rów, Perseusza, rondem Księżyco-
wym do estakady Jana Heweliusza
następnie ul. Portową i dalej do
DK-88.
Jak przekazała nam rzecznik ZDM

Jadwiga Stiborska-Jagiełło,

nie obejdzie się bez utrudnień.
- W związku z możliwością wy-
stąpienia dużych utrudnień w ru-
chu proponujemy skorzystanie z
objazdu Drogi Krajowej 88 auto-
stradami A-1 i A-4. Jednocześnie
informujemy, że w związku z pro-
wadzonym objazdem zmienione
zostaną pierwszeństwa przejazdu
na skrzyżowaniu Portowa/Esta-
kada Heweliusza oraz Portowa /
łącznica DK-88.
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Zamkną DK88
Sprawdź objazdy

Zwłaszcza teraz, kiedy w gliwickim CH
FORUM uruchomiona została stacja bez-
płatnego ładowania pojazdów elektrycz-
nych. Ta technologiczna nowinka ma
zachęcić kierowców do częstszego użyt-
kowania miejskich eko - samochodów.
Proces ich ładowania w praktyce spro-
wadza się do podłączenia odpowiednio

dostosowanego pojazdu do znajdującego
się w słupku gniazda. Ładowanie trwa,
przy pełnym wyczerpaniui w zależności
od rodzaju baterii, ok. 2-3 godzini można
je przerwać w każdej chwili. W trakcie
„tankowania” pojazd zostawia się przy
punkcie, a w tym czasie samemu można
iść na zakupy. 

Zatankuj 

REKLAMA

za darmo w CH Forum
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Zaplanowane na ubiegłą
środę uroczystości musiały
zostać przesunięte w czasie.

Decyzją marszałka województwa ślą-
skiego zmieniono termin podpisania
umowy na budowę drugiego odcinka
DTŚ. Oficjalne spotkanie w gliwickim

Ratuszu zostało przeniesione na 12 grud-
nia. Planowane prace dotyczą ostatniego
fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej
łączącego miasta na trasie Katowice –
Gliwice.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w
ciągu 24 miesięcy, a jej koszt wynosi po-
nad 700 mln zł. Przedsięwzięcie jest

współfinansowane przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Od ponad 8 lat funkcjonuje w naszym
mieście zintegrowane stanowisko dys-
pozytorskie wszystkich służb ratun-
kowych w Centrum Ratownictwa Gli-
wice.

W jednym miejscu pracują na co dzień
służby zajmujące się porządkiem publicznym
i bezpieczeństwem obywateli. Dyspozytorzy
Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratun-
kowego i innych służb mają w CRG do dys-
pozycji nowoczesne narzędzia, co pozwala
na optymalne wykorzystanie ich możliwości
i skuteczność działania.

Dzięki CRG na naszym terenie funkcjonuje
numer alarmowy 112. Numer ten tylko w
październiku br. był wywoływany 23 257
razy, co daje ponad 750 telefonów na dobę,
czyli 32 na godzinę. Terenem działania CRG
jest miasto Gliwice i powiat gliwicki – obszar
zamieszkiwany przez ponad 310 tys. miesz-
kańców. 

Od jakiegoś czasu dochodziły do nas infor-
macje, że stanowiska dyspozytorskie Policji
zostaną przeniesione z CRG do Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, a wraz z tym
numer policyjny 997 oraz, co najważniejsze,
numer alarmowy 112 przestaną działać 
w CRG. - mówi Marek Jarzębowski,
rzecznik prezydenta.

30 listopada 2012 r. Komenda Miejska Policji
w Gliwicach wypowiedziała porozumienie
zawarte 9 sierpnia 2001 r. z Miastem Gliwice,
co skutkuje opuszczeniem przez Policję Cen-
trum Ratownictwa Gliwice.

Naszym zdaniem, nieprzemyślana i nieuza-
sadniona decyzja Policji doprowadzi do de-
wastacji systemu konsekwentnie budowa-
nego przez lata dużym nakładem sił i środ-
ków. Uważamy, że jest to decyzja skanda-
liczna, której skutkiem będzie chaos w tak
istotnej i wrażliwej materii, jaką jest bezpie-
czeństwo obywateli. - dodaje Jarzębowski.

DTŚ musi poczekać
Warto przemyśleć zakup auta zasilanego energią elektryczną.

Dzwonisz na 112
Centrum Ratownictwa nie odbierze...

REKLAMA
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Choć za sprawą ostatniej decyzji
Marszałka Województwa Śląskiego,
budowa hali widowiskowo – spor-
towej stanęła w miejscu, to władze
miasta nie powiedziały jeszcze ostat-
niego słowa. Prezydent Zygmunt
Frankiewicz zaprosił gliwiczan do
wspólnych konsultacji społecznych,
które pozwolą rozstrzygnąć o po-
wstaniu obiektu. Budynek ma stanąć
miejscu dawnego stadionu XX-lecia,
pomiędzy ulicami Akademicką i Ku-
jawską. Powierzchnia użytkowa zo-

stanie podzielona na dwie części.
Hala główna mogłaby pomieścić po-
nad 15 tysięcy widzów, a mniejsza –
w  zależności od  rodzaju imprezy –
nawet 3000 osób. Zaplanowano też
miejsce na centrum rekreacyjne (fit-
ness, SPA). Inwestycja miałby cha-
rakter wielofunkcyjny. Można by
w nim organizować koncerty, targi
branżowe oraz imprezy sportowe
w różnych dyscyplinach.
Każdy chętny może przedstawić swo-
ją opinię w konsultacjach społecz-

nych w dniach 10 – 16 grudnia. An-
kietę zawierająca pytanie będzie
można wypełnić w punktach kon-
sultacyjnych, dogodnie położonych
na terenie miasta – w dużych cen-
trach handlowych, Urzędzie Miej-
skim czy dzielnicowych filiach bib-
liotek. Do udziału w konsultacjach
uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy
Gliwic, zameldowani na pobyt stały
lub czasowy. Aby oddać głos, trzeba
okazać dokument ze zdjęciem, ad-
resem i numerem PESEL. Głosować

można tylko jeden raz w dowolnym
punkcie.
– Uprzejmie proszę, aby wzięli Pań-
stwo udział w konsultacjach w tej
sprawie i wyrazili swoje zdanie na
ten niezwykle ważny dla nas wszyst-
kich temat. Deklaruję, że ich wynik
będzie dla mnie w pełni wiążący,
jeżeli weźmie w nich udział co naj-
mniej 10% mieszkańców – apeluje
Zygmunt Frankiewicz.
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Lipy uratowane?
Kiedy dwa tygodnie temu Zarząd
Dróg Miejskich wydał oświadczenie,
w którym zapowiedziano ścięcie 127
lip, sprawa wydawała się beznadziej-
na. Według władz ZDM drzewa znaj-
dujące się w skrajni drogowej, sta-
nowiły niedopuszczalne zagrożenie

bezpieczeństwa użytkowników ruchu
drogowego. Jak możemy przeczytać
w oświadczeniu, wycince drzew prze-
sądza obowiązujące prawo, które jest
ustanowione w imieniu obywateli,
zapewnienia im bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Na pomoc protestujących miesz-
kańców przybył Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków, który ogłosił, że
zamierza wpisać lipy na Alei Mic-

kiewicza do rejestru zabytków. Choć
wszczęte procedury nie gwarantują
jeszcze rozwiązania spornej kwestii,
to jednak gliwiczanie odetchnęli
z ulgą. Zapis w rejestrze, zwiększy
szanse na uratowanie 127 drzew. Or-
ganizatorzy akcji „Ratujmy lipy” do-
dają, że nawet gdy zapadną konkretne
ustalenia, mogą zostać zaskarżone
przez władze miasta, dlatego jeszcze
nie wolno składać broni.

...Deklaruję, że ich
wynik będzie dla
mnie w pełni wiążą-
cy, jeżeli weźmie w
nich udział co naj-
mniej 10% mieszkań-
ców – apeluje Zyg-
munt Frankiewicz

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
otwartego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach”

w sprawie: 

„Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej (OC)

i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2013r.”

Termin składania ofert – 7 grudnia 2012 r. do godz. 08:30
Termin otwarcia ofert – 7 grudnia 2012 r. o godz. 09:00

Jest szansa, że drzewa rosnące
przy ul. Mickiewicza pozostaną
na swoim miejscu!

Mieszkańcy zadecydują o Podium
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Do Schroniska dla Zwierząt w
Gliwicach trafiają zwierzęta, które
potrzebują ciepłego domu, opieki
a przede wszystkim miłości!
W Schronisku znalazły swój drugi

dom, bezpieczeństwo i pełną mis-
kę. Jednak nawet najtroskliwsza
opieka nie zastąpi tym zwierzętom
prawdziwego domu z kochającym
i odpowiedzialnym właścicielem.

Co roku do Schroniska przyjmo-
wanych jest około 1000 zwierząt.
Dzięki zaangażowaniu pracowni-

ków i wolontariuszy oraz prowa-
dzonym akcjom adopcyjnym, pra-
wie tyle samo zwierząt znajduje
nowe domy. Schronisko prowadzi
szeroko zakrojoną politykę ste-

rylizacji i kastracji zwierząt bez-
domnych, mającą na celu ogra-
niczenie niekontrolowanego roz-
mnażania się psów i kotów.

Ty też możesz pomóc - darowizny
rzeczowe to dla Schroniska bardzo
skuteczna forma wsparcia. Do
Schroniska można przynieść go-

tową karmę dla zwierząt w pusz-
kach oraz suchy pokarm, kaszę,
ryż i makaron, oraz koce, smycze
i miski.

Popatrz na te niezwykłe zwie-
rzęta, a następnie odwiedź
schronisko. Otwarte jest od
poniedziałku do soboty
w godz. 10.00 - 16.00.
Więcej informacji na stronie
www.schronisko.gliwice.pl

Adoptuj zwierzaka z gliwickiego schroniska

REKLAMAREKLAMA
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Jak ich
nie kochać?



dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl str. 2tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl str.5

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja
wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie
Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi
i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Medalem
Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają
wymagane prawem normy, mają odpowiednie licencje i patenty.
Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Uroczysta gala wręczenia miała miejsce 7 listopada w Teatrze
Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Obecnych było
175 laureatów XXIII Edycji Medalu Europejskiego, w tym 6
przedstawicieli wyższych uczelni. Gliwicka Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości jest pierwszą w historii uczelnią ze Śląska
oraz jedną z 19 uczelni w Polsce, która może poszczycić się
tym wyróżnieniem. Medal  odebrał  Rektor Gliwickiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości dr inż. Tadeusz Grabowiecki.

Prace postępują i już wiadomo, że interesujący
budynek zniknie z gliwickiego krajobrazu. Nawet
gdy był już tylko cieniem dawnej okazałości, stale
cieszył oczy mieszkańców. Niestety, kiedy uwaga
wszystkich skupiła się na wyburzanej willi, zapo-
mnieliśmy o pozostałych zabytkach. Ciągłe starania
Miejskiego Konserwatora Zabytków o zachowanie
dziedzictwa historycznego, często nie mają naj-
mniejszego znaczenia dla właścicieli zabytkowych
obiektów.
—Martwię się o wieżę ciśnień przy ul. Sobieskiego.
Pomimo tego, iż jest wpisana do rejestru nadal,
nie została zabezpieczona. Interwencje Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków nie przy-
noszą efektów. Wszystkie obiekty wpisane do
rejestru staramy się pielęgnować, jednak nie
możemy wpłynąć na prywatnych właścicieli.

Podobnie wygląda sytuacja na os. Trynek, gdzie
znajduje się zrujnowana stacja kolejki wąskotorowej
również wpisana do rejestru zabytków. Dla tego
budynku bezlitosny okazał się nie tylko upływ
czasu, ale również działalność złomiarzy. Zupełnie
rozkradziony popadł w ruinę. Obiekt należy do
kolei, a batalia o jego istnienie nadal nie przyniosła
najmniejszych efektów.  Zerkając ze smutkiem
na wyburzaną willę przy ul. Barlickiego, możemy
mieć nadzieję, że pozostałe zabytki będziemy pil-
nować jak oka w głowie. W innym wypadku już
w najbliższym czasie podzielą jej los. 

Pani Aleksandra Kamińska, kierowniczka
nadzorująca prace, poinformowała nas, że przed-
siębiorstwo otrzymało zgodę na pełną rozbiórkę
budynku. Niestety nie mogła udzielić nam od-

powiedzi na pytanie dotyczące przyszłych planów
inwestora, czyli firmy Wasko S.A. 

Miejski konserwator zabytków Ewa Pokorska
–Ożóg załamuje ręce.
—Już od samego początku właściciel wnioskował
o gruntowny remont miejskiej willi, stworzył
już nawet projekt budowlany. Zlecił również
opinię dotyczącą stanu technicznego. Okazało
się, że fundamenty budynku są w fatalnym
stanie. Pod częścią budynku nie było funda-
mentów, a pozostałe były tak zawilgocone i za-
grzybione, że niestety nie udało się ich uratować.
Wtedy zmieniono wniosek na rozbiórkę. W
sprawę zaangażowałam Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, który przyjeżdżał wiele
razy na wizję lokalną by sporządzić własną
ekspertyzę. Niestety potwierdziły się wcześniejsze
doniesienia, co zniweczyło plany dotyczące
wpisu do rejestru zabytków. Po długich rozmo-
wach i ustaleniach zapadła ostateczna decyzja.
To dla nas ogromna strata. 

Do
rozbiórki 
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Na ulicy Barlickiego trwają prace rozbiórkowe XIX
wiecznej kamienicy prowadzone przez firmę SFW
WARWAS.

Gliwicka Wyższa
Szkoła Przedsię-
biorczości uhono-
rowana została
MEDALEM EURO-
PEJSKIM przyzna-
nym za edukację
w zakresie szkol-
nictwa wyższego,
prowadzoną na
najwyższym euro-
pejskim poziomie.

Marcin Subotowicz

miejsce na Twoją

reklamę!

kontakt: 

✆ 323 325 096

Medal dla
gliwickiej
uczelni

Czas na
kolejne
zabytki? 
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Orfeusz w piekle to powrót piekielnego kankana!
Gliwicki Teatr Muzyczny wznowił jeden ze
swoich największych operetkowych przebojów!
Orfeusz i Eurydyka, znudzeni sobą, rozpaczliwie
szukają sposobu na wymknięcie się z sideł
dawno zwietrzałego małżeństwa. Kłopot w tym,
że Los przeznaczył im role namiętnych ko-

chanków aż po grób, a nawet daleko poza grób.
Ale nic to – dzięki operetkowo-mitologicznej
intrydze, Eurydyka wkrótce już może osobiście
zweryfikować pogłoski o przyjemnościach,
z jakimi wiąże się pobyt w roztańczonym piekle,
czyli Hadesie. Niestety, jak się okazuje, ani
piekielne rozkosze nie są tak rozkoszne, jak
mogłoby się wydawać, ani Los nie ma zamiaru

dać za wygraną. Co ostatecznie skutkuje wizy-
tacją Zeusa w piekle oraz całą lawiną operet-
kowych nieporozumień.

W nowej, odświeżonej wersji Orfeusza…
w partii Eurydyki występuje Anita Maszczyk,
a jako Jowisz pojawia się Michał Musioł.

Orkiestrę Gliwickiego Teatru Muzycznego pro-
wadzi Maciej Niesiołowski. Zapraszamy na
jedną z najzabawniejszych operetek w dziejach
gatunku, na cudowne arie i duety mistrza pa-
ryskich teatrzyków oraz na piekielny galop,
czyli niezapomnianego Offenbachowskiego
kankana, który właśnie w tej operetce pojawił
się po raz pierwszy na teatralnej scenie!

Skrótów w języku pol-
skim jest bardzo dużo.
Stosuje się je w prze-

różnych tekstach o charakte-
rze formalnym, a także nie-
formalnym. Największe pro-
blemy przy stosowaniu skró-
tów sprawia kwestia czy sta-
wiać po nich kropkę, czy też
nie. Ogólna zasada doty-
cząca tej kwestii mówi,
że w większości przypad-
ków kropkę po skrótach
stawiamy. Jednak gdy ostat-
nia litera skrótu i ostatnia li-
tera wyrazu, którego skrót

dotyczy, jest taka sama, wtedy
kropki postawić nie wolno.
Niezależnie od tego czy jest
to list formalny, czy artykuł
w gazecie. Zawsze trzeba
zwracać uwagę na zakończe-
nie skrótu. Kropki nie sta-
wiamy m.in. w takich przy-
padkach: „nr – numer”, „dr
– doktor”, „mgr – magister”,
„bp – biskup”, „wg – według”,
„mjr – major”, „z-ca – za-
stępca”. Kropkę należy nato-
miast postawić w skrótach
takich jak: „lic. – licencjat”,
„inż. – inżynier”, „prof. – pro-
fesor”, „godz. – godzina”, „dn.
– dnia”, „r. – rok”.
Trzeba pamiętać, że w przy-

padkach gdy wyraz, który jest
zastępowany przez skrót, jest
odmieniony i występuje w in-
nym przypadku niż mianow-
nik, często zmienia się jego
końcówka. Wtedy skrót nie
kończy się już na tę samą
literę co wyraz. W takich sy-
tuacjach należy po skrócie
postawić kropkę albo dodać
do niego taką końcówkę, jaką
ma wyraz, np.: „dr. lub dra –
doktora”, „mgr. lub mgra –
magistra”, „bp. lub bpa – bis-
kupa”.
Warto zwracać uwagę na po-
prawny zapis skrótów. Świad-
czy to bowiem o staranności 
i dbałości o poprawność zapisu. 

POLSKI 
JĘZYK
trudny język

Magdalena Markowicz

�

Mikołajki dla dorosłych
z niespodzianką 8.12.2012 r.

godz. 18:30
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Mgr inż. Jan Kowalczyk
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W trzecim odcinku z serii „Moja

przygoda z piłką” prezentujemy

sylwetkę pomocnika Piasta Gli-

wice, Artisa Lazdinsa. Łotysz dzieli

się z nami piłkarskimi doświad-

czeniami, opowiada o pobycie

w Stanach Zjednoczonych i wspo-

mina występ w reprezentacji swo-

jego kraju.

Początki

– Kiedy miałem 6 lat zobaczyłem
dzieci, mieszkające w mojej okolicy,
które grały w piłkę na naszej ulicy.
Chciałem grać tak jak oni i powie-
działem o tym ojcu, który zabrał
mnie na trening FK Limbazi w moim
rodzinnym mieście. Grałem w piłkę
zarówno w moim klubie, ale także

razem z moimi kolegami na ulicy
oraz na niepełnowymiarowym boisku
ze sztuczną trawą, które zawsze było
dostępne do korzystania za darmo -
jak np. Orlik w Gliwicach.

Pamiętam te gry bardzo dobrze, bo
to był mój pierwszy zespół, pierwsze
doświadczenia. To moje wspomnienia
z dzieciństwa ... Często wspominam
moją pierwszą bramkę, turnieje
w różnych krajach .... oooch, tak
wiele różnych wspomnień! Jedną
z najgorszych rzeczy w futbolu to
przegrane mecze. Porażkę traktowa-
łem wtedy jak koniec świata, ale ra-
dziłem sobie sam z tym uczuciem,
czasem lepiej czasem gorzej. Myślę,
że wtedy też nauczyłem, jak przełknąć
gorycz przegranej.

Pierwszy sprzęt piłkarski

– Zacząłem grać w butach firmy
Puma, model - King, które dostałem

od mojego trenera. Lubiłem grać
w piłkę w koszulkach  Bayernu Mo-
nachium oraz holenderskiego na-
pastnika – Marco van Bastena. Pierw-
szą piłkę dostałem od ojca. Jest ma-
rynarzem, więc futbolówkę przywiózł
mi z jakiegoś dalekiego kraju.

Gra w Nowym Jorku

W roku 2000 przeniosłem się do
Stanów Zjednoczonych wraz z mamą
i siostrą, gdzie skończyłem szkołę
w Nowym Jorku, a także grałem
w piłkę w ukraińskiej drużynie o na-
zwie „Chernomorets USA”. Miałem
tam fantastycznych trenerów, od któ-
rych wiele się nauczyłem, za co jestem
im dziś bardzo wdzięczny. Pobyt
w Stanach był niezapomnianym prze-
życiem i jestem pewien, że te lata
tam spędzone sprawiły, że jestem
dziś taką a nie inną osobą. Z tamtych
czasów pamiętam, że ja i mój przy-
jaciel z drużyny Valeriy Matseborchuk

graliśmy codziennie po szkole w par-
ku aż do późnych godzin wieczornych.
Pewnego dnia przyszła tam policja
i funkcjonariusze nakazali nam opu-
ścić park. Ich zdaniem przebywanie
tam o tej porze było niebezpieczne
dla dzieci (śmiech).

Szkoła a piłka nożna

– Na Łotwie nie miałem większych
problemów aby łączyć grę w piłkę
i moją pasję, w USA sprawiało mi to
już problemy. Mieszkałem na Bron-
xie, a moja szkoła znajdowała się
daleko na Manhattanie, z kolei sie-
dziba Klubu znajdowała się na Broo-
klynie, więc wiele godzin spędzałem
w metrze i często musiałem odrabiać
lekcje w drodze na trening lub do
szkoły. Piłka nożna zajmowała bardzo
dużo mojego wolnego czasu, dlatego
bardzo ciężko było zdobywać dobre
stopnie w szkole, ale jakoś sobie
z tym radziłem.

Drużyna narodowa

– Jednym z moich marzeń była gra
dla drużyny narodowej i to się spełniło
w meczu z Estonią (19czerwca2010r.).
Pamiętam, że był to mecz w turnieju
o nazwie Baltic Cup, a ja wszedłem
na boisko w 65. minucie. Oczywiście
byłem zdenerwowany, ale to było
wspaniałe doświadczenie.... 
i dźwięk mojego hymnu narodowego.
To trudne do opisania uczucie, kiedy
słyszysz swój narodowy hymn przed
rozpoczęciem gry dla swojego kraju.
Występ w kadrze to jest specjalnym
wydarzeniem dla każdego piłkarza.
Mistrzostwo Łotwy
– Po powrocie do kraju, wraz z moim
nowym zespołem (Futbola Klubs
Ventspils) zostałem mistrzem Łotwy.
To było coś fantastycznego. Teraz
czas, aby starać się zostać mistrzem
w innym kraju. Mam nadzieję, że 
w Polsce z Piastem Gliwice!

Grupa B • amatorzy
M-ce Zawodnik Pkt. Pkt. pompomocnicze

1 Paweł Szuba 6 15
2 Gerard Goczoł 5 9
3 Arkadiusz Zmysłowski 3 7
4 Zbigniew Wojciechowski 3 4
5 Michał Sikora 2 4
6 Ewa Trybuś 1 3
7 Karol Istel 1 2

Grupa C • dzieci ze szkół podstawowych
M-ce Zawodnik Szkoła Podstawowa Klasa Pkt. Pkt. pomocnicze

1 Karol Kukuła Gliwice SP 12 IV 6 20.5
2 Tobiasz Zmysłowski Gliwice SP 28 II 6 18.5
3 Jakub Sikora Gliwice SP 28 II 5.5 20.5
4 Remigiusz Wróbel Marklowice SP 1 I 4.5 18.5
5 Daniel Trybuś Rybnik SP 20 II 4 19.0
6 Leon Gara              Gliwice SP 1 VI 4 15.5
7 Marcin Hombek Wisła SP 1 V 3.5 22.0
8 Adam Migus Gliwice SP 18 III 3.5 14.0
9 Grzegorz Wantuła Rybnik  SP 24 I 3 18.5
10 Laura Nowak Knurów  SP 7 III 3 17.0
11 Wojciech Kaczorowski Knurów  SP 6 II 2.5 15.5
12 Michał Brzezina Gierałtowice SP III 2 16.5
13 Dorian Różyński Knurów SP 6 II 1.5 15.0

Grupa A • zawodnicy od III kategorii szachowej w górę
M-ce Zawodnik Pkt. Pkt. pompomocnicze

1 Tarasek Bogdan 6 16.5
2 Smołka Marcin 6 16.0
3 Rybka Martin 3.5 18.5
4 Spyra Piotr 3.5 18.0
5 Semik Tomasz 3.5 14.5
6 Botor Michalina 3 19.0
7 Tchórzewski Kazimierz 3 18.0
8 Polczyk Mikołaj 3 15.5
9 Wiechowski Bronisław 2 19.0
10 Domagała Jan 1.5 16.0

Artis
Lazdins

o Puchar Prezesa Stowarzyszenia
„Moja Gmina Nasz Powiat”

Turniej Szachowy

Moja
przygoda�z�piłką!

23 listopada w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie odbyły
się zawody szachowe o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Moja Gmina
Nasz Powiat”. Zawody przeprowadzono w postaci trzech osobnych tur-
niejów indywidualnych na dystansie 7 rund z tempem gry 30 minut na
partię (15 minut dla zawodnika). Wzięło w nich udział łącznie 30 za-
wodników i rozegrano aż 98 partii! Poniżej wyniki wszystkich trzech
turniejów.

Bartosz Otorowski
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W tym tygodniu
imieniny
obchodzą Baran 21.03-20.04

Musisz dać sobie więcej cza-
su na podjęcie ważnej dla
Ciebie decyzji. W tym wy-
padku pośpiech może wpę-
dzić Cię w kłopoty. Uważaj
na fałszywych doradców.

Byk 21.04-20.05
Nadchodzący tydzień zapo-
wiada się bardzo spokojnie.
Jeśli będziesz trzymać się
ustalonego terminarza, mo-
żesz być pewien, że wszyst-
ko zadziała tak jak sobie ży-
czysz.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj zorganizować cieka-
wy wypad dla ukochanej
osoby. Odrobina spontanicz-
ności dobrze Wam zrobi.
Może już czas zastanowić
się nad gwiazdkowym pre-
zentem?

Rak 22.06-22.07
W nadchodzącym tygodniu
będziesz nad wyraz drażli-
wy. Postaraj się odrobinę
zdystansować do otoczenia. 

Lew 23.07-23.08
W pracy czeka na Ciebie
mała niespodzianka.   Choć
prezent będzie wyłącznie
symboliczny, to jednak po-
prawi Ci humor, który zo-
stanie z Tobą do końca ty-
godnia.

Panna 24.08-22.09
Sympatyczna atmosfera
i przedświąteczny nastrój
sprawią, że wkroczysz
w nadchodzący miesiąc
z nowym zapasem sił. Za-
czniesz rozkoszować się
świąteczną atmosferą.

Waga 23.09-23.10
Jeszcze tylko odrobina pracy
i czeka na Ciebie wymarzo-
ny odpoczynek. Pomimo
stresujących chwil, możesz
być pewna, że wszystko pó-
jdzie zgodnie z planem.

Skorpion 24.10-22.11
Bardzo prawdopodobne,
że w tych dniach poznasz
kilka nowych osób, wśród
nich będzie ktoś, dla kogo
zapragniesz zmienić swoje
życie.

Strzelec 23.11-21.12
Powinieneś poświęcić każdą
wolną chwilę na sprawienia
sobie choćby małej przyjem-
ności. Dzięki temu załago-
dzisz dość nerwową atmos-
ferę.

Koziorożec 22.12-20.01
To ważny moment w twojej
karierze, okazja może się
nieprędko powtórzyć. To
również dobry czas na
duże, od dawna planowane
zakupy.

Wodnik 21.01-19.02
Wokół ciebie pojawi się na-
gle wielu wielbicieli. Roz-
waż na spokojnie, czy warto
jest zaczynać romans z kimś,
z kim łączą cię więzy zawo-
dowe. 

Ryby 20.02-20.03
W tym tygodniu twoim naj-
lepszym sprzymierzeńcem
będzie sen. Skorzystasz
z jego dobroczynnego dzia-
łania pod warunkiem, że
spróbujesz się w końcu
odprężyć.
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

 Klaudia (poniedziałek)
to osoba skora do
bezinteresownej pomocy,
a nawet poświęcenia.

 Krystyna (wtorek)
jej decyzje są przemyślane
i trudno ją odwieść od wcześniej
powziętego zamiaru. 

 Henryk (środa)
lubi mieć bliski kontakt
z rzeczywistością i widzieć owoce
swej pracy.

 Mikołaj (czwartek
musi mieć jasno wytyczone
plany i możliwość ich realizacji.

 Agata (piątek)
jest osobą wrażliwą na krzywdę
innych, chętną do pomocy
i pociechy.

 Zenon (sobota)
potrafi dostrzec to, czego inni
nie widzą. Nieustannie dąży do
ulepszania siebie.

 Aneta (niedziela)
cechuje ją oryginalność
i impulsywność. Ma ogromną
zdolność przyswajania nowych
informacji.

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✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu

społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096
redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

skontaktuj się z nami

http://www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Facebook: Najwięcej fanów
Portal: Najwięcej informacji
Gazeta: Największy nakład

Dołącz do nas na FACEBOOK-u

REKLAMA


