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Gdy po licznych problemach wydawało się, że budowy Drogowej Trasy Średnicowej
w Gliwicach już nic nie zatrzyma pojawiły się kolejne trudności. Mimo że budowa
pierwszego odcinka DTŚ (od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej) już trwa, to rozpoczęcie
prac przy odcinku G2 stoi pod wielkim znakiem zapytania. Z naszych informacji wynika,
że na DTŚ zabrakło sporych pieniędzy.

W ubiegłą środę radni zde-
cydowali o utworzeniu w mie-
ście publicznej wypożyczalni
rowerów.

System działa już w wielu
krajach Europy i w kilku pol-
skich miastach. Na Śląsku
pomysł stworzenia sieci wy-
pożyczalni pojawił się w 2011
roku i zakładał powstanie
Metropolitalnego Roweru
Miejskiego. Niestety do dzi-
siaj nie udało się go zrealizo-
wać. Radni postanowili wró-
cić do tej ciekawej inicjatywy,
która ich zdaniem będzie sta-
nowić uzupełnienie publicznej
komunikacji. 

Publiczne wypożyczalnie
mają zostać wprowadzone
w sierpniu 2013 roku. Do
dyspozycji mieszkańców zo-
stanie oddanych minimum
200 jednośladów. Radni
uchwalili również, że za bu-
dowę, uruchomienie i utrzy-
manie spójnej sieci dróg ro-
werowych odpowiadać bę-
dzie Zarząd Dróg Miejskich.

Czy�system
sprawdzi�się

w�Gliwicach?

Rowery
publiczne

Pogoda

w�Gliwicach

Sobota, 15 bm. 
temp. -1°C |-2°C❂

Czwartek, 13    bm.
temp. -4°C |-10°C

Piątek, 14    bm.
temp. -4°C |-9°C

Wtorek, 11 bm.
temp. -2°C |-7°C

Środa, 12 bm.
temp. -4°C |-6°C  
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28 listopada miało dojść do podpisania umowy
na budowę fragmentu biegnącego od ul. Kujaw-
skiej przez centrum Gliwic do DK88 i ul. Portowej.
Kilka godzin przed konferencją, na którą zapro-
szono media, rzecznik prezydenta Gliwic, Marek
Jarzębowski, wysłał e-mail do dziennikarzy in-
formując, że podpisanie umowy zostaje przeło-
żone, ponieważ nalegał na to Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Adam Matusiewicz (PO).
Początkowo wydawało się, że może chodzić o to,
iż marszałek chce być obecny przy podpisaniu
umowy, a podany przez władze Gliwic termin
mu nie odpowiada. Jednak rzeczywistość okazała
się inna. 
Urzędnicy z Warszawy i Katowic dopiero
teraz zorientowali się, że w ich kasie za-
brakło aż 250 milionów złotych na budowę
ostatniego odcinka średnicówki.

Udało się nam dowiedzieć, że Zygmunt Frankie-
wicz wraz z Adamem Matusiewiczem wybrali
się w ubiegłym tygodniu do Warszawy, gdzie
spotkali się z ministrem transportu Sławomirem
Nowakiem. Rozmawiano o dodatkowych pie-
niądzach z tzw. subwencji budżetowej. W umowie,
którą podpisał rząd z Europejskim Bankiem In-
westycjyjnym zawarto punkt, że jeżeli pojawią
się problemy z finansowaniem inwestycji, to
rząd tym problemom zaradzi.
Jednocześnie warto podkreślić, że miasto Gliwice
swoją część pieniędzy na budowę DTŚ już wyło-

żyło. Przypomnijmy, że w lipcu została podpisana
umowa na budowę pierwszego gliwickiego od-
cinka Drogowej Trasy Średnicowej. Drogę buduje
firma Skanska. Pierwszy blisko 3-kilometowy
odcinek od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej
powstanie w ciągu 25 miesięcy.
Budowa drugiego gliwickiego fragmentu śred-
nicówki o długości blisko 6 km – od ul. Kujawskiej
do ul. Portowej i Drogi Krajowej nr 88 – według
pierwotnych planów miała rozpocząć się także
w tym roku. Czy się rozpocznie, pokażą najbliższe
dni, bo na 12 grudnia przeniesiono podpisanie
umowy z wykonawcą.
Cała „średnicówka” w Gliwicach ma być gotowa
na początku 2015 roku. DTŚ o planowanej dłu-
gości 31,5 km połączy centra sześciu miast, prze-
biegając od Katowic do Gliwic. Obecnie kierowcy
mogą dojechać z Katowic – przez Rudę Śląską,

Świętochłowice, Chorzów – do zabrzańskiego
węzła z ul. De Gaulle’a.
Od wielu lat budowę DTŚ w centrum Gliwic
próbowała zablokować kilkuosobowa grupa
mieszkańców ze stowarzyszenia Gliwiczanie dla
Gliwic. Ich protesty i działania znacznie opóźniły
budowę drogi, ale nie udało się im jej zatrzymać.
Teraz okazuje się, że prawdopodobnie czeka nas
kolejne opóźnienie, tym razem z winy urzędników,
którzy nie zauważyli, że zabrakło im ponad 1/3
pieniędzy na inwestycję. 

Cały czas rośnie liczba zgłoszeń dotycząca
dzików beztrosko spacerujących po Gliwicach.
Mieszkańcy Łabęd, Kopernika i osiedla Obroń-
ców Pokoju właściwie codziennie alarmują
o pojawiających się w okolicy „gości”.
Choć dziki na ulicach miast nie są dla nikogo
zaskoczeniem, to trzeba pamiętać, że spotkanie
nawet pojedynczego osobnika może być bardzo

niebezpieczne. Skoro już niezapowiedziane
wizyty dzików są nieuniknione, powinniśmy
wiedzieć jak zachować się w przypadku na-
potkania tych zwierząt. 
Pomoże nam w tym specjalna akcja
przygotowana przez Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, która pokazuje co na-
leży zrobić, aby nie doszło do tragedii.

REKLAMA

NIE BĘDZIE DTŚ? 
Zabrakło pieniędzy!
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Łukasz Fedorczyk 

Jak mogło dojść do tego, że na kilka godzin przed podpisaniem umowy
z konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Bilfiger Berger Budownictwo
urzędnicy zorientowali się, że nie ma pieniędzy na budowę DTŚ?
Przecież od lat wszyscy przekonują, że to jedna z priorytetowych
inwestycji powstających w województwie śląskim. 

Uwaga DZIKI!

Gdy po licznych problemach wydawało się, że budowy Drogowej Trasy Średnicowej
w Gliwicach już nic nie zatrzyma pojawiły się kolejne trudności. Mimo że budowa
pierwszego odcinka DTŚ (od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej) już trwa, to
rozpoczęcie prac przy odcinku G2 stoi pod wielkim znakiem zapytania. Z naszych
informacji wynika, że na DTŚ zabrakło sporych pieniędzy.

Akcja CRG   Akcja CRG   Akcja CRG   Akcja CRG



Pani Małgorzata

opowiedziała nam

o swojej działalności

w fundacji

„Dr. Clown”

Jak rozpoczęła się Pani historia 
z fundacją „Dr. Clown”?
Zaczęła się od zaproszenia Kasi Butowtt, która
od wielu lat współpracuje z fundacją i jest
niezwykle zaangażowana we wszystkie akcje.
Kiedyś poszłyśmy razem na oddział, aby dać
trochę uśmiechu dzieciom. To wszystko tak
bardzo mnie zauroczyło, że postanowiłam
w tym uczestniczyć. Mam poczucie, że
w realny sposób przyczyniamy się do czegoś
bardzo wielkiego i dobrego. W czasie akcji
mogę wykorzystać swoją rozpoznawalność,
aby pomagać najmłodszym. 

Zatem w jaki sposób pomagacie Państwo
dzieciom?
Chcemy je rozbawiać i odciągnąć ich uwagę
od choroby, bo wiadomo, że nie ma nic lepszego
od śmiechu. Dobre samopoczucie to już połowa
sukcesu w leczeniu, co zresztą potwierdził or-
dynator oddziału dziecięcego. Współpraca
z „Dr. Clown” jest mi o tyle bliska, że ja bardzo
lubię rozśmieszać ludzi. Mogę dodać, że mam
magistra z clowna (śmiech). Najcenniejsza
jest właśnie ta radość. W ten sposób możemy
bezpośrednio poprawić kondycję dzieci i pomóc
tym samym w walce z chorobą. Maluchy często
są w złym stanie psychicznym i z pewnością w
takich przypadkach najlepszym lekarstwem
jest śmiech! W fundacji działam już od kilku
lat i czuję, że fundacja zyskuje na popularności.
Ludzie, którzy spotkali się z wolontariuszami
mają do nas coraz większe zaufanie. Wiedzą,
że nasza praca i każda przekazana złotówka
dają konkretne korzyści. Nie jest tak, że wpłaca
się jeden procent i potem nie wiemy co się

z tymi środkami dzieje. 
Nigdy nie wiadomo kiedy ktoś z naszych
bliskich będzie potrzebował pomocy. Wtedy
wsparcie ze strony fundacji jest ogromne. Nie
ma nic gorszego niż sytuacja kiedy zaczynają
chorować dzieci. Po prostu za jeden uśmiech
można oddać wszystko, każdy nasz czerwony
nosek. 

Każdy może zostać clownem? 
Muszę zaznaczyć, że nie jestem jeszcze do
końca clownem (śmiech), aby nim zostać trzeba
przejść odpowiedni kurs i szkolenia. Nie każdy
może nim zostać, liczą się odpowiednie pre-
dyspozycje. Najważniejsza w tym wypadku
jest empatia, która pozwoli poświęcić cząstkę
siebie innym. Staram się promować fundację
swoją twarzą i nazwiskiem. Zawsze apeluję,
aby oddawać co roku swój jeden procent
i sama przekazuję środki na rzecz „Dr. Clown”. 

Miała już Pani okazję, aby zwiedzić
Gliwice?
Gliwice mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły.
Jestem zauroczona pięknym średniowiecznym
rynkiem i cudowną panoramą miasta, którą
miałam okazję zobaczyć z wieży kościoła p.w.
Wszystkich Świętych. Jestem pod wrażeniem
tego, jak bardzo urozmaicony jest krajobraz
Śląska. Zawsze z wielką przyjemnością od-
wiedzam Gliwice i sądzę, że może uda się
nam organizować takie akcje częściej. Na ko-
niec chciałabym życzyć wszystkim maluchom
dużo zdrowia. Mam nadzieję, że następnym
razem spotkamy się w zupełnie innych oko-
licznościach! 
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Misją Fundacji jest niesienie radości i uśmiechu
dzieciom przebywającym w szpitalach i pla-
cówkach specjalnych organizując zespoły te-
rapeutów „Doktorów Clownów”, którzy w ko-
lorowych strojach i makijażu, obowiązkowo
z czerwonym noskiem, prowadzą zajęcia z za-
kresu Terapii Śmiechem. Tym razem małych
pacjentów odwiedził gość specjalny. Na za-
proszenie Centrum Handlowego FORUM do
szpitala miejskiego przy ul. Kościuszki przy-
jechała Małgorzata Socha.

— Pomysł na wspólną kampanię dobroczynną
narodził się już w chwili rozpoczęcia naszej
współpracy z Małgosią Sochą. W jej zaangażo-
waniu w projekty charytatywne oraz kooperacji
z tak znaną organizacją jak Fundacja „Dr
Clown”, dostrzegliśmy bowiem ogromny po-
tencjał. Z myślą o lokalnej społeczności posta-
nowiliśmy to wykorzystać w okresie przed-
świątecznym, który sprzyja tego rodzaju przed-
sięwzięciom – tłumaczy Agnieszka Mielcarz,
dyrektor zarządzający CH FORUM

Pielęgniarki zapowiedziały dzieciom wizytę
specjalnego gościa. Okazuje się, że Małgorzata
Socha ma w Gliwicach sporą rzeszę fanów.
Maluchy niecierpliwie czekały na spotkanie.

— Nie do końca wierzyłam, że Gosia przyje-
dzie. Byłam trochę zaskoczona jak odwiedziła
naszą salę. Dostaliśmy upominki i piękne
życzenia. Takie momenty pamięta się przez
całe życie, szczególnie, że jestem fanką Gosi.
To był już ostatni dzień mojego pobytu i spe-

cjalnie zostałam odrobinę dłużej, aby dostać
autograf. - relacjonuje Ewelina, pacjentka
oddziału pediatrii.

— Nie wiedzieliśmy czy to prawda czy nie.
Ja sądziłam do ostatniego momentu, że
któryś z lekarzy przebierze się po prostu za
Mikołaja. Dzieci były zachwycone. Ja zresztą
również, bo takie okazje nie zdarzają się
często. - dodaje mama małej Wiktorii. Dotrzyj

do�klienta

już�za

1/4�GROSZA

tygodniowo!
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Fundacja „Dr Clown” jest pierwszą i jedyną fundacją w Polsce realizującą od
1999 roku program Terapii Śmiechem i Zabawą dla dzieci chorych i z niepełnos-
prawnościami. Bawiąc likwiduje stres i napięcia spowodowane nietypową i często
bardzo trudną sytuacją dziecka chorego i hospitalizowanego. Działania Fundacji
skierowane są również do innych osób w kryzysach, tj. osób starszych, z niepeł-
nosprawnością i wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych i niepełnych.

Marcin Subotowicz

Mikołajem

Kto może być uczestni-

kiem programu?

Rodzice lub opiekunowie, któ-
rzy mają na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci w wieku do
18 roku życia lub 24 roku ży-
cia, jeżeli dziecko uczy się lub
studiuje. W programie może
uczestniczyć rodzina niezależ-
nie od osiąganego dochodu.

Jak przystąpić do pro-

gramu?

Aby przystąpić do programu,

trzeba wypełnić wniosek
o wydanie karty „Rodzina
3+”. Rodzic lub opiekun po-
bierają wniosek ze strony
internetowej miasta lub
w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego i wy-
pełniają go danymi wszys-
tkich członków rodziny oraz
dołączają odpowiednie doku-
menty.

Do udziału w programie za-
proszeni są także prywatni

przedsiębiorców np.: kina,
sale zabaw dla dzieci, fitness,
punkty usługowe, apteki, księ-
garnie. 

Dodatkowe informacje

są udzielane przez: 

Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych 
tel. 32 239-12-59, 
fax. 32 239-12-31 
e-mail: zd@um.gliwice.pl

Gliwice 
wprowadzają zniżki
dla rodzin wielodzietnych

Gwiazda
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Więcej zdjęć na www.dzisiajwgliwicach.pl

www.dzisiajwgliwicach.pl



  1.  ul. Zwycięstwa 21, 
       godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 16:00
       czwartek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00, sobota 8:00 – 16:00
  2.  Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
       godziny otwarcia:  poniedziałek – niedziela 13:00 – 21:00
  3. ” ul. Lipowa 1
       godziny otwarcia:  poniedziałek – niedziela 13:00 – 21:00
  4.  ul. Łabędzka 26
       godziny otwarcia:  poniedziałek – niedziela 13:00 – 21:00
  5.  Rybnicka 207
       godziny otwarcia:  poniedziałek – niedziela 13:00 – 21:00
  6. ul. Żwirki i Wigury 60
       godziny otwarcia:  poniedziałek – sobota 13:00 – 21:00
       niedziela 12:00 – 20:00
  7.  
       Łabędy, ul. Wolności 1
       godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 10:00 - 19:00
       wtorek, czwartek, sobota 10:00 - 14:00
  8. 1
       ul. Syriusza 30, os. Kopernika
       godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 10:00 - 19:00
       wtorek, czwartek, sobota 10:00 - 14:00
  9. 
       Sośnica, ul. Skarbnika 3, os. Bema
       godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 10:00 - 19:00
       wtorek, czwartek, sobota 10:00 - 14:00
10. 
       ul. Perkoza 12, os. Sikornik
       godziny otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek 10:00 - 19:00
       wtorek, czwartek, sobota 10:00 - 14:00
11.  
       ul. Kaszubska 28
       godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 10.00 – 18.00 

Gliwiczanie 

  Ankieta zostanie wydana na podstawie okazanego dokumentu 

-

-
 



www.podium.gliwice.eu

Podium – obiekt dla 

regionu
 

 

 

 
 

Lokalizacja

Dlaczego Podium 
jest „projektem 
kluczowym”?

 

jej na inne inwestycje w woje

Trudna decyzja – 

stycyjnego, to umowa w tej 

 

budowa Podium?
Budowa i co dalej?
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„MaBaSo Trio” to najnowszy projekt naszego
najlepszego wibrafonisty elektrycznego. 

Tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny
Michał Barański, współpracownik m.in. takich
muzyków jak Bennie Maupin, Nigel Kennedy,
Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Aga Zarya,
Urszula Dudziak, Kuba Badach, Ewa Bem oraz
najlepszy słowacki perkusista, obecnie mieszkający
w Pradze – Dano Soltis (m.in. Steve Walsh, Rich
Perry, Ingrid Jensen, Aga Zaryan, Peter Lipa).
Po niezwykłym sukcesie projektu „Maseli on the
Road” Bernard zamierza zabrać publiczność

w świat współczesnego, elektrycznego jazzu, za-
wierającego elementy otwartej muzyki improwi-
zowanej opartej na podstawach rytmicznych mu-
zyki funky.

Czwartek Jazzowy z Gwiazdą
13.12.2012, godz. 20:00
Bilety:
10 zł przedsprzedaż / 15 zł w dniu koncertu.
Bilety na  koncert będą dostępne w przedsprzedaży
w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
w Gliwicach (ul Dolnych Wałów 3), od wtor ku do
so boty w godz. od 10.00 do 18.00

Echnaton, król – rewolucjonista, zerwał
z tradycyjną religią Egiptu i jej głównym
bogiem Amonem. Na jej miejsce wpro-
wadził kult jedynego boga – Atona. 
O królu - heretyku, jego radykalnych
„reformach”  i nowej stolicy - Achetaton,
którą ku czci swego boga faraon wzniósł
na pustyni, opowie podczas grudniowych
Artefaktów doktor Sławomir Jędraszek
z zakładu  archeologii śródziemnomor-
skiej Uniwersytetu Gdańskiego.

W piątym roku swojego panowania,
Amenhotep IV postanowił zerwać z do-
tychczasową tradycyjną religijną stolicą
Egiptu – Tebami i jej bogiem Amonem
i wznieść nowe miasto poświecone kul-
towi Atona i jego dzieciom. W tym samym

czasie faraon dokonał również zmian
w swoich imionach na: Ten który ma
wielką władzę w Horyzoncie tarczy Sło-
necznej” lub „Kreatywna Manifestacja
Atona”. 

Nowe miasto nazwane zostało Achetaton,
„Horyzont Atona” („horyzont tarczy sło-
necznej”). Wybudowano je w Środkowym
Egipcie, mniej więcej w połowie drogi
między wielkim ośrodkiem religijnym,
jakim były Teby, a tradycyjną stolicą ad-
ministracyjną w Memfis.  

To właśnie tutaj na płaskim pustynnym
kawałku, Echnanton wcielał w życie
swoją nową religijną wizję. Zgodnie
z nią całe społeczeństwo podporządko-

wane miało zostać kultowi stwórczej
mocy słonecznego boga Atona. Sam fa-
raon, podobnie jak w czasach tradycyjnej
religii, uznawany był za syna boga - „do-
skonałe dziecko żywego Atona”. 

Miejscowy krajobraz Achetanon (dzisiej-
sze Tell el-Amarna) wydawał się idealnym
tłem, doskonałą scenerią, dla kreacji wie-
rzeń Króla, stanowiąc „horyzont”, miejsce
gdzie słońce wschodziło każdego ranka,
by nieść światu nowe życie.     

Doktor Sławomir Jędraszek  - absolwent
Archeologii na UMK. Obecnie adiunkt
w zakładzie archeologii śródziemnomor-
skiej UG. 
Jego zainteresowania badawcze koncen-
trują się wokół zagadnień związanych
z archeologią starożytnego i hellenistycz-
nego Egiptu. 
Uczestniczył w badaniach archeologicz-
nych prowadzonych m.in. w Grecji, Egip-
cie, na Ukrainie i w Republice Macedonii. 

Jak mogłaby wyglądać taka wi-
zualna rekonstrukcja  przestrzeni
miejskiej Gliwic  od XIII do XVIII
w.  i czy w ogóle  jest ona  możli-
wa?  Czy powstały obraz miasta
nie byłby w dużym stopniu za-
kłamaniem rzeczywistości? 

Na te pytania – w oparciu o do-
stępne nam dane ikonograficzne,
archeologiczne i historyczne -
na najbliższym wykładzie z cyklu
Bliżej przeszłości  odpowie Mo-
nika Michnik, archeolog Muzeum
w Gliwicach .
Inspiracją dla tematyki spotkania
było często zadawane pytanie o
możliwość stworzenia makiety
dawnych Gliwic w technice trój-
wymiarowej.  Rekonstrukcje  cyf-
rowe historycznej zabudowy

miast  Polski czy Europy są obec-
nie podstawowym trendem
w narracji historycznej  pokazy-
wanej w muzeach.

Struktura przestrzenna współ-
czesnych Gliwic rozwinęła się
dzięki  gwałtownej koniunkturze
przemysłowej, która nastąpiła
w XIX i XX wieku. Jednak no-
wożytne Gliwice wyrosły na tkan-
ce miejskiej powstałej już w XIII
w. i funkcjonującej oczywiście z
pewnymi zmianami do XVIII
w. czyli w tzw. czasach przedin-
dustrialnych.  Niestety  często
bezwiednie przenosimy nasz
współczesny wizerunek Gliwic
na obraz tego dawnego miasta.
Podczas piątkowego wykładu
spróbujemy przybliżyć jego rze-
czywisty kształt.

Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona
14 grudnia 2012, Willa
Caro, godz. 17.00

ARTEfakty:
Jest w dziejach starożytnego Egiptu postać niezwykle prowokująca, kon-
trowersyjna i tajemnicza - Anemchotep IV. W historii zapisał się jako Ech-
naton. To właśnie jego żoną była piękna Nefertiti, której popiersie jest
dziś jednym z najczęściej rozpoznawanych przykładów kunsztu egipskiej
sztuki.

Historię Antosi Wieczorek przedstawiliśmy
w artykule „Jest szansa! Pomóż małej Antosi”
z dnia 26 listopada.
Dziewczynkę czeka bardzo poważna i kosz-
towna operacja. Zarówno rodzice, najbliższa
rodzina, jak i wielu ludzi dobrej woli włączyło
się do akcji, która pozwoli na zebranie środków
finansujących zabieg. Dziewczynka urodziła
się z bardzo rzadkim zespołem wad wrodzo-

nych —w jej nóżkach brakuje kości strzałko-
wych, kości piszczelowe są zgrubiałe i wygięte
do przodu. Stópki nie sąw pełni rozwinięte
— w lewej dziewczynka ma tylko trzy paluszki,
a w prawej dwa. Jedynym ratunkiem przed
amputacjąjest operacja w USA. Jej termin
wyznaczono na wrzesień 2013 r.

W piątek, 14 grudnia w klubie studen-
ckim „Spirala” organizowany będzie
koncert charytatywny.
Zagrają: Bad Request, Mesquiet, Starvin
Marvin, Cropla i dj DZK.
godz. 18:00 Cena biletu to tylko 10 zł.
Cała zebrana kwotazostanie przekaza-
na na rzecz fundacji „Zdążyć z pomocą”,
której Antosia jest podopieczną.

Rekonstrukcja

przestrzeni

miejskiej Gliwic

od XIII do XVIII w.

Bliżej przeszłości: 

Achetaton—Miasto Skąpane w Słońcu

KONCERT  CHARYTATYWNY ● KONCERT  CHARYTATYWNY 

Czwartek�Jazzowy z Gwiazdą

ŚJC
13.12.2012r.
godz.�20:oo

15 grudnia 2012, Willa
Caro, godz. 16.00
ARTEfakty―Achetaton―Miasto
Skąpane w Słońcu

Wykład:
dr Sławomir Jedraszek,
Uniwersytet Gdański  



tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl str.7

W tym tygodniu gościliśmy
na jednym ze spotkań GLS. 

Wybraliśmy się do hali „Soś-
nica” gdzie spotkały się dru-
żyny Regra-Color (przed tym
meczem tylko jedno zwycię-
stwo) i Kopernik Volley (de-
biutant - bez zwycięstwa).
Od początku było jasne, że
nikt nie zamierzał odpuścić.
W pierwszym secie ton ry-
walizacji zdecydowanie na-
dawali gospodarze. Regra-
Color doskonale wykorzysty-
wała handicap własnej hali
oraz świetną dyspozycję Pat-
ryka Fuksa, który raz po raz

skutecznie omijał blok dru-
żyny gości. Pierwszy set osta-
tecznie zakończył się pewnym
zwycięstwem gospodarzy
25:12.

Goście z osiedla Kopernika
szybko wyciągnęli wnioski
z pierwszej odsłony i w dru-
gim secie losy spotkania od-
mieniły się o 180 stopni. Gos-
podarze nie radzili sobie ze
decydowanym atakiem i szyb-
ką grą skrzydłami. 25:13 dla
Kopernik Volley.

W siatkówce bardzo często
grze towarzyszą przestoje. Po-
twierdzenie tego mieliśmy w
trzecim secie meczu. Zespół
Kopernik Volley po świetnym
drugim secie pogubił się
w trzeciej partii i to gospo-
darze wyszli na prowadzenie
2:1 w całym meczu (25:16).

Kluczem do zwycięstwa w tej
partii było przede wszystkim
dobre ustawienie bloku po
stronie Regra-Color oraz do-
bra gra w obronie.

Wiadomo było, że Kopernik
Volley, aby dalej liczyć się w
bitwie o zwycięstwo musi wy-
grać seta. Od początku trwała
walka punkt za punkt. Jednak
od połowy seta to ponownie
drużyna gości "odpaliła" swój
blok a przede wszystkim za-
częła dobrze funkcjonować
zagrywka. W tym elemencie
z bardzo dobrej strony poka-
zał się Artur Lenart, którego

zagrywka sprawiała sporo
problemów gospodarzom.
Ostatecznie to Kopernik oka-
zał się lepszy i wiadomo było,
że o zwycięzcy tego spotkania
zadecyduje tie-break.

Piąta i ostatnia partia tego
meczu to wielkie emocje, któ-
re rozgrzały do czerwoności
widzów, którzy wybrali się
na to spotkanie. Regra-Color
szybko odskoczyła gościom
na kilka punktów i za wszelką
cenę chciała ją utrzymać do
ostatniej piłki. Kiedy wyda-
wało się, że nic nie odbierze
im zwycięstwa przy stanie
12:8 - zespół Kopernik Volley
wspiął się na wyżyny swoich
umiejętności.

Pewne rozegranie pozwalało
na skuteczne ataki, natomiast
taktyczna zagrywka sprawiała

Cenne trzy punkty zdobyli pił-
karze Piasta na boisku beł-
chatowian. Stracona bramka
nie załamała gliwiczan i dzięki
kapitalnemu strzałowi z rzutu
wolnego Tomasza Podgórskie-
go doprowadzili do wyrówna-
nia jeszcze przed przerwą.

W drugiej połowie pierwszą
bramkę w barwach niebiesko-
czerwonych zaliczył Adrian Si-
kora, który wyprowadził Piasta
na prowadzenie. Dobrą dys-
pozycję dnia pokazał jeszcze
w 61. minucie dogrywając piłkę
Podgórskiemu. 

Gliwicka Liga Siatkówki
amatorzy dostarczają emocji!

Runda jesienna
zakończona zwycięstwem!

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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wiele problemów w przyjęciu
gospodarzom. Od tego mo-
mentu kiedy wydawało się to
niemożliwe - to Regra-Color
była w głębokiej defensywie a
Kopernik Volley grał na fali
skuteczności. Doskonałą zmia-
nę dał jeszcze Adam Żak, któ-
rego dwa efektowne bloki dały
zwycięstwo przyjezdnym
(14:16)

W tym secie przede wszystkim
zadziałał blok wśród gości (aż
5) i to było kluczem do zwy-
cięstwa. "Pomimo tego, że
wspólnie z Regrą-Color w ta-
beli nie jesteśmy na szczycie -

spotkanie to pokazało, że emo-
cji i przede wszystkim umie-
jętności siatkarskich nie bra-
kuję i to z pewnością cieszy.
Bawimy się siatkówką bo dla
nas to pasja, doskonała od-
skocznia po ciężkim dniu pra-
cy. Dziękuję chłopakom za taką
grę - wierzymy, że teraz już
będzie tylko lepiej i powalczy-
my w kolejnych spotkaniach
o kolejne punkty." - powiedział
na gorąco kapitan Kopernik
Vollley - Tomasz Krochmal.

Regra-Color—Kopernik -
Volley: 2:3

(25:12; 13:25; 25:16; 19:25;
14:16)

Regra-Color:
Władysław Rewieński,
Robert Fuks, Mateusz
Smaczyński, Krzysztof
Gendarz, Piotr Świtalski,
Kamil Nowicki, Michał
Szymura, Piotr Łastawiecki,
Patryk Fuks.
Kopernik Volley:
Tomasz Krochmal,
Radosław Jasiński,
Tomasz Cencora, Rafał
Dudek, Łukasz Pikulski,
Artur Lenart, Krzysztof
Pawlicha, Adam Żak.

W tabeli w dalszym ciągu

na pierwszym miejscu

niepokonana drużyna

Huty Łabędy przed CR-

BUD QUO VADIS Zabrze

i Gumisie Pyskowice.

GTK nie pozostawiło żadnych złudzeń WSTK Wschowa
Sława i pewnie wygrało różnicą aż 38 punktów! W naszych
szeregach aż pięciu zawodników zakończyło zawody z dwu-
cyfrowym dorobkiem. Za tydzień niezwykle ważne starcie
z WKK Wrocław.

WSTK Wschowa Sława - GTK Gliwice 45:83
(11:31, 10:16, 12:19, 12:17)

WSTK: Zgrzebnicki 2, Matuszewski 6 (1x3),
W. Rzeszowski 3, Jaworski 3 (1x3), Chodkiewicz 9 (1x3) -
Rzeszowski 9, Kowalski 5, Kaptur 4, Chałupka 4,
M. Dopierała, Tyborowski.

GTK: Pustelnik, Wróbel 8, Szymański 11 (1x3), Soehrich 19,
Wiekiera 15 (2x3) - Podkowiński 16, Podulka 10 (3x3),
Bacik 3, Stankala 1, Kołcz, Nawrot, Sobański.

38 punktów
przewagi

www.sportwgliwicach.pl
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Największy nakład

w Gliwicach. Co piąty

gliwiczanin w wieku

produkcyjnym dostaje

naszą gazetę!
www.reklamawgliwicach.pl

W�tym�tygodniu
imieniny
obchodzą�

Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu postaraj się
zachować zimną krew. Bę-
dziesz rozdrażniony co może
doprowadzić do wielu kon-
fliktów. Postaraj się nie
wchodzić nikomu w drogę.

Byk 21.04-20.05
To doskonały czas na finali-
zację Twoich planów. Aby
osiągnąć swój cel musisz
dopracować szczegóły, które
pozwolą Ci osiągnąć sukces.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie możesz postępować
wbrew swojej woli. Konflik-
towe sytuacje będą dla Cie-
bie wyjątkowo męczące.
Nie angażuj się w konflikty
i unikaj niedopowiedzeń.

Rak 22.06-22.07
Najgorsze już za Tobą, teraz
może być tylko lepiej. Skup
się na przygotowaniach do
świąt i spotkaj się z przyja-
ciółmi. To z pewnością po-
prawi Ci humor.

Lew 23.07-23.08
Nadchodzący tydzień będzie
spokojny i przyjemny. Za-
służyłeś na odrobinę relaksu,
dlatego każdą wolną chwilę
powinieneś poświęcić na
zabawę.

Panna 24.08-22.09
Ktoś zaskoczy Cię przyjem-
nymi wiadomościami. Oka-
że się, że część Twoich pro-
blemów odejdzie w niepa-
mięć, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki.

Waga 23.09-23.10
Ciesz się wolnym i beztro-
skim urlopem. Poświęć ten
czas sobie! Nowy tydzień
przywitasz z humorem
i nową energią. W końcu po-
jawi się szansa, aby odpo-
cząć. 

Skorpion 24.10-22.11
To będzie ciekawy tydzień.
Choć pojawi się sporo do-
datkowych obowiązków,
to jednak wszystko pójdzie
zgodnie z planem. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie przejmuj się małymi
niepowodzeniami. Musisz
wziąć się w garść i ruszyć do
przodu. Dzięki temu szybko
nadrobisz wszystkie zaległo-
ści.

Koziorożec 22.12-20.01
Zacznij już przygotowania
do świąt. Pomyśl o prezen-
tach dla bliskich i porząd-
kach domowych. Czasu co-
raz mniej, a w tym tygodniu
pojawią się nowe obowiązki.

Wodnik 21.01-19.02
Wspólny rodzinny wyjazd,
który może wyniknąć dość
niespodziewanie, będzie
czasem ciszy i spokoju dla
ciebie i twoich bliskich. Za-
panuje przyjemna atmosfera.

Ryby 20.02-20.03
Czekają Cię poważne roz-
mowy. Będą dotyczyć Two-
jej przyszłości i planów.
Nie podejmuj pochopnych
decyzji. Mogą być dla Cie-
bie zgubne.
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ul. Jagiellońska 3/4 44-100 Gliwice

 Grzegorz (poniedziałek)
to mężczyzna szlachetny,
dobry, inteligentny 
i uczuciowy.

 Danuta (wtorek)
jest wrażliwa, pracowita,
posiada duża kulturę osobistą. 

 Aleksandra (środa)
to osoba towarzyska, lubi
kierować innymi. Podkreśla
swoją kobiecość.

 Włodzimierz (czwartek
jest porządny, szlachetny,
szczodry i zdolny do
poświęceń.

 Jan (piątek)
swoją naturą ujmuje ludzi, jest
szczery, hojny, ceni domowe
zacisze.

 Nina (sobota)
marzy o licznej rodzinie. Lubi
otoczenie mężczyzn,
towarzystwo i rozrywki.

 Alicja (niedziela)
osoba o tym imieniu jest
zaradna i twórcza. 

www.cdrn.pl

Program pozwoli na weryfikację
uprawnień pozwalających na le-
czenie pacjenta. Zmiany wejdą
w życie od 1 stycznia 2013 roku.
Każdy kto nie jest pewny czy na-
leżą mu się bezpłatne świadcze-
nia zdrowotne, będzie mógł to
sprawdzić za pomocą numeru
PESEL. Wystarczy, że pacjent
posiada przy sobie jeden z wy-
mienionych dokumentów: 
• dowód osobisty,
• paszport,
• prawo jazdy.
W przypadku dzieci objętych
obowiązkiem szkolnym, do
ukończenia 18. roku życia:
• aktualną legitymację szkolną.
Wszystkie dzieci, które nie ukoń-
czyły jeszcze 3. miesiąca życia
i nie mają nadanego numeru
PESEL i tak podlegają leczeniu.

Wystarczy podać numer PESEL
jednego z rodziców. Jeśli okaże
się, że według ubezpieczyciela nie
posiadasz odpowiednich upraw-
nień, możesz je potwierdzić za
pomocą:
• zaświadczenia z zakładu pracy,
• legitymacją emeryta lub ren-

cisty,
• aktualnym zgłoszeniem do

ubezpieczenia zdrowotnego.
NFZ zapowiada, że już w tym
roku chętni będą mogli skorzys-
tać z Elektronicznej Weryfikacji
Uprawnień Świadczeniobior-
ców. Już 15 grudnia odbędzie się
dzień otwarty gliwickiego od-
działu. Każdy kto odwiedzi ul.
Górnych Wałów 9, będzie mógł
sprawdzić czy jego składki  wpły-
wają na konto regularnie. 

Sprawdź 
czy Cię wyleczą.
Nowy program NFZ

W programie koncertu znajdują
się inscenizacje przygotowane
przez pensjonariuszy Domów
Pomocy Społecznej: „Ostoja”
w Sośnicowicach, „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej, Ojców
Kamilianów w Pilchowicach,
„Caritas” Ojców Salezjanów
z Wiśnicza, Caritas z Knurowa.

Koncert uświetnią występy:
Agaty Zakrzewskiej, Orkiestry
Dętej KWK „Knurów” wraz
z solistami m.in. Adamem So-
bierajskim, Zespołu Wokalno-
Instrumentalnego – Iwona
Kobryń. Biletami wstępu na
imprezę są cegiełki. Dochód
z ich sprzedaży przeznaczony

zostanie na zakup prezentów
świątecznych dla mieszkańców
domów pomocy społecznej na
terenie powiatu. Imprezę or-
ganizuje Stowarzyszenie „Moja
Gmina Nasz Powiat”. Patronat
nad nią sprawują: starosta gli-
wicki Michał Nieszporek, Urząd
Miasta Knurów, Centrum Kul-

tury w Knurowie. Patronem
medialnym jest „Przegląd Lo-
kalny”.

15 grudnia o godz. 15:00
w Centrum Kultury
w Szczygłowicach
przy ul. Sztygarskiej

Jubileuszowy
Koncert
Charytatywny

Dary serc

X

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: 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2013r.

Termin składania ofert – 17 grudnia 2012 r. do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert – 17 grudnia 2012 r. o godz. 11:00

OGŁOSZENIE


