
bagatelizowanie przypadków 
zauwa¿enia osób le¿¹cych na 
ulicy oraz pilne powiadamianie 
policji lub stra¿y miejskiej o ta-
kich sytuacjach. Jednoczeœnie 
b¹dŸmy wra¿liwi na osoby star-
sze i ¿yciowo nieporadne, któ-
re równie¿ mog¹ potrzebowaæ 
naszej pomocy. 

Jak siê jednak okazuje, los 
ludzi bezdomnych i samot-
nych nie jest nam obojêtny 
i wielu z nas, gdy zauwa¿y 
osobê potrzebuj¹c¹ pomocy, 
zawiadamia stra¿ miejsk¹ lub 
policjê.

– Kilka dni temu z okna mojego 
domu zobaczy³am mê¿czyznê 
le¿¹cego na œniegu. Wczeœ- 
niej pi³ z kolegami alkohol, 
gdy ten siê jednak skoñczy³, 
koledzy poszli, a pijane-
go wspó³biesiadnika 
zostawili na mrozie. 
Zadzwoni³am po 
stra¿ miejsk¹, która 
w chwilê póŸniej 
przyjecha³a po 
starszego 

mê¿czyznê” - opowiada pani 
Sylwia, która najprawdopo-
dobniej uratowa³a cz³owiekowi 
¿ycie. 

Ludziom bez dachu nad g³ow¹, 
w ciê¿kich czasach pomagaj¹ 
oœrodki pomocy spo³ecznej. 
Aktywnie dzia³a te¿ koœció³. 
Potrzebuj¹cy pomocy mog¹ 
liczyæ na ciep³y posi³ek, odzie¿ 
i schronienie w ci¹gu dnia i 
nocy. 

Na terenie Gliwic znajduje siê 
kilkanaœcie punktów, gdzie wy-
dawane jest jedzenie, s¹ te¿: 
noc- legownia dla kobiet 

i matek z dzieæmi 
przy ul. Liliowej 
3, noclegownia 
œw. Brata Alber-

ta przy ul. 
Wo l ne 

Tory, 

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)

“Guitar Hero: World Tour” 
to czwarta ods³ona najpo-
pularniejszej gry muzycznej 
na œwiecie - przychody ze 
sprzeda¿y serii przekroczy³y 
ju¿ ponad miliard dolarów. 
Bazuj¹c na dotychczasowych 
rozwi¹zaniach, World Tour 
wprowadza seriê na wy¿szy 
poziom, oferuj¹c mo¿liwoœæ 
wcielenia siê nie tylko w 
gitarzystê, lecz równie¿ w 
basistê, wokalistê oraz 
perkusistê. 

Ten ostatni otrzyma na swój 
u¿ytek instrument, na który 
sk³adaj¹ siê trzy „bêbny“, 
dwa „talerze“ oraz „peda³“ 
rozpoznaj¹ce si³ê uderzenia, 
wyposa¿one w kilka zesta-
wów wydawanych dŸwiêków, 
a nade wszystko wykonanych 
z materia³u dobrze t³umi¹cego 
trzaski od uderzeñ. Wokalista 
wyposa¿ony zostanie w mikro-
fon, obaj gitarzyœci zaœ w gita-
ry specjalnie zaprojektowane 
na potrzeby gry.

Dodatkowo, po raz pierwszy 
Guitar Hero oferuje graczom 
rozbudowane narzêdzia 
edycyjne, pozwalaj¹ce na 

samodzielne poszerzanie li-
sty utworów oraz dzielenie 
siê efektami swojej pracy z 
przyjació³mi. 

Obrazu dope³nia rozbudowa-
ny, oparty na kooperacji gra-
czy tryb kariery (tak¿e poprzez 
sieæ), a tak¿e integracja z 
YouTube - najpopularniejszym 
internetowym serwisem fil-
mowym - za pomoc¹ którego 
mo¿liwe jest publikowanie 
w³asnych nagrañ i teledysków 
stworzonych z pomoc¹ gry.

Lista dostêpnych w World 
Tour nagrañ - znacznie d³u¿- 
sza od 70 piosenek w Guitar 
Hero III - obejmuje utwory ta-
kich s³aw jak: Van Halen, The 
Eagles, Linkin Park czy Lenny 
Kravitz. Wszystkie w wersjach 
oryginalnych. World Tour to 
prawdziwy bilet do kariery 
- resztê gracze dostaj¹ we 
w³asne rêce.

SpêdŸmy karnawa³ w domu 
z fantastycznym sprzêtem i 
grup¹ szalonych goœci. Total-
ny odjazd zapewniony!!!

World

Od 16 stycznia bêdzie mo¿na 
zanurzyæ siê w oceanie i 
obserwowaæ niesamowite 
bogactwo ¿ycia na rafach 
koralowych. Bez uszczerbku 
dla zdrowia mo¿na spotkaæ 
siê oko w oko z wê¿em mor-
skim, czy wzi¹æ udzia³ w 
uczcie rekinów. 

Ogromny ekran kina Oran-
ge IMAX pozwoli zatopiæ 
siê w œwiecie, gdzie del-
finy popisuj¹ siê swoim 
tañcem, m¹dre, stare ¿ó³wie 

oprowadzaj¹ po swoim domu, 
a ¿ycie jest ilustracj¹ do s³ów 
„¿yj i daj ¿yæ innym”.

Technologia zastosowana w 
„Perle Oceanu 3D” ukazuje 
podwodny œwiat takim, jaki 
jest. Nawet Ci, którzy nurkuj¹ 
bêd¹ mile zaskoczeni i 
doceni¹ dok³adne odzwier-
ciedlenie œwiata g³êbin. Bez 
przesady mo¿na powiedzieæ, 
¿e widzowie poczuj¹ siê jak-
by nurkowali, ale bez zamo-
czenia ubrania!

Organizatorzy tradycyjnych BA-
LÓW DINOZAURÓW postanowili 
zmieniæ ich lokalizacjê. Miej-
scem karnawa³owych harców 
przy dŸwiêkach starego dobre-
go rock’n’rolla bêdzie odt¹d 
przestronna sala bankietowa 
„MAG” przy ul. Œwiêtokrzyskiej 
6 (przecznica Alei Korfantego).
  
W tym roku przygotowano dwie 
edycje XXIII BALU DINOZAU-
RÓW. Bêd¹ one mia³y charakter 
muzycznych pojedynków gwiazd. 
Pierwsza - jest adresowana 
g³ównie do wielbicieli polskich 
przebojów z lat szeœædziesi¹tych 
i siedemdziesi¹tych XX wieku.
Zabawa bêdzie przebiegaæ pod 
has³em „CZERWONO-CZARNI 
kontra NIEBIESKO-CZARNI”. 
Wype³ni¹ j¹ m.in. dawne szla-
giery z repertuaru obydwu kolo-
rowych zespo³ów polskiego big-
-beatu. Przypomniane zostan¹ 
piosenki  m.in. Katarzyny Sob-
czyk, Karin Stanek, Jacka Lecha, 
Piotra Janczerskiego i Czes³awa 
Niemena – wokalistów obu 
rywalizuj¹cych ze sob¹ grup. 
Bêd¹ równie¿ rozbrzmiewaæ 
przeboje innych popularnych wy-
konawców z tamtych lat.
Bal odbêdzie siê w sobotê, 
24 stycznia (pocz¹tek – godz. 

20.00).
Druga z karnawa³owych zabaw 
w stylu „retro” zaplanowana na 
21 lutego, zosta³a pomyœlana 
jako emocjonuj¹ce starcie  gi-
gantów: „THE BEATLES kon-
tra THE ROLLING STONES”. 
Uczestnicy imprezy bêd¹ mo-
gli poszaleæ na parkiecie przy 
najs³ynniejszych utworach z 
dorobku obu zespo³ów brytyj-
skiego rock’n’rolla. W muzycz-
nym programie balu znajd¹ siê 
ponadto liczne nagrania ich 
s³awnych konkurentów (The Ani-
mals, Beach Boys, The Hollies, 
The Shadows, Tremeloes, The 
Troggs, itd.).

W programie znajd¹ siê równie¿  
projekcje videoklipów, konkursy 
i niespodzianki, w tym zwyczajo-
wy wybór „Pterodaktyli 2009” 
– najmilszych i obdarzonych 
najwiêkszym poczuciem humo-
ru uczestniczek imprez. 
Bilety mo¿na nabyæ w sali ban-
kietowej „MAG” (w godzinach 
od 8.00 do 14.00), tel. 602-
-301-965 lub krêgielni usytu-
owanej w podziemiach Domu 
Towarowego „IKAR” przy ul. 
Zwyciêstwa (w godzinach od 
15.00 do 24.00). tel. 605-123-
-250. 

Przechodz¹ca 
niedawno przez 
Polskê fala 
mrozów dla kil-
ku bezdomnych 
zakoñczy³a siê 
tragicznie. W 
Gliwicach i Za-
brzu, codzien-

nie w miasto wyruszaj¹ pa-
trole stra¿y miejskiej i policji, 
szukaj¹ce osób bezdomnych i 
potrzebuj¹cych pomocy. 

Jest to pracowity czas tak¿e 
dla pracowników socjalnych 
Domów Pomocy Spo³ecznej.

– JeŸdzimy razem ze stra¿¹ 
miejsk¹ po miejscach, gdzie 
najczêœciej chroni¹ siê bez-
domni. Czyli po pustostanach, 
gara¿ach czy dzia³kowych al-
tankach. Rozmawiamy z nimi, 
proponujemy ciep³y k¹t i jedze-
nie. Nie wszyscy jednak chc¹ z 
pomocy skorzystaæ - mówi Ma-
riusz Choiñski, pracownik so-
cjalny z zabrzañskiego domu 
noclegowego. 

Powód jest zazwyczaj jeden 
– w domach noclegowych 

i schroniskach obowi¹zuje 
abstynencja, a wielu z bez-
domnych to alkoholicy, którzy 
nie mog¹ wytrzymaæ dnia bez 
czegoœ mocniejszego.
 
Zima niebezpieczna 
jest jednak nie tylko 
dla bezdomnych, ale 
tak¿e dla osób star-
szych i samotnych. 
Bywa, ¿e schorowani 
i pozbawieni œrodków 
do ¿ycia, mieszkaj¹c 
samotnie i nie maj¹c 
pieniêdzy na ogrzewa-
nie, zamarzaj¹ w swo-
ich domach. 

– W takich przypadkach, 
najbardziej pomocni mog¹ 
okazaæ siê s¹siedzi, którzy 
zainteresuj¹ siê losem osoby 
mieszkaj¹cej za œcian¹ czy 
piêtro ni¿ej – mówi Marek 
S³omski, rzecznik gliwickiej 
policji. 

O empatiê apeluje te¿ rzecz-
nik zabrzañskiej policji, Marek 
Wypych - Apelujemy o nie-

Ciezkie czasy dla bezdomnych
dom œw. Brata Alberta przy ul. 
Górnej 13, schronisko w Boj-
kowie przy ul. œw. Brata Alber-
ta 63. 

W Zabrzu bezdomni mog¹ 
znaleŸæ schronienie w domu 
noclegowym przy ul. Trocera 
63, przytulisku w Zabrzu-Ro- 
kitnicy przy ul. Kochanow-
skiego 26 oraz schronisku w 
Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Ofiar 
Katynia 48. 

Potrzebuj¹cym 
przyszed³ z pomoc¹ 
tak¿e Œl¹ski Urz¹d 
Wojewódzki, który 
uruchomi³ 
specjalny numer -
- 0 800 100 022.  

Infolinia jest bezp³atna, ca- 
³odobowa, mo¿na na ni¹ 
dzwoniæ z ka¿dego telefonu 
stacjonarnego, komórkowego 
i automatu telefonicznego. 

Obs³uguj¹ j¹ dyspozytorzy 
Centrum Zarz¹dzania Kryzy-
sowego wojewody œl¹skiego. 
Mog¹ z niej korzystaæ nie tylko 
bezdomni, ale te¿ mieszkañcy 
œl¹skich miast, którzy chc¹ 
pomóc osobom nocuj¹cym 
na ich klatkach schodowych, 
gara¿ach czy w ogródkach 
dzia³kowych. 

Korzystaj¹ z niej tak¿e po-
licjanci i stra¿nicy miejscy, 
którzy maj¹ problem z umiesz-

czeniem osoby bezdomnej w 
schronisku czy szpitalu. 
Osoby potrzebuj¹ce nie 
musz¹ siê martwiæ, ¿e 
po przyjœciu do schro-
niska czy noclegowni 
nie otrzymaj¹ pomocy. 

To prawda, ¿e gdy przychodz¹ 
ostre mrozy, w schroniskach 
jest czêsto wiêcej osób ni¿ 
miejsc, lecz jak mówi Mariusz 
Choiñski z domu noclegowe-
go przy ul. Trocera w Zabrzu 
– Przed nikim, kto bêdzie 
potrzebowa³ schronienia nie 
zamkniemy drzwi. Gdy jest 
du¿o osób rozk³ada siê polów-
ki w korytarzach czy sto³ówce i 
ka¿dy mo¿e siê ogrzaæ. 

Czêœæ z osób pomieszkuje 
w schroniskach i domach 
noclegowych kilka miesiêcy, 
wiêkszoœæ przychodzi jed-
nak tylko na mroŸne dni a 
potem znikaj¹. Wybieraj¹c 
bezdomnoœæ wybrali te¿ pew-
nego rodzaju wolnoœæ, której 
nie chc¹ straciæ. 

Dlatego te¿, pracownicy socjal-
ni chodz¹c po pustostanach 
czy dzia³kach widz¹ te same 
twarze co w minionych latach, 
i jak mówi jedna z pracownic 
gliwickiego Domu Pomocy 
Spo³ecznej – to taka trochê 
syzyfowa praca. Bezdomni 
przeczekaj¹ zimê, a w lecie 
jad¹ np. nad morze - nic ich 
przecie¿ na Œl¹sku nie trzyma.

Chroni¹ siê w opuszczonych do-
mach, gara¿ach czy na dzia³kach; 
czêsto przychodz¹ na dworce by siê 
ogrzaæ lub po prostu prze¿yæ kolejn¹ 
noc – dla bezdomnych zima to naj-
trudniejszy czas w roku.  

Xbox 360TourTour

CINEMA CITY zaprasza

Perła 
oceanów w 3D
Trójwymiarowa podwodna podró¿ 
do œwiata kipi¹cych ¿yciem raf ko-
ralowych i królestwa niezwyk³ych 
stworzeñ ¿yj¹cych w oceanach – to 
najnowsza propozycja Orange IMAX 
Katowice. „Per³a Oceanów 3D” w 
re¿yserii Jean – Jacques’a Mantello 
to czaruj¹ca przygoda w podwodnym 
œwiecie.

Szykuje siê niespodzianka dla mi³oœników Szykuje siê niespodzianka dla mi³oœników 
tanecznych szaleñstw przy nieœmiertelnych tanecznych szaleñstw przy nieœmiertelnych 
przebojach z epoki „fruwaj¹cych marynarek”. przebojach z epoki „fruwaj¹cych marynarek”. 

Muzyczne 
pojedynki gwiazd


