Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32)
230-84-51, w piątek, od 11.30 do 13.30. A o czym
informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?

Wymieniają
jedną stronę
- Na ulicy Korczoka w Sośnicy
trwa wymiana chodnika. Remont jest prowadzony tylko
po jednej stronie ulicy. Mam
w związku z tym pytanie – czy
lokatorzy mieszkający po jednej stronie ul. Korczoka są
gorsi od swoich sąsiadów z
...................

naprzeciwka? Mieszkam przy
tej samej ulicy w Sośnicy od
23 lat i miałam nadzieje, że
moje dzieci doczekają nowego chodnika. Teraz wygląda
na to, że nawet moje wnuki
go nie doczekają – obawia się
pani Jolanta.
...................

Magistrat
też winny
- Ostatnio dość głośno się zrobiło o ewentualnej płatności
za gliwicki odcinek autostrady
A4. Rząd złamał obietnicę – to
prawda. Ale nie chce mi się
wierzyć, że Urząd Miasta w Gliwicach nic o planach Platformy
nie wiedział. Musiały być wczeR
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Melina na działkach

- Nowy chodnik
dla pieszych przy
ul. Tarnogórskiej
prowadzi od zjazdu na DK 88 do
ul. Granicznej.
Skoro niedawno
go kładziono, to
dlaczego nie pomyślano o ścieżkach dla rowerzystów?

W sprawie kradzieży
kabli telekomunikacyjnych zgłosiła się
do nas pani Małgorzata z Gliwic.

Zgłoszenia odbierał redaktor dyżurny Michał Pac Pomarnacki
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Gdy za oknem szaro i zimno…
Każde dziecko lubi przebywać w miejscach,
gdzie jest kolorowo, przytulnie, można się
świetnie bawić i jest bezpiecznie. Nowoczesna bawialnia „Neptunek” w Sośnicy to
miejsce, w którym dzieci zapominają o całym świecie, wchodzą do krainy zabawy i radosnego szaleństwa w „małpim gaju”.
Gdy za oknem jest szaro
i zimno, nie ma lepszego
sposobu na miłe spędzenie czasu ze swoją
pociechą. Kto z nas,
kiedy był mały, nie chciał
poskakać w basenie z
kolorowymi piłeczkami?
Teraz mali mieszkańcy
Gliwic i Zabrza mają to
na wyciągnięcie ręki!
Dodatkowo, co miesiąc animatorki organizują szalone imprezy
dziecięce z tańcami, konkursami, malowaniem twarzy i słodkim poczęstunkiem – było
już „pożegnanie lata z Neptunkiem”, „Mam Talent”,
bal indiański, bal piracki
oraz Mikołajki.

Już niedługo, 21
stycznia dzieciaki
czeka kolejna zabawa – karnawałowy bal
przebierańców, na którym zostanie wybrany
król i królowa balu.
Już teraz można zapisać dziecko
w Bawialni lub w kasie Pływalni
Neptun.
W czasie ferii zimowych żaden

studzienki na ul. Orlickiego
i Jana Śliwki. W związku z
przestępstwem,
funkcjonariusze zatrzymali jedną
osobę.

- Miedziane kable skradziono i pewnie sprzedano w
skupie złomu. Gumową izolację jednak pozostawiono
– teraz zaśmieca ona nasze
ogródki działkowe przy ul.
Orlickiego. Złodzieje wybrali sobie działki na melinę.
Przydałoby się więcej patroli
straży miejskiej lub policji w
tym miejscu – twierdzi na-

W dzisiejszych czasach
dojeżdżanie do miejsca
pracy rowerem jest nie
tylko zdrowe, ale coraz
bardziej modne. Szkoda, że projektanci chodnika o tym nie pomyśleli
– dziwi się pan Edward
z Żernik.

śniej jakieś sygnały, konsultacje w tej sprawie. Można było
szybciej zareagować. Wina leży
głównie po stronie Ministerstwa Transportu, ale niech magistrat nie umywa rąk – twierdzi
pan Stefan z Gliwic.

sza Czytelniczka.
Skontaktowaliśmy się z gliwicką policją. Jak ustalono,
kable zostały skradzione
we wrześniu 2011 roku ze
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Pływalnia
NEPTUN
czynna od
6.00 - 22.00

Basen
Jacuzzi

brzdąc nie będzie się
nudzić, ponieważ „Neptunek” organizuje niezapomniany czas rekreacji,
przyjemnej i dobrej zabawy! Wśród wielu punktów
codziennego programu
można wyróżnić zajęcia
na ba-

senie,
poranną gimnastykę na sali fitness, zajęcia
plastyczno-techniczne, spotkania
z ciekawymi osobami, gry i zabawy integracyjne oraz mnóstwo
innych atrakcji. Szczegółowych
informacji chętnie udzielą animatorki Bawialni.

.

Zjeżdżalnia

Stałą
ofertą
„Neptunka”
jest organizacja
przyjęć
urodzinowych
dla
dzieci
w
wieku 3 – 11
lat.
Wyprawianie dziecku
urodzin w domu
powoli odchodzi
do lamusa, modne stały się imprezy w
przygotowanych do tego salach zabaw. Urządzenie dziecku
przyjęcia urodzinowego to specjalizacja Bawialni „Neptunka”
– wystarczy przyjść do Bawialni i
je zamówić – a resztą zajmą się
już animatorki. Zero stresu, zero
problemów – a jaka radość dla
solenizanta i jego gości!

A co wyróżnia urodziny na „Neptunie”? Tylko tutaj część imprezy może odbyć się w basenie
pod czujnym okiem animatorki
i ratowników! Dla małych miłośników pluskania to naprawdę
ogromna zaleta!

Dla grup zorganizowanych „Neptunek” także ma specjalną ofertę
– tańsze bilety dla każdego dziecka.
Można więc zabrać do nas dzieci
przedszkolne lub uczniów i zapewnić im czas świetnej zabawy.
Tutaj indywidualnie podchodzi
się do każdego dziecka, czuwa
się nad jego bezpieczeństwem
i organizuje wspaniały czas pełen
wrażeń i radosnej zabawy.

W „Neptunku” jest tanio, w dni robocze od
10:00 do 15:00 godzina kosztuje tylko 5 zł,
pozostałe 7 zł.
Nie czekaj więc i pozwól swojemu
dziecku wejść do krainy „Neptunka”! Gwarantujemy, że oboje będziecie bardzo zadowoleni!

Godziny otwarcia
Bawialni:
pon. - pt.
od 10:00 do 19:00,
w weekendy i święta od
12:00 do 19:00. Zapraszamy!
Więcej informacji na
www.NeptunGliwice.pl

Sauny
Bawialnia
dla dzieci
Siłownia
Fitness
Pływalnia
NEPTUN
Gliwice
ul. Dzionkarzy
Gliwice Sośnica
Tel.
32 413 48 48
32 413 48 49
bawialnia:
32 413 48 50

neptungliwice.pl
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