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P A R T N E R Z Y .

Tym razem kierowcy zatrzymy-
wani do rutynowej kontroli w 
Brzezince, otrzymywali prezent 
– breloczek z alkomatem oraz 
nalepkê. Mogli te¿ liczyæ na 
s³owa duchowego wsparcia 
od ksiêdza Joachima Gondro, 
kapelana policji, który wrêcza³ 
„Modlitwê kierowcy”.  

- Staramy siê uœwiadamiaæ kie-
rowcom, ¿e jest równie¿ prawo 
Bo¿e i pi¹te przykazanie „Nie 
zabijaj” - tak wyjaœnia swoj¹ 
obecnoœæ podczas akcji ksi¹dz 
kapelan. 

Tylko w ubieg³ym 
tygodniu gliwicka 
policja zatrzyma³a 
kilkanaœcie osób, 
które prowadzi³y 
pod wp³ywem 
alkoholu.
- Breloczki, które s¹ 
wskaŸnikami trzeŸwoœci, to do-
datkowy element akcji – mówi 

podkom. Ma-
rek S³omski, 
oficer pra-
sowy gliwic-
kiej KMP. 
Oczyw iœc ie 
nie s¹ to 

miarodajne urz¹dzenia, jed-
nak mog¹ byæ z powodzeniem 
wykorzystywane przez kierow-
ców.  Ca³a akcja ma wydŸwiêk 
prewencyjny. Chodzi o to, aby 
kierowcy mieli œwiadomoœæ, ¿e 
policja kontroluje, a siadaj¹c za 
kó³kiem w stanie nietrzeŸwym 
nara¿amy siê na powa¿ne kon-
sekwencje oraz utratê prawa 
jazdy.  

„TrzeŸwoœæ” to program eduka-
cyjny, którego celem jest pro-
mowanie zdrowego i trzeŸwego 
stylu ¿ycia. 

Wyró¿nia go pozytywny wy- 
dŸwiêk przekazywanych komu-
nikatów, odwo³ywanie siê do 
pozytywnych cech cz³owieka i 
akcentowanie zasady, ¿e trzeŸ- 
woœæ to sprawa naturalna, po-
wszechna i modna.

Konkurs na 
bo¿onarodze- 
niow¹ szopkê 
to jedna z 
najpiêkniejszych 
krakowskich 
tradycji.
Organizowany od 1937 
roku, przyci¹ga rzesze 
mieszkañców, którzy 
tworz¹ arcydzie³a sztuki. 
Gliwice zainspirowane 
Krakowem, w tym roku 
po raz pierwszy og³aszaj¹ 
konkurs na „Szopkê Ziemi 
Gliwickiej“.

Inspiracj¹ dla twórców kra-
kowskich szopek s¹ miej-
skie zabytki. 
Pojawiaj¹ siê tam wiêc 
Barbakan, wie¿a ratuszo-
wa, mury obronne z Bram¹ 

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice 
www.itv.gliwice.pl do niedzieli 22 listopada. Na wy-
brane pytania nasz gośæ odpowie w poniedziałek 23 
listopada.
We wtorek 24 listopada, w Informatorze Rynkowym - 
GAZECIE MIEJSKIEJ zamieścimy relację ze spotkania 
z Markiem Widuchem.

GLIWICE. Od 
poniedzia³ku, 
16 listopada, pra-
cownicy gliwic-
kiego magistratu, 
którzy zajmuj¹ 
siê ewidencj¹ 
dzia³alnoœci gospo-
darczej, przyjmuj¹ 
interesantów 
w nowym miejscu. 

Stanowisko uruchomione 

zosta³o w parterowej czêœci 
UM, w s¹siedztwie sali 
obs³ugi Wydzia³u Spraw Oby-
watelskich. 
Mo¿na do niego dojœæ od 
strony ul. Prymasa Stefa-
na Wyszyñskiego lub przez 
hol g³ówny Biura Obs³ugi 
Interesantów od strony ul. 
Zwyciêstwa (przechodz¹c 
obok Urzêdu Stanu Cywilne-
go). 
Wczeœniej stanowisko mieœ- 
ci³o siê na trzecim piêtrze 
budynku urzêdu. 

(um/gliwice)

Floriañsk¹ czy Sukiennice.
W Gliwicach bêdzie podob-
nie, bo szopka powinna byæ 
niejako symbolem miasta i 
jego esencj¹ zarazem.

Inspiracj¹ do 
stworzenia stajen-
ki ma byæ gliwic-
ka architektura.
W konkursie wzi¹æ udzia³ 

mog¹ wszyscy chêtni 
mieszkañcy Gliwic i powiatu 
gliwickiego a tworzyæ mog¹ 
samodzielnie lub grupowo.

– Stajenki mog¹ byæ wykona-
ne z dowolnego materia³u. 
Nie wprowadzamy tak¿e 
ograniczeñ co do jej wymia-
rów. Wa¿ne jest, aby w niekon-
wencjonalny sposób ³¹czy³y 
ideê tradycji i nowoczesnoœci 
Gliwic – informuj¹ organiza-
torzy konkursu.

Na stworzenia betlejemskiej 
stajenki gliwiczanie maj¹ czas 
do 10 grudnia, warto wiêc ju¿ 
teraz zabraæ siê do pracy.

Jak pracoch³onne s¹ to dzie³a, 
wystarczy powiedzieæ, ¿e je-
den z autorów nagrodzonej 
w ubieg³ym roku krakowskiej 
szopki pracowa³ nad dzie³em 
oko³o 1000 godzin, zu¿y³ do 
jej stworzenia ponad 100 
metrów aluminiowego sznur-
ka i 5000 miniaturowych 
dachówek. Inne krakowskie 
szopki wykonywane s¹ m.in. 
z zapa³ek, ga³ganków czy her-
batników.

Opisane prace nale¿y 
dostarczyæ poczt¹ lub 
osobiœcie do Galerii Miejskiej 
„M(Pi)K” (Rynek 4-5) lub do 
Wydzia³u Kultury i Promocji 
Miasta UM (ul. Zwyciêstwa 
21, pokój 205, II piêtro) 
w godzinach urzêdowania. 
Najpiêkniejsz¹ ,,Szopkê Zie-
mi Gliwickiej“ poznamy 11 
grudnia a 17 grudnia w Gale-
rii Miejskiej „M(Pi)K” otwarta 
zostanie pokonkursowa wy-
stawa. (kk)

Kierowco 
sprawdź się sam
NietrzeŸwi kierowcy to prawdziwa 
plaga równie¿ na naszych gliwickich 
drogach. Najczêœciej powoduj¹ wypad-
ki i stwarzaj¹ zagro¿enie dla innych 
u¿ytkowników dróg. Dlatego ju¿ po 
raz kolejny policja zorganizowa³a akcjê 
„TrzeŸwoœæ”. 

Gliwicki samorz¹d og³asza konkurs na najpiêkniejsz¹ szopkê betlejemsk¹

Gliwicka szopka

Nowe stanowisko 
w BOI


