
Pierwsze 5 osób, które pojawi się w redakcji  
z poprawnym hasłem krzyżówki, otrzyma duży 
atrakcyjny kalendarz ścienny. 

Krzyżówka z nagrodą

Zaczynamy od propozycji typo-
wo zimowej. Kryte lodowisko 
„Tafla” (ul. Kaszubska 28) 
będzie czekało na żądnych 
wrażeń codziennie w godzinach 
8-21.00. Na czas ferii przygoto-
wano specjalną ofertę cenową 
– bilet na godzinną jazdę bę-
dzie kosztował już od 3 złotych, 
a dla tych, którym spodoba się 
szaleństwo na lodowisku, są 
karnety do pięciu ślizgawek 
również w wyjątkowo korzystnej 
cenie. Nie trzeba mieć własne-
go sprzętu – łyżwy można wypo-
życzyć na miejscu.

Nieco inny rodzaj sportu będzie 
można uprawiać na hali wido-
wiskowo-sportowej „Sośnica” 
w Gliwicach (ul. Sikorskiego 
130). Tam bowiem zostanie 
rozegrany cykl turniejów teni-
sa stołowego dla dziewcząt 
i chłopców w wieku od 8 do 
18 lat. Do rywalizacji będzie 
można stanąć 18, 21, 25 i 28 
stycznia od godz. 10.00. Dla 
uczestników przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. Warto za-
tem zgłosić się na portiernię 
hali, gdzie będą przyjmowane 
zgłoszenia.

O spędzających ferie w mieście 
nie zapomina także Młodzieżo-
wy Dom Kultury. Dla nich przy-
gotowane są „Ferie z rakietą”, 
zajęcia judo, zabawy z gliną, 
decoupage, warsztaty fotogra-
ficzne, zajęcia taneczne, dla 
instrumentalistów i wielbicieli 
planszówek oraz wycieczki re-
gionalne. Zapisy są dokonywa-
ne drogą internetową, dlatego 
warto wejść na stronę www.
mdk.gliwice.pl. Tam też można 
dowiedzieć się szczegółów od-
nośnie harmonogramu warsz-
tatów.

Dodatkowo MDK organizuje tak-
że spotkania z kulturą ludową, 
na których dzieci poznają daw-
ne legendy i zwyczaje, pieśni  
i instrumenty ludowe. 
Warsztaty będą się odbywały 
przez cały okres trwania ferii od 
godziny 9.30 do 11.00 w sali 
46 w MDK Gliwice (ul. Barlic-
kiego 3). Uczestnictwo w nich 
jest całkowicie bezpłatne, a 
zapisy są prowadzone w sekre-
tariacie w godzinach 9-16.00 
(tel. 32 232-69-54).

Bogatą ofertą seansów, nie tyl-
ko południowych, kusi „Scena 
Bajka – Kino Amok”. 

W pierwszym tygo-
dniu ferii zostaną 
wyświetlone naj-
ciekawsze filmy dla 
młodych widzów  
z ostatnich miesięcy. 
Będzie można zoba-
czyć: „Zaplątanych”, 
„Jak wytresować 
smoka”, „Toy story 
3” i inne. 
Drugi tydzień upłynie pod zna-

kiem animacji Hayao Miyaza-
kiego, zwanego „japońskim 
Disneyem”.
Pełen plan jest dostępny na 
stronie internetowej kina 
www.amok.gliwice.pl. Bilety 
na wszystkie seanse kosztują 
10/8 złotych, prócz „Zaplą-
tanych” na godzinę 16.15 – 
14/12 złotych.

W drugim tygodniu 
ferii, wypoczywają-
ce dzieci i młodzież 
będą mogły wziąć 
także udział w Warsz-
tatach Animacji  
Filmowej.
Pod okiem szefa produkcji 
Studia Miniatur Filmowych, 
reżysera i rysownika karykatu-
ralnego oraz grafika kompute-
rowego, będzie można m.in. 
poznać podstawowe pojęcia 
języka filmowego, dowiedzieć 
się wszystkiego na temat kon-
struowania postaci, deforma-
cji, animacji rysunkowej i prze-
strzennej, a także popracować 
w animacji klasycznej. Owocem 
pracy uczestników będzie film, 
który zostanie wyświetlony 30 
stycznia o godzinie 15.00. Wpi-
sowe na warsztaty to 10 zło-
tych, ale warto się spieszyć, bo 
liczba miejsc jest ograniczona.

Również Miejska Biblioteka 
Publiczna przygotowała dla 
dzieci liczne atrakcje: głośne 
czytanie książek, zajęcia pla-
styczne, spektakle teatral-
ne, lekcje tańca, gry i zabawy 
plenerowe, a nawet bal kar-
nawałowy. Na niektóre z pla-
nowanych imprez niezbędne 
będą nieodpłatne zaproszenia,  
które wystarczy wcześniej ode-
brać w bibliotece. Bliższe infor-
macje o imprezach dostępne 
są w poszczególnych filiach 
biblioteki oraz na stronie inter-
netowej www.biblioteka.gliwi-
ce.pl.

W tyle nie pozostaje gliwickie 
Muzeum, które dla najmłod-
szych (dzieci od 5-12 lat) przy-
gotowało warsztaty pod tytu-
łem „Najprawdziwszy smok 
na świecie. O bajkach, boha-
terach, smokach, stworach – 
nie tylko potworach”. Podczas 
zajęć dzieci dowiedzą się m.in.: 
jak stworzyć bohatera książki, 
zobaczą, jak wygląda prototyp 
książki – makieta, poznają taj-
niki teatru cieni. Na warsztaty 
wstęp jest wolny, ale trzeba się 
na nie wcześniej zapisać (pro-
mocja@muzeum.gliwice.pl).

(mu)

Ferie tuż, tuż...
Zapewne nie wszystkie dzieci podczas tego-
rocznych ferii wyjadą na zimowiska czy obo-
zy. Jednak rodzice nie muszą się martwić 
o atrakcje dla nich. Dlaczego? Bo w Gliwi-
cach między 17 a 28 stycznia, będzie się 
działo naprawdę wiele.
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POZIOMO:
1) Program tv poświęcony sportowi masowemu
7) Strzelanie do rzutków z myśliwskiej broni śrutowej
8) Egzemplarz nadliczbowy książki
9) Kwatera główna Zeusa

10) Narzędzie do wybijania wgłębień w metalu
13) Piaszczysty wał odcinający lagunę od morza
15) Jan ... Zagłoba
19) Atak, który trzeba przeczekać w schronie
21) Ma na celu uzyskanie uprawnień do prowadzenia wykła-

dów
22) Postrach gapowiczów
23) Płaczu – w Jerozolimie
25) Rychło w ..., czyli za późno
27) Wybitny mówca rzymski (106–43 p.n.e.), słynny ze stłu-

mienia spisku Katyliny

30) Literackie uosobienie chamskiego awansu
31) Płatnik czynszu
32) Autor dramatu „Dzika kaczka”
33) Amerykański aktor komediowy („50 pier-

wszych randek”, „Wykiwać klawisza”) (imię i
nazwisko)

PIONOWO:
1) Miasto obwodowe w zach. Ukrainie, nad rze-

ką Seret
2) Stolica z Buckingham Palace
3) Figura akrobacji lotniczej, samolot na plecach
4) Miejsce lądowania Adama Małysza
5) Napój alkoholowy pobudzający apetyt
6) Obszary położone po przeciwległych krań-

cach Ziemi
11) Dzieło Galla Anonima
12) Solenizant z 8 stycznia
14) Imię fizyka, który sformułował 3 prawa dyna-

miki
16) Ocena dla Ahonena
17) Żółtka lub komuś nosa
18) Loty godowe pszczół
20) Pakula lub Alda
23) Z Kościołem Pokoju pod wezwaniem św. Trój-

cy, nad Bystrzycą
24) Zawody z pięcioma kółkami
26) Państwo w pd.-wsch. Azji, jeden z „azjatyc-

kich tygrysów”
27) Miasto na Wybrzeżu Lazurowym, znane z fes-

tiwali filmowych
28) Sri Lanka przed 1972 r.
29) Feldmarszałek niemiecki zw. „lisem pustyni”

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu, napisane kolejno od
1 do 63, utworzą rozwiązanie - myśl Ste-
fana Kisielewskiego.

Nowy narząd trafił do 53-let-
niej kobiety z ciężkim pozawa-
łowym uszkodzeniem serca. 
Na przeszczep czekała ona 
od listopada. Dawcę znalezio-
no w Warszawie. Pobrane od 
niego serce ekipa medyczna 
przywiozła samolotem 36. 
Specjalnego Pułku Lotnictwa 
Transportowego do Zabrza. 
Trwająca około 8 godzin ope-

racja zakończyła się sukce-
sem. 

Profesor Marian Zembala 
podkreśla, że sprawna orga-
nizacja i czas są w przypadku 
przeszczepów niezwykle waż-
ne, jakiekolwiek opóźnienie 
może przekreślić szanse na 
przeprowadzenie operacji. 
- Przeszczepy, w których w 

Wojsko dostarczyło serce 
W przypadku serca, od pobrania organu do 
wykonania przeszczepu mogą upłynąć zaled-
wie 4 godziny. Dzięki pomocy wojskowych, 
którzy rządowym Jakiem-40 dostarczyli serce 
z Warszawy do Katowic, w  Śląskim Centrum 
Chorób Serca dokonano kolejnego zabiegu. To 
już drugi w tym roku przeszczep serca kardio-
chirurgów z Zabrza. 

transporcie bierze udział woj-

sko, zawsze należą do najle-

piej zorganizowanych – mówi 

Zembala.

Maksymalny czas, 
jaki może upłynąć od 
pobrania organu do 
wykonania przeszcze-
pu, to w przypadku 
serca zaledwie 4 go-
dziny.
Koszt transportu organu to 
ok. 15 -20 tys. zł. Lotnictwo 
wojskowe realizuje takie za-
dania taniej, na podstawie 
umowy, zawartej między 
resortami zdrowia i obrony 
narodowej. Organy przewożo-
ne są również przez karetki 
i śmigłowce, które jednak 
w trudnych warunkach nie 
mogą latać nocą. 
Rocznie w Śląskim Centrum 
Chorób Serca wykonywanych 
jest około 100-120 trans-
plantacji. (nd)
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