
– Czy dzię ki tej in we sty cji uda się
po go dzić po trze by pie szych, kie row ców
i ro we rzy stów? Jak spra wić, aby wszy -
scy, ze wza jem nym sza cun kiem, mo -
gli po ru szać się uli cą w spo sób bez kon -
flik to wy? – Da mian Kał do nek, wła ści -
ciel pra cow ni i szef ze spo łu pro jek to -
we go (na zdjęciu), jest pe wien, że no -
we roz wią za nie za sto so wa ne na miej -
skiej uli cy spraw dzi się i sta nie się ona
prze strze nią współ dzie lo ną z praw -
dzi we go zda rze nia. 

Pro jekt uzy skał już po zwo le nie
na bu do wę. Wy bra no tak że, nie przy -
pad kiem, da tę uru cho mie nia. Wio sna
jest naj lep szą po rą, bo znacz nie zmniej -
sza ją się za gro że nia zwią za ne z no wą
or ga ni za cją ru chu czy spo so bem po ru -
sza nia się. – Wio sną miesz kań cy bę dą
mie li po pro stu ra dość z użyt ko wa nia
uli cy. Cho dzi przede wszyst kim o spo -
łecz ną kon sump cję tej prze strze ni – tłu -
ma czy Kał do nek. 
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W nUmeRze:

UWA GA, DZIE CI! Mo że cie spo tkać się z Mi ko ła jem
Szczegóły str. 28

"

Wieczorka na nowo. 
Z zielenią, ławkami i bez barierek

Tico zatonęło w stawie, który, zdaniem mieszkańców Sośnicowic, nie jest głęboki. A dojechać do niego, szczególnie
nocą – trudno. Rodzą się też pytania, dlaczego auto znalazło się w wodzie. Pojawiło się wiele spekulacji, które,
na łamach prasy brukowej, postanowił przerwać „główny bohater”. 

Pasażerka tico zatonęła w stawie.
Kierowca się tłumaczy 

Oko ło go dzi ny 3.30 w no cy 
z 13 na 14 li sto pa da do do mu jed -
ne go z so śni co wi czan do bi jał się

nie zna ny męż czy zna. Był mo kry i zzięb -
nię ty, pro sił, by za dzwo nić na po li cję
i po wia do mić o wy pad ku, do ja kie go
przed chwi lą do szło nad sta wem. Po in -

for mo wał, że je go au to wpa dło do wo -
dy i za to nę ło wraz z pa sa żer ką, on zdo -
łał się wy swo bo dzić, ale ko bie cie po móc
nie zdą żył. 

Kie dy na miej sce przy je cha ła po li cja
oraz płe two nu rek, kie row ca nie był
w sta nie wska zać, gdzie do kład nie do -

szło do zda rze nia (w tym re jo nie
Sośnicowic znaj du ją się dwa zbior ni ki
wod ne). Szu ka no więc ja kich kol wiek śla -
dów. Ti co w wo dzie zna le zio no do pie -
ro ra no, w środ ku ujaw nio no cia ło 26-let -
niej ko bie ty.

Jak mó wi Ro bert Si ko ra, szef Pro ku -

ra tu ry Re jo no wej Gli wi ce -Za chód, sek -
cja zwłok wy ka za ła, że bez po śred nią
przy czy ną śmier ci by ło uto nię cie. Czy we
krwi ofia ry znaj do wał się al ko hol, wy -
ka żą do pie ro do kład ne ba da nia. 
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Uspo ko je nie ru chu, no we funk cje zie le ni, prze strzeń przy ja -
zna dla użyt kow ni ków, mo bil ne ele men ty, któ re w każ dej
chwi li moż na pod mie nić lub zmie nić. To naj waż niej sze
aspek ty pro po no wa ne go pro jek tu pierw sze go ślą skie go
wo oner fu, czy li miej skie go po dwór ca, któ rym sta nie się Wie -
czor ka. Przy go to wa ła go gli wic ka pra co wa nia ar chi tek to nicz -
na ProjArch, koszt inwestycji pół mln zł. In au gu ra cja 
– 21 mar ca 2018 ro ku.

Ce ny wo dy 
po sta re mu

Ra chun ki gli wi czan za wo dę i ście -
ki na le żą do naj niż szych w re gio -

nie. Sy tu acja nie zmie ni się w przy -
szłym ro ku. Rad ni, na wnio sek przed -
się bior stwa wo do cią go we go, utrzy ma li
do tych cza so we ce ny.

500 plus
na czas

Bli sko 4,9 mln zł tra fi ło w paź dzier -
ni ku do gli wic kich ro dzin w ra -

mach no we go okre su za sił ko we go
pro gra mu 500+. To wy nik wy tę żo nej
pra cy gli wic kie go OPS, któ ry na prze -
strze ni sierp nia i wrze śnia w związ ku
ze świad cze niem wy dał bli sko 9 tys.
de cy zji. Wszyst kie zło żo ne w tym
cza sie wnio ski zo sta ły prak tycz nie
zre ali zo wa ne. 

Policjanci
złapali

gwałciciela 
z Pyskowic

Cho dzi o zda rze nie z 19 mar ca br. In -
for mo wa li śmy, że oko ło go dzi -

ny 21.00, u zbie gu ulic Po wstań ców Ślą -
skich i dro gi wo je wódz kiej 94 w Py sko -
wi cach, do szło do gwał tu. Ofia rą by -
ła 30-let nia py sko wi czan ka, któ ra wy -
bra ła się wie czo rem do par ku, by po -
bie gać.
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Za tydzień
bezpłatny
dodatek 

Kwestia Smaku
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Paweł Doś

PoRADy Z NoWiNAMi

reklama

Nie do szły kry tyk fil mo wy, re pre zen -
tant Pol ski w kor fbal lu, od 13 lat

rzecz nik  pra so wy  Po li tech ni ki  Ślą -
skiej. Po cho dzi z Le gni cy. – Wmło do -
ści  uwiel bia łem  sport  –  wspo mi -
na.  –  By łem  re pre zen tan tem  Pol ski
ju nio rów w kor fbal lu, od mia nie ko szy -
ków ki, w któ rej kosz jest wy żej za wie -
szo ny i nie ma ta bli cy. 
W li ceum, mi mo że uczył się w kla -

sie ma te ma tycz no -fi zycz nej, za in te re -
so wał się fil mem. I choć był obie cu ją -
cym spor tow cem, po ma tu rze wy lą do -
wał na fil mo znaw stwie na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim. WKra ko wie za ko -
chał się w Ślą zacz ce (któ ra dziś jest je -
go żo ną) i dla te go po dy plo mo we stu -
dia dzien ni kar skie roz po czął naUni wer -
sy te cie Ślą skim. Po tem by ły jesz cze jed -
ne, z za kre su pu blic re la tions na Uni -
wer sy te cie Eko no micz nym wKa to wi -
cach. Nie daw no ukoń czył rów nież pro -
gram MBA wWar sza wie.

Po stu diach od był pół rocz ny staż
w „Dzien ni ku Za chod nim” wKa to wi -
cach. – To by ła świet na szko ła dzien -
ni kar skie go warsz ta tu, ale dość szyb ko
zo rien to wa łem się, że pra ca w dzien ni -
ku nie do koń ca mi od po wia da – przy -
zna je. 
Zdo by te do świad cze nie po sta no wił

wy ko rzy stać w in nym, choć po krew -
nym za wo dzie. Oka za ło się, że Po li tech -
ni ka Ślą ska po szu ku je rzecz ni ka pra so -
we go  i re dak to ra uczel nia nej ga ze ty.
Do pra cy przy jął go prof. Woj ciech Zie -
liń ski, tuż przed roz po czę ciem spra wo -
wa nia dru giej ka den cji rek to ra. Na stęp -
nie współ pra co wał z prof. An drze jem
Kar bow ni kiem, przez dwie rek tor skie
ka den cje. – Pro fe sor Ar ka diusz Mę żyk
jest więc trze cim rek to rem, z któ rym
mam za szczyt współ pra co wać – wy li -
cza. – Pra ca na Po li tech ni ce Ślą skiej to
nie ustan na  przy go da  –  po zna wa nie
wy bit nych na ukow ców, wy jąt ko wych
oso bo wo ści, by cie w cen trum waż nych
wy da rzeń. 
Gdy 13 lat te mu za miesz kał na Ślą -

sku, w By to miu, nie wie le o nim wie -
dział. – Uczy łem się go od ro dzi ny żo -
ny oraz ja ko re por ter ga ze ty. To by ła
zna ko mi ta oka zja do szyb kie go kur su
ślą sko ści – do wo dzi. – Rów nie nie wie -
le wie dzia łem o po li tech ni ce. Gdy po -
ja wi łem się po raz pierw szy w Gli wi -
cach, mia sto wy da ło mi się dziw nie zna -
jo me – z po wo du bar dzo du że go po do -
bień stwa do ro dzin nej Le gni cy.  Je śli
cho dzi na to miast o ślą ską gwa rę, to spo -
ro słów już ro zu miem, ale „go dać jesz -
cze, nie ste ty, niy po ra dza”.
Choć kry ty kiem fil mo wym nie zo stał,

to przed miot ukoń czo nych stu diów po -
zo stał  je go  pa sją.  –  Sta ram  się  być
na bie żą co  z fil mo wy mi no wo ścia mi,
więc do ki na cho dzę śred nio raz w ty go -
dniu – prze ko nu je. – Oprócz te go sta ram
się  ko rzy stać  z ca łej  bar dzo  bo ga tej
ofer ty kul tu ral nej Ślą ska. To za chwy ca -
ją ce, że w tak nie du żej od le gło ści od sie -
bie znaj du je się tak du żo sal kon cer to -
wych, te atrów i in sty tu cji kul tu ry, wktó -
rych  tak wie le na co dzień się dzie je.
Pod tym wzglę dem na Ślą sku na praw -
dę do brze jest miesz kać. (san)
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W ar ty ku le pt. „Mi lio no wy in te res na grun tach spół dziel ni” opu bli ko -
wa nym w „No wi nach Gli wic kich” z dnia 11.06.2014 r. oraz in nych ar ty -
ku łach do ty czą cych na by cia czę ścio wo za bu do wa nych blo ka mi spół dziel -
czy mi grun tów, po ło żo nych w Gli wi cach przy ul. Ża biń skie go 14 i Tar go -
sza 16-26 przez Pa na Fran cisz ka Jop ka za cy to wa no by łe go pre ze sa SM
„Sta re Gli wi ce” w Gli wi cach: „Dą ży my do pod wa że nia pra wo moc no ści
za ku pu do ko na ne go przez Jop ka. Bę dzie my sta rać się wy ka zać, że skła -
mał, czym na ra ził na szko dę Skarb Pań stwa. W związ ku z je go oświad -
cze niem, że na by wa grunt pod upra wy dla po więk sze nia swo je go go -
spo dar stwa i ro bi to ja ko rol nik in dy wi du al ny, Pań stwo stra ci ło moż li -
wość pier wo ku pu”.

Wska zy wa no w tych że ar ty ku łach rów nież na brak wo li ugo do we go
za ła twie nia spra wy ze stro ny Pa na Fran cisz ka Jop ka i za wy ża nie ce ny wy -
ku pu rze czo ne go grun tu, co mia ło do pro wa dzić do za chwia nia pla nów
in we sty cyj nych Spół dziel ni.

W to ku spraw są do wych oraz po stę po wań ad mi ni stra cyj nych praw -
dzi wość tych oko licz no ści nie po twier dzi ła się, a obec ny Za rząd SM „Sta -
re Gli wi ce”, w związ ku z za war tą ugo dą, oświad cza, iż nie upraw nio nym
by ło wy su wa nie po wyż szych za rzu tów za wie ra ją cych sfor mu ło wa nia, któ -
re na ru sza ją do bre imię Pa na Fran cisz ka Jop ka.

Witold Szczeciński
Magdalena Dziurzyńska

49358

Kon cert Fun da cji Na dzie ja -Dzie ci od -
bę dzie  się 10  grud nia 2017  r.

o godz. 18.30 w sa li ki na Amok przy
ul. Dol nych Wa łów w Gli wi cach.
Gwiaz dą bę dzie Ka sia Ce re kwic ka.

W trak cie kon cer tu organizatorzy po -
dzię ku ją spon so rom za oka za ną szczo -
drość oraz dzia ła nie na rzecz fun da cji,
która nie sie po moc dzie ciom po krzyw -
dzo nym przez los.

Za pro sze nie na kon cert
cha ry ta tyw ny

Już po raz pięt na sty Cen trum Wo lon -
ta ria tu  przy GCOP  za pra sza

do udzia łu w kon kur sie or ga ni zo wa nym
z oka zji ob cho dów Mię dzy na ro do we -
go Dnia Wo lon ta riu sza. 
Kon kurs,  pod pa tro na tem  pre zy -

den ta Gli wic, od bę dzie się w jed nej ka -
te go rii  –  Wo lon ta riu sze  Ro ku 2017.
Ozna cza to, że ka pi tu ła, spo śród zgło -
szo nych przez or ga ni za cje kan dy da tów,
mo że wy brać aż 10 osób i wszyst kie
uho no ro wać ty tu łem Wo lon ta riusz Ro -
ku 2017.
Do dat ko wo, już po za kon kur sem, or -

ga ni za cje mo gą zgło sić do po dzię ko -
wań gru pę wo lon ta riu szy.
– Kon kurs jest jed ną z oka zji dla or -

ga ni za cji  i in sty tu cji,  aby  do ce nić
pra cę  osób,  któ re  w nie po wta rzal -
nym sty lu i z ogrom nym za an ga żo wa -

niem wspie ra ją ich dzia ła nia. War to
po dzię ko wać im za to, że po dej mu ją
wie le ini cja tyw na rzecz lu dzi, zwie -
rząt i śro do wi ska – pod kre śla ją or ga -
ni za to rzy.
Re gu la min oraz for mu larz znaj du ją

się  na stro nie  www.wo lon ta -
riat.gcop.gli wi ce.pl. Zgło sze nia na le ży
do star czyć  do fi lii  GCOP  przy
ul.  Zwy cię stwa 1  oso bi ście,  pocz tą
(Cen trum Wo lon ta ria tu  przy GCOP,
ul. Zwy cię stwa 1, 44-100 Gli wi ce) lub
dro gą elek tro nicz ną na ad res wo lon ta -
riat@gcop.gli wi ce.pl, do 27 li sto pa da,
go dzi ny 10.00. 
Uro czy sta ga la z oka zji Mię dzy na -

ro do we go Dnia Wo lon ta riu sza od bę -
dzie się 13 grud nia o godz. 18.00 wKi -
nie Amok Sce nie Baj ka.

(san)

Wo lon ta riusz 
Ro ku 2017 

WWW.fAcEbook.coM/
NoWiNyGliWickiE

PRAWNE
Wpią tek, 24 li sto pa da w go dzi nach 14.00-15.00 w re dak cji dy żu ro wać bę dzie

adwokat Paweł Gadkowski. Z bez płat nej po ra dy mo że sko rzy stać sześć pierw -
szych osób, któ re przyj dą z ak tu al nym nu me rem na szej ga ze ty. 

Nie speł na 39 proc. upra wnio nych Po -
lek zgło si ło się w tym ro ku naba da -

nia mam mo gra ficz ne w ra mach Po pu la -
cyj ne go Pro gra mu Wcze sne go Wy kry -
wa nia Ra ka Pier si, nad zo ro wa ne go przez
Mi ni ster stwo Zdro wia. Wa ga i zna cze -
nie pro gra mu dla zdro wia i ży cia ko biet
wwie ku 50-69 lat jest nie do prze ce nie -
nia. To one bo wiem naj bar dziej na ra żo -
ne są na ry zy ko za cho ro wa nia. Wcze śnie
wy kry ty no wo twór pier si po zwa la roz -
po cząć na tych mia sto we i sku tecz ne le cze -
nie oraz da je nie mal 100 proc. gwa ran -
cji po wro tu do zdro wia.
Ba da nie jest bez płat ne i re fun do wa ne

przez NFZ. Nie wy ma ga ne skie ro wa nie
le kar skie.
Mo gą w nim uczest ni czyć  ubez pie -

czo ne  pa nie  w wy żej  wy mie nio nym
wie ku, któ re nie są le czo ne on ko lo gicz -
nie i jed no cze śnie w cią gu ostat nich 2 lat
nie mia ły wy ko na nej mam mo gra fii lub
otrzy ma ły od po wied nie pi sem ne wska -

za nie (rak pier si wśród człon ków ro dzi -
ny,  mu ta cje  w ge nach  BRCA 1
i BRCA 2). 
Mam mo gra fia trwa je dy nie kil ka mi -

nut i po le ga na zro bie niu czte rech zdjęć
rent ge now skich. Po zwa la na roz po zna nie
i wy kry cie tzw. zmian bez ob ja wo wych
(guz ków  i in nych  nie pra wi dło wo ści)
w bar dzo  wcze snym  eta pie  roz wo ju,
kie dy nie są one wy czu wal ne pod czas sa -
mo kon tro li pier si lub ba dań pal pa cyj nych.
Istot nym  ele men tem  ba da nia  jest  po -
rów na nie wy ni ków po przed nich, dla te go
te pa nie, któ re je po sia da ją, pro szo ne są
o ich przy nie sie nie wraz z kli sza mi.
Naj bliż sze bez płat ne ba da nia mam mo -

gra ficz ne  w mam mo bu sie  od bę dą  się
5 grud nia na pla cu Kra kow skim w Gli -
wi cach. 
Re je stra cja pod nr. tel. 58 666 24 44

lub  na http://www.mam mo.pl/for mu -
larz. Call Cen ter czyn ne jest od po nie -
dział ku do so bo ty. 

Zrób so bie pre zent na Mi ko ła ja. 
Zba daj się za dar mo 
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RESTAURACJA PARK SZWAJCARIA
Gliwice ul. Łabędzka 4f
(tel.693- 078-517, e-mail: restauracja-szwajcaria@wp.pl)

Przedsprzedaż miejsc odbywa się w restauracji  lub za pomocą wpłaty 
na konto bankowe po uprzednim kontakcie mailowym:

restauracja-szwajcaria@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Danie główne:
Zawijaniec wieprzowy faszerowany
warzywami i grzybami z sosem
serowym/dziki ryż/kolorowa
marchew.
Bufet kawowy i słodkości + owoce,
patery zimnych zakąsek - bufet
szwedzki, wędliny i mięsa pieczyste,
wybór serów, tymbaliki/galert 
z nóżek, sałatka gyros, bratheringi,
śledź a’la Szwajcaria, sałata z
kurczakiem, sałata jarzynowa,
paszteciki w cieście francuskim,
pasztet z sosem tatarskim, 
Kolacja: Żur śląski
W powyższe ceny wliczone jest:
butelka Wódki Wyborowej 0,5l na
parę, 1 l. napojów bezalkoholowych
na parę (soki, lemoniady) oraz woda
niegazowana z cytrusami bez
ograniczeń

OPRAWA MUZYCZNA-DJ

MENU ANDRZEJKOWE - 25.11.2017r. 260zł./para, godz.  19:00- 4:00

REKLAMA

W tym ro ku po ma ga ją nam: 
n Dom Współ pra cy Pol sko-Nie miec -
kiej 
n Mu zeum w Gli wi cach 
n Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej 
n Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi
Gli wic kiej 
n Wy dział Edu ka cji UM Gli wi ce 
nMiej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Gli -
wi cach 
n Szko ła Ję zy ków Ob cych Bri tam
n Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 11 w Gli wi cach
n Firma Da ko

Za nami finał
jubileuszowej 20. edycji
konkursu Znam Gliwice
i Ziemię Gliwicką. Wśród
najlepszych z wiedzy
o naszym mieście,
którzy 16 listopada
spotkali się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 11, najlepsza okazała się
Martyna Pszonak. 

Uczen ni ca Gim na zjum Miej skie go
nr 7 wraz z pierw szym miej scem wy -
gra ła wór pre zen tów. Z oka zji ju bi le -
uszu przy go to wa li śmy su per na gro dy.
Na zwy cięz cę, obok in nych war to -
ścio wych pre zen tów, cze kał mar ko wy
ta blet ufun do wa ny przez fir mę Da ko,
kurs ję zy ka ob ce go od Szko ły Ję zy ków
Ob cych Bri tam, wy so kiej kla sy gło śnik
do kom pu te ra od Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół Zie mi Gli wic kiej oraz jed no dnio -

wa wy ciecz ka ufun do wa na przez gli -
wic ki od dział PTTK. 

Ca ło rocz ny kurs ję zy ko wy w szko -
le Bri tam wy grał rów nież Mi chał Jań -
ta, re pre zen tant go spo da rzy, zdo byw -
ca dru gie go miej sca. Ostat ni z lau re -
atów Pa weł Bia łek z Ze spo łu Szkół
Łącz no ści otrzy mał m.in. bon po da run -
ko wy Em pik ufun do wa ny przez fir mę
Da ko. 

Na pierw szą trój kę cze ka ły też gry
plan szo we i puz zle zwią za ne te ma tycz -
nie z Gli wi ca mi od Wy dzia łu Edu ka -
cji UM Gli wi ce oraz Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej w Gli wi cach. A wszy -
scy uczest ni cy fi na łów otrzy ma li na gro -
dy wy daw ni cze przy go to wa ne przez
part ne rów kon kur su – Urząd Miej ski
w Gli wi cach, Mu zeum w Gli wi cach,
PTTK, SPZG, Dom Współ pra cy Pol -
sko – Nie miec kiej oraz MBP w Gli wi -
cach.

Głów nym or ga ni za to rem kon kur su
są „No wi ny Gli wic kie”. 

Naj lep si z wie dzy o Gli wi cach 
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Uczestnicy, sponsorzy i partnerzy konkursu. Na pierwszym planie laureaci: od lewej Paweł Białek, 
Martyna Pszonak i Michał Jańta. 

Najlepsza 
w tegorocznej
edycji konkursu
wiedzy 
o Gliwicach i Ziemi
Gliwickiej -
Martyna Pszonak. 

An na Ma ria We so łow ska to by -
ły sę dzia Są du Okrę go we go
w Ło dzi, obec nie w sta nie spo -

czyn ku. Eks pert od prze stęp czo ści zor -
ga ni zo wa nej oraz współ au tor ka usta wy
o świad ku ko ron nym. By ła człon kiem
skła dów orze ka ją cych m.in. w pro ce -
sach łódz kiej „ośmior ni cy”. Szer szej
pu blicz no ści zna na ja ko sę dzia z te le -
wi zyj ne go pa ra do ku men tu, w któ rym
gra ła sa mą sie bie. 

Ty dzień te mu w czwar tek od wie dzi -
ła szko łę Fi lo ma ta w Gli wi cach. Ra no
spo tka ła się z mło dzie żą, po po łu dniu
mię dzy in ny mi z ro dzi ca mi uczniów.
Z za pro sze nia mo gli sko rzy stać tak że
na uczy cie le, pe da go dzy i psy cho lo dzy
z Gli wic. 

We so łow ska mó wi ła mło dym lu -
dziom o gra ni cach mię dzy głup stwem

a prze stęp stwem, przy bli ży ła ku li sy swo -
jej pra cy oraz me cha nizm dzia ła nia pol -
skie go wy mia ru spra wie dli wo ści, po uczy -
ła o od po wie dzial no ści praw nej nie let nich
za ich czy ny. Wska za ła też, w ja ki spo -
sób moż na wy ko rzy stać w szko le me dia -
cje ró wie śni cze, od po wia da ła na py ta nia,
a na ko niec roz da wa ła au to gra fy. 

Z ro dzi ca mi roz ma wia ła m.in. o tym,
jak chro nić dzie ci przed no wy mi za gro -
że nia mi (np. cy ber prze mo cą czy używ -
ka mi), mó wi ła o gra ni cach od po wie -
dzial no ści nie let nich oraz ich opie ku -
nów praw nych, wy ja śni ła, czym są i jak
dzia ła ją tzw. ką ci ki praw ne oraz ja ka
jest ro la me dia cji w spra wach nie let -
nich, na ja kie za cho wa nia pe da go dzy
ma ją obo wią zek re ago wać w ra mach
pro ce du ry „nie bie skiej kar ty”. 

(sła wa)

Z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami spotkała się
w Gliwicach sędzia Anna Maria Wesołowska. 

Fa scy nu ją ca lek cja 
pra wa w Fi lo ma cie 

REKLAMA

Fo
to

: F
il

o
m

at
a



nGdy by nie sio stra, 9-la tek uległ -
by po waż ne mu wy pad ko wi na pa -
sach 

20 li sto pa da na ozna ko wa nych przej -
ściach dla pie szych w Gli wi cach do szło
do pię ciu po trą ceń. Na wet nie sprzy ja -
ją ca po go da nie znie chę ci ła kie row ców
do zdję cia no gi z ga zu. Część z nich de -
cy do wa ła się na przy kład wy prze dzać
sa mo cho dy, któ re do sto so wy wa ły pręd -
kość do trud nych wa run ków dro go -
wych. 

Se ria po trą ceń roz po czę ła się wraz
z za pad nię ciem zmro ku. O godz. 16.30
przy ul. War szaw skiej, na ozna ko wa -
nym przej ściu, znaj do wa ła się 17-lat ka
i jej 9-let ni brat. Dziew czy na spo -
strze gła, że nad jeż dża ją cy volks wa gen
po lo nie zwal nia i wie dząc, że nie chyb -
nie doj dzie do wy pad ku, sil nie ode -

pchnę ła bra ta, ra tu jąc go. Mło da gli wi -
czan ka nie unik nę ła jed nak po trą ce nia.
Z ob ra że nia mi cia ła tra fi ła do szpi ta la,
na szczę ście jej ży ciu i zdro wiu nic już
nie za gra ża. Po li cjan ci za trzy ma li pra -
wo jaz dy 70-let nie mu kie row cy. 

Go dzi nę póź niej 40-let nia ko bie ta
kie ru ją ca ci tro enem, skrę ca jąc z ul.
Strzel ni czej w Ja łow co wą, nie za uwa -
ży ła idą ce go po pa sach męż czy zny.
Do szło do po trą ce nia. Na szczę -
ście 24-la tek do znał tyl ko ogól nych
po tłu czeń. 

W tym sa mym cza sie 70-let ni gli -
wi cza nin kie ru ją cy ci tro enem, ja dą cy
ul. To szec ką i skrę ca ją cy w Bo ha te rów
Get ta War szaw skie go, nie za uwa -
żył 29-let niej pie szej. Za trzy ma no
mu pra wo jaz dy. Z ko lei o godz. 18.10
na ul. Pszczyń skiej kie ru ją cy to yo -

tą 45-la tek nie za uwa żył 68-let niej ko -
bie ty. I w jed nym, i dru gim przy pad -
ku skoń czy ło się si nia ka mi oraz sil ny -
mi stłu cze nia mi. 

n Nie zwy kle agre syw ny kie row -
ca – trze ba by ło za ło żyć mu kask
ochron ny 

We wto rek, 14 li sto pa da przed pół -
no cą pa trol z dru gie go ko mi sa ria tu
spo strzegł sa mo chód oso bo wy mar ki
BMW ja dą cy pod prąd jed no kie run ko -
wą uli cą. Roz po czę to in ter wen cję
i na ul. Po nia tow skie go za trzy ma no
mło de go kie row cę, któ ry oka zał się nie -
zwy kle agre syw ny nie tyl ko w sto sun -
ku do po li cjan tów, ale i sa me go sie bie.
Z uwa gi na po dej rze nie za ży cia sub -
stan cji psy cho ak tyw nych 26-let ni

miesz ka niec po wia tu gli wic kie go zo -
stał prze trans por to wa ny do szpi ta la. 

Mi mo że męż czy zna był nie wiel kiej
po stu ry, nad je go za cho wa niem nie mo -
gło za pa no wać na wet czte rech funk cjo -
na riu szy. Agre sor za czął mun du ro -
wych znie wa żać, rzu cił się na jed ne go
z nich, wy ka zy wał au to agre sję. Za ist -
nia ła ko niecz ność za bez pie cze nia go
tak, by nie za gra żał mun du ro wym,
per so ne lo wi me dycz ne mu szpi ta la i sa -
me mu so bie. Trze ba by ło m.in. za sto -
so wa wo bec nie go kask ochron ny i kaj -
dan ki ze spo lo ne (na rę ce i no gi).

Trwa po stę po wa nie w spra wie na ru -
sze nia nie ty kal no ści cie le snej funk -
cjo na riu szy oraz spraw dza nie, czy 26-
la tek do pu ścił się in nych prze stępstw,
np. pro wa dze nia po jaz du pod wpły wem
nar ko ty ków. 
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§Wpar ku przyaka de mic -
kiej w Gli wi cach ktoś

pod pa lił sie dem la tarń oraz
dwie huś taw ki.

§na Okrzei po li cjan ci za -
trzy ma li 17-lat ka, któ ry

niósł mły nek do roz kru sza -
nia ma ri hu any oraz urzą -
dze nie do ro lo wa nia pa -
pie ro sów. W młyn ku ujaw -
nio no przy oka zji zni ko mą
ilość nar ko ty ku. 

§W Ła bę dach wła ma no
się do do mu jed no ro -

dzin ne go i spe ne tro wa no
po miesz cze nia. nie ma
pew no ści, czy z do mu
w ogó le coś skra dzio no.

§jesz cze Ła bę dy. nie do szły
zło dziej wszedł nabal kon

i tą dro gą usi ło wał wła mać
się dodo mu jed no ro dzin ne -
go. za mie rzo ne go ce lu nie
osią gnął jed nak, bo zo stał
spło szo ny przez nie do szłe go
po krzyw dzo ne go. 

§W So śni cy uszko dzo no
czte ry szy by w kio sku

wa rzyw nym. zło dziej chciał
się wła mać i coś ukraść, ale
miał pe cha, bo szy by oka -
za ły się an tyw ła ma nio we. 

§Po li cjan ci z Knu ro wa za -
trzy ma li 36-lat ka, któ ry

znie wa żył ich słow nie. Po -
tem, już w ko mi sa ria cie,
męż czy zna znisz czył po li cyj -
ne mie nie, uszka dza jąc mia -
no wi cie kop nia kiem ścia nę
kar to no wo -gip so wą. 

§69-lat ka z uli cy da szyń -
skie go po in for mo wa ła,

że przy za ku pie bi żu te rii
oszu ka li ją sprze daw cy,
praw do po dob nie na ro do -
wo ści rom skiej. zło to oka za -
ło się być me ta lem „in -
nym”. 

§na dwor co wej w Gli wi -
cach po li cjan ci z ko mi sa -

ria tu w zbro sła wi cach (po -
wiat tar no gór ski) za trzy -
ma li 62-lat ka ze swo je go re -
jo nu, któ ry na kradł wę gla
na 24 ty sią ce zło tych. 

§

melduneK z aKCjI
nadkom.  marek Słomski
oficer prasowy 
gliwickiej policji

Po li cja szu ka skra dzio nej maz dy

ukra dzio no for da mu stan ga
W dniach 8-25 paź dzier ni ka z par kin -

gu przed mar ke tem Bie dron ka przy ul.
Kol ber ga w Gli wi cach ukra dzio no sa -
mo chód mar ki Ford Mu stang 5.0 V8 GT
ko lo ru czar ne go, o nu me rze re je stra cyj -
nym WD 1850J. Po jazd po sia dał uszko -
dze nia w po sta ci pęk nięć na przed nim
i tyl nym zde rza ku. 

Po li cja pro si świad ków oraz oso by

mo gą ce udzie lić ja kich kol wiek in for -
ma cji w spra wie o oso bi sty lub te le fo -
nicz ny kon takt z Wy dzia łem do Wal -
ki z Prze stęp czo ścią Prze ciw ko Mie niu
Ko men dy Miej skiej Po li cji w Gli wi -
cach, ul. Po wstań ców War sza wy 12,
po kój 118, tel. 32 33 69 162 lub z naj -
bliż szą jed nost ką po li cji. 

W no cy z 30 na 31 paź dzier ni ka
z par kin gu znaj du ją ce go się przy ho te -
lu na ul. To szec kiej w Py sko wi cach do -
szło do kra dzie ży z wła ma niem do sa -
mo cho du mar ki Maz da 6, ko lo ru czer -

wo ny me ta lik. 
Świad ko wie zda rze nia pro sze ni są

o kon takt z KMP Gli wi ce, po kój 119,
tel. 32 33 69 386 lub z naj bliż szą jed -
nost ką po li cji.

KO mu nI Ka ty PO lI CjI

Cho dzi o zda rze nie z 19
mar ca br. In for mo wa li -

śmy, że oko ło go dzi -
ny 21.00, u zbie gu ulic

Po wstań ców Ślą skich
i dro gi wo je wódz -

kiej 94 w Py sko wi cach,
do szło do gwał tu. Ofia -

rą by ła 30-let nia py -
sko wi czan ka, któ ra wy -

bra ła się wie czo rem
do par ku, by po bie gać. 

Ko bie ta ze zna ła po li cji, że ze szła
do par ku scho da mi od uli cy Po -
wstań ców Ślą skich i za uwa ży -

ła dwóch męż czyzn. Je den z nich spy -
tał ją, któ ra go dzi na. Od po wie dzia ła,
po czym po bie gła alej ką. 

Po prze bie gnię ciu oko ło pię ciu me -

trów, jak mó wi ła, zo sta ła ude rzo na
pię ścią w tył gło wy przez jed ne go
z mi ja nych wcze śniej osob ni ków. Na -
stęp nie wcią gnię ta przez nie go w po -
bli skie za ro śla, w któ rych spraw ca
miał ją zgwał cić. 

30-lat ka twier dzi, że bro ni ła się,

ude rzy ła agre so ra i po dra pa ła. W koń -
cu zdo ła ła się oswo bo dzić i uciec
do do mu.

Kry mi nal ni opu bli ko wa li por tret pa -
mię cio wy po dej rza ne go. W po nie dzia -
łek, 13 li sto pa da za trzy ma li 37-let nie -
go gli wi cza ni na. Męż czy zna sta nął już

przed pro ku ra to rem i usły szał za rzu ty.
Jak mó wi Pa weł Si ko ra, szef Pro ku ra -
tu ry Re jo no wej Gli wi ce -Za chód, kil ka
kwe stii w spra wie wy ma ga jesz cze
do kład ne go wy ja śnie nia. 

Po li cjan ci zła pa li gwał ci cie la 
z Py sko wic 
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Wie czor ka na no wo. 
z zie le nią, ław ka mi i bez ba rie rek 

Dok. ze str. 1

– Czy dzię ki tej in we sty cji uda się
po go dzić po trze by pie szych, kie row ców
i ro we rzy stów? Jak spra wić, aby wszy -
scy, ze wza jem nym sza cun kiem, mo -
gli po ru szać się uli cą w spo sób bez kon -
flik to wy? – Da mian Kał do nek, wła ści -
ciel pra cow ni i szef ze spo łu pro jek to -
we go, jest pe wien, że no we roz wią za -
nie za sto so wa ne na miej skiej uli cy
spraw dzi się i sta nie się ona prze strze -
nią współ dzie lo ną z praw dzi we go zda -
rze nia. 

Pro jekt uzy skał już po zwo le nie
na bu do wę. Wy bra no tak że, nie przy -
pad kiem, da tę uru cho mie nia. Wio sna
jest naj lep szą po rą, bo znacz nie zmniej -
sza ją się za gro że nia zwią za ne z no wą
or ga ni za cją ru chu czy spo so bem po ru -
sza nia się. – Wio sną miesz kań cy bę dą
mie li po pro stu ra dość z użyt ko wa nia
uli cy. Cho dzi przede wszyst kim o spo -
łecz ną kon sump cję tej prze strze ni – tłu -
ma czy Kał do nek. 

Wo onerf jest roz wią za niem do tąd
na Ślą sku nie spo ty ka nym, słu żą cym
przede wszyst kim pod nie sie niu po -
zio mu bez pie czeń stwa przez uspo ko -
je nie ru chu, oży wie nie i uatrak cyj nie -
nie prze strze ni mię dzy za byt ko wy mi
ka mie ni ca mi. 

Po mysł wziął się z po trze by zmia ny:
dwa la ta te mu ProjArch prze pro wa dził
się w te re jo ny, więc pil niej i bacz niej
za czę to przy glą dać się śród mie ściu, jak -
by na tu ral nie bio rąc od po wie dzial ność
za tę prze strzeń. 

Wie czor ka, daw na Klo ster stras se,
jest, hi sto rycz nie, naj star szą uli cą usy -
tu owa ną po za mu ra mi mia sta. W po -
cząt kach XX wie ku chod ni ki by ły tam
szer sze, jezd nia węż sza, bo wte dy ruch
był nie wiel ki. Gdy po ja wił się tram waj,
nie po ru szał się cen tral nie, ale tro chę
bli żej chod ni ków. Po 1945 ro ku za wę -
żo no te ostat nie – po trze bo wa no miej -
sca pod to ro wi sko i dwa pa sy ru chu.
Wów czas tram waj peł nił funk cję po -
rząd ku ją cą. 

W 2010 r., po re mon cie, na Wie czor -
ka zro bi ło się bar dzo du żo miej sca, ale
nie roz sąd ne par ko wa nie, mi mo sze ro -
kiej jezd ni, po wo du je, że au to bus, któ -
ry za stą pił tram waj, ma kło po ty z prze -
jaz dem. Uli ca stra ci ła po rzą dek: bar dzo
wą skie chod ni ki, wy dzie lo ne że liw ny -
mi słup ka mi, jesz cze bar dziej ze pchnę -
ły pie szych. – Z Wie czor ka zro bi ła się
au to stra da – do da je Kał do nek. 

Im pul sem do przy go to wa nia pro to -
ty pu ślą skie go wo oner fu sta ły się dla
ProjArchu dwa zda rze nia: zna jo my
Kał don ka opo wie dział mu, jak sa mo -
chód o ma ły włos nie po trą cił by je go
dziec ka, a kil ka dni po tym zda rze niu
on sam prze czy tał w „No wi nach” o po -
trą ce niu sta rusz ki. I to na pa sach. – Oka -
za ło się, że uli ca ku si do roz wi ja nia
pręd ko ści, szcze gól nie wie czo ra mi,
gdy zu peł nie pu sto sze je. Za czę li śmy
więc od wie dzać ją co raz czę ściej, mie -
rzyć, ob li czać i za sta na wiać się
nad zmia na mi – do da je To masz Bie lak
z ProjArchu. 

Pra ce nad kon cep cją trwa ły od
2015 ro ku. Z ini cja ty wą wy szła pra cow -
nia ar chi tek to nicz na, któ ra po da ro wa -
ła mia stu pro jekt. Od urzęd ni ków za -
le ża ło, czy go za ak cep tu ją i wdro żą, czy

też zi gno ru ją. ProjArch był zde ter mi -
no wa ny, uwa ża jąc, że Gli wi ce sta ją
przed szan są wpro wa dze nia no wa tor -
skich zmian w ukła dzie jed nej z waż -
niej szych ulic śród mie ścia. Po ne go cja -
cjach usta lo no, że in we sto rem, z ra mie -
nia mia sta, bę dzie za rząd dróg miej -
skich. 

Ślą ski wo onerf jest w za sa dzie pro -
stym roz wią za niem ar chi tek to nicz -
nym, sto so wa nym w wie lu mia stach
świa ta. Je go istot ną czę ścią są par kle -
ty, po my śla ne ja ko ele men ty ma łej
ar chi tek tu ry. Dzię ki nim na Wie czor -
ka wy dzie lo ne zo sta ną miej sca zmie -
nia ją ce wy ko rzy sta nie do tych cza so -
wej prze strze ni. 

– Bę dą prze zna czo ne dla pie szych,
miesz kań ców czy tu ry stów, by mo gli
za trzy mać się i na chwi lę ode tchnąć
wśród za byt ko wych ka mie nic. Moż na
je też wy ko rzy stać na spo tka nia czy
krót ki od po czy nek. Na pew no bę dą
sprzy jać in te gra cji miesz kań ców uli -
cy – wy ja śnia Kał do nek. Są nie tyl ko
„ozdo bą” – dzię ki par kle tom moż na
uspo ko ić ruch i zmniej szyć pręd kość sa -
mo cho dów. Pro jekt prze wi du je wy ko -
rzy sta nie dwóch ich ty pów: bez po śred -
nio na na wierzch ni chod ni ka oraz
na jezd ni. Za pla no wa no usta wie nie
10 par kle tów, a ich prze strzeń wy peł -
nią ław ki, po je dyn cze sie dzi ska, tak że
do ni ce, w któ rych zo sta ną po sa dzo ne
czte ro me tro we klo ny, ty po we dla Gli -
wic z hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia.
Oprócz drzew za pla no wa no pa sy z na -
sa dze nia mi z tra wy i kwia tów, zmie nia -
ją cych się nie tyl ko w za leż no ści od po -
ry ro ku.

– Ma my po mysł, by na Wie czor ka
świę to wać, na przy kład pierw szy dzień
wio sny czy za koń cze nie ro ku i wte dy
w do ni cach moż na za sa dzić kwia ty po -
ma rań czo we. Al bo daj my na to nie bie -

skie, pod kre śla ją ce waż ny hi sto rycz ny
fakt. W ten spo sób two rzy się hi sto rię
miej sca, snu jąc ro dzaj miej skich opo -
wie ści – do da je szef ProjArchu. Pierw -
szy ślą ski wo onerf obej mie 250- me tro -
wy od ci nek Wie czor ka – od Ja sno gór -
skiej do skrzy żo wa nia z ale ją Woj cie -
cha Kor fan te go. Je go gra ni ce, po czą -
tek i ko niec, wy zna czą azy le z do ni ca -
mi z wy so ką zie le nią. Bę dzie to tak że
stre fa za miesz ka nia, a to ozna cza
pierw szeń stwo dla pie szych. Oprócz
par kle tów wy go spo da ro wa ne zo sta ną
miej sca po sto jo we do cza so we go za -
trzy my wa nia się w stre fie płat ne go
par ko wa nia. – Szcze gól nie du żo uwa -
gi przy pro jek to wa niu gli wic kie go wo -
oner fu po świę ci li śmy do bo ro wi zie le -
ni: ga tun ków drzew oraz niż szych
krze wów. Osta tecz nie usta li li śmy wpro -
wa dze nie ro ślin szcze gól nie wy trzy ma -

łych na miej skie wa run ki – pod kre śla
Kał do nek. 

Do ni ce bę dą du że (1,2 m śred ni cy),
ocie plo ne (drze wa ma ją wte dy spo re
szan se na prze trwa nie), w ko lo rze bia -
łym lub sza rym. To po pro stu ada pto -
wa ne be to no we stud nie. Kał do nek
uwa ża, że w pro jek cie waż ny był roz -
sąd ny eko no micz ny ry gor: za pro po no -
wa no roz wią za nie nie za kil ka na ście ty -
się cy zło tych, lecz tań sze, bo wy ko na -
ne z pre fa bry ko wa nych ele men tów
żel be to wych. Z te go ro dza ju ma te ria -
łu bę dą rów nież wy sep ki re gu lu ją ce
ruch: nie zo sta ną przy twier dzo ne na sta -
łe do jezd ni, a je dy nie na nią na ło żo ne.
Ich mo bil ność po zwo li na dy na micz ne
re ago wa nie: je śli oka że się, że nie
speł nia ją już swo jej ro li, bez szko dy dla
na wierzch ni, in fra struk tu ry i z oszczęd -
no ścią cza su moż na je usu nąć lub

prze su nąć, lo ku jąc w in nym, do god niej -
szym miej scu. 

– Za raz po zi mie mon tu je my je
na uli cy. Trosz kę oba wia my się, czy nie
prze sa dzi li śmy w pro jek cie z ilo ścią
zna ków, ale w po ro zu mie niu z po li cją
uzna li śmy, że przy naj mniej na po -
cząt ku trze ba to zro bić – stwier dza Kal -
do nek. 

Ar chi tek ci wie rzą, że no wa Wie czor -
ka bę dzie przy czyn kiem do zmia ny
prze strze ni pu blicz nej. – Z pew no ścią
po ja wią się pa ra so le, mar ki zy, le ża ki.
Sam tam po bie gnę i bę dę sie dział, po -
pi ja jąc ka wę – do da je szef ProjArchu.
Ale prze strze ga: Wie czor ka nie mo że
być sztan cą sto so wa ną w in nych miej -
scach, bo każ da uli ca ma in ne pro ble -
my i funk cje. I tym się trze ba kie ro wać.

n

MaŁgorzata lichecka
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Trud no ści w cho dze niu stwier -
dza się u 70 proc. osób, prze ży -
wa ją cych udar. Znacz na część

cho rych po uda rze mó zgu od zy sku je
umie jęt ność sa mo dziel ne go cho du,
ale czę sto jest on ma ło efek tyw ny, co
w prak ty ce prze ja wia się znacz nym
ogra ni cze niem moż li wo ści po ru sza nia
się cho re go w do mu i po za nim. 

Za koń czy li śmy pierw szy tur nus,
a obec nie trwa na bór do ko lej nych tur -
nu sów re edu ka cji cho du. Współ fi nan -
so wa ny pro jekt z fun du szy eu ro pej -
skich jest cał ko wi cie dar mo wy dla
pa cjen tów po prze by tym uda rze mó zgu
z dys funk cją w ob rę bie cho du. Pa cjen -
ci, któ rzy zo sta ną za kwa li fi ko wa ni
do pro jek tu, od bę dą bez płat ną 3-mie -
sięcz ną re ha bi li ta cję za po mo cą jed ne -
go z no wo cze snych urzą dzeń do neu -
ro re edu ka cji cho du: eg zosz kie le tu
EKSO GT lub G -EO Sys tem. Ćwi cze -

nia od by wa ją się 2 ra zy w ty go dniu
pod okiem do świad czo nych fi zjo te ra -
peu tów. Re ha bi li ta cja prze pro wa dza -
na jest w sie dzi bie Cen trum Fi zjo te ra -
pii Fi zjo fit – part ne ra pro jek tu. Dla pa -
cjen tów, któ rzy nie ma ją moż li wo ści
sa mo dziel ne go do jaz du na miej sce, bę -
dzie moż li we za pew nie nie trans por tu,
po uprzed nim zgło sze niu ta kiej po trze -
by do Biu ra Pro jek tu. 

Eg zosz kie let 
do re edu ka cji cho du

EKSO GT™ ame ry kań skiej fir my
EKSO BIONICS to prze no śny bio nicz -
ny szkie let prze zna czo ny do użyt ku
w ce lach re ha bi li ta cji prak tycz nie każ -
de go pa cjen ta z nie do wła dem koń -
czyn dol nych.

Eg zosz kie let EKSO GT po zwa la
na wy ko ny wa nie ru chów wsta wa nia
z/sia da nia na krze śle oraz na wy ko ny -
wa nie cho du w spo sób na tu ral ny, z pra -
wi dło wym prze no sze niem ob cią że nia
mię dzy koń czy na mi. 

Sys tem G -eo 
do re edu ka cji cho du

Sys tem G -EO opie ra się na tech no -
lo gii end ef fec tor, któ ra wg ba dań kli -
nicz nych jest naj bar dziej sku tecz ną
stra te gią w przy wra ca niu zdol no ści
cho dze nia.

Trwa bez płat ny pro gram re ha bi li ta cyj ny
dla osób po prze by tym uda rze mó zgu 

PHU Tech no mex Sp. z o.o. re ali zu je pro jekt do fi nan so wa ny z Fun du szy Eu ro pej skich pt. „Roz wój re gio nal nych usług re ha bi li ta cyj nych słu żą cych przy wra ca niu i/lub po pra wie zdro wia kro kiem do de in sty tu cjo na li za cji opie ki me dycz nej 
nad oso ba mi nie sa mo dziel ny mi.”

Pod dzia ła nie: 9.2.6. Roz wój usług zdro wot nych, w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020.
Ce lem pro jek tu jest prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu osób cho rych na stward nie nie roz sia ne oraz pa cjen tów po prze by tym uda rze mó zgu ze spo łe czeń stwa dzię ki spraw nym i efek tyw nym dzia ła niom re ha bi li ta cyj nym przy spie sza ją cym 

ich po wrót do spraw no ści.
War tość do fi nan so wa nia: 1 697 015,24 PLN (1 551 035,44 PLN z UE oraz 145 979,80 PLN z Kra jo wych środ ków pu blicz nych)

Za pi sy oraz in for ma cje:
pod nu me rem tel. 694 483 101

oraz na stro nie
 www.dro ga do spraw no ści.pl

Miej sce te ra pii:
Cen trum Fi zjo te ra pii FIZJOFIT, 

ul. Szpa ra go wa 19 Gli wi ce. 
www.fi zjo fit.pl
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No we tech no lo gie. No we ho ry zon ty. 
No we Gli wi ce

Za na mi 2. edy cja Fe sti wa lu
In no wa cji i Tech no lo gii.
W dniach 16 – 17 li sto pa da
Cen trum Edu ka cji i Biz ne su
„No we Gli wi ce” od wie dzi ło
po nad ćwierć ty sią ca osób.
Wy da rze nie zor ga ni zo wa no
w ra mach Świa to we go Ty go -
dnia Przed się bior czo ści. 

W pro gra mie pierw sze go dnia tar gów
od by ło się m.in. V Mię dzy na ro do we Fo -
rum In no wa cji – No we Tech no lo gie,
No we Ho ry zon ty. W gro nie mię dzy na -
ro do wych eks per tów i prak ty ków dys -
ku to wa no na te mat in no wa cji i po ten -
cja łu in we sty cyj ne go Gli wic. Z ko lei pa -
nel dys ku syj ny MedicaSilesia po świę -
co ny był roz wo jo wi i przy szło ści me -
dy cy ny w ob sza rze ro bo ty ki i sztucz nej
in te li gen cji. Uwa gę po świę co no rów nież
związ kom me diów i in no wa cji, któ re
przy bli żył m.in. dzien ni karz te le wi -
zyj ny i ra dio wy Ja ro sław Kuź niar. 

Dru gi dzień wy peł ni ła  kon fe ren cja
Ba da nia, Roz wój, In no wa cje – Na uka
w do bie glo bal ne go trans fe ru tech no lo -
gii. Te ma tem by ły za gad nie nia współ -
pra cy biz ne su i na uki. W trak cie spo tka -
nia omó wio no do bre prak ty ki i naj cie -
kaw sze tech no lo gie Po li tech ni ki Ślą skiej
o po ten cja le mię dzy na ro do wym. 17 li -
sto pa da od był się tak że pa nel dys ku syj -
ny In no wa cje – Start -upy – Roz wój – Fi -
nan so wa nie. Roz ma wia no o wy zwa -
niach sto ją cych przed fir ma mi MŚP
w per spek ty wie po trzeb mo der ni za -

cyj nych pol skiej go spo dar ki. Uczest ni -
cy pró bo wa li zna leźć od po wiedź na py -
ta nie, ja ką ro lę od gry wa ją w tym pro -
ce sie in no wa cje, jak je fi nan so wać,
jak in we sto wać w mar kę.

Wy da rze niu to wa rzy szy ła ga la kon -
kur su In no wa tor Ślą ska 2016. Wy róż -
nie nia przy zna no w czte rech ka te go -
riach. 

Wśród mi kro przed się bior ców na -

gro dzo no fir mę La biot La bo ra to rium
Bio tech no lo gii i Prak ty ka Le kar ska
z Cie szy na. Na uzna nie ju ry za słu ży ła
ko mo ra do por cjo wa nia ra dio far ma cu -
ety ków pro mie nio wa nia ß, wy ko rzy sty -
wa nych w le cze niu reu ma to idal ne go za -
pa le nia sta wów. W ka te go rii ma łych
przed się bior ców lau re atem zo sta ła spół -
ka Sil bo, któ ra dzia ła w Żo rach na te -
re nie Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy

Eko no micz nej. To pol ski pro du cent
wy so kiej ja ko ści opa ko wań dla bran ży
spo żyw czej, ko sme tycz nej i che micz -
nej, a wy róż nie nie przy zna no za bio de -
gra do wal ny pro dukt z pa pie ru po wle -
ka ne go po li me rem. Fir ma zo sta ła do dat -
ko wo uho no ro wa na na gro dą spe cjal ną
pre ze sa Gór no ślą skiej Agen cji Przed się -
bior czo ści i Roz wo ju. 

Z ko lei wśród śred nich przed się -

bior ców wy róż nio no fir mę Prevac z Ro -
go wa za wie lo ko mo ro wy sys tem Peaxis.
Jest to in no wa cyj na, uni ka to wa w ska li
mię dzy na ro do wej apa ra tu ra na uko wa
prze zna czo na do ba dań nad no wy mi
ma te ria ła mi na po zio mie na no me trycz -
nym. Urzą dze nie pra cu je w ośrod ku ba -
daw czym w Helm holtz Zen trum Ber -
lin für Ma te ria lien und Ener gie (HZB)
w Niem czech. 

Ostat nim z lau re atów, w ka te go rii in -
sty tu cja sek to ra ba daw czo -roz wo jo -
we go, jest Ślą ski Park Tech no lo gii
Me dycz nych Kar dio -Med Si le sia z Za -
brza. Ten no wo cze sny ośro dek wy róż -
nio no za NoMED-AF – nie in wa zyj ny
mo ni to ring we wcze snym wy kry wa niu
mi go ta nia przed sion ków. 

Pod sta wą roz wo ju jest do bra współ -
pra ca mię dzy na uką, biz ne sem i sa mo -
rzą dem – to je den z na rzu ca ją cych się
wnio sków kon fe ren cji. Do wo dy
na słusz ność tej te zy uczest ni cy fe sti wa -
lu mo gli zna leźć na miej scu. Cen trum
No we Gli wi ce, któ re za pra co wa ło już
na mia no ślą skiej do li ny krze mo wej,
z po wo dze niem re ali zu je mo del współ -
pra cy mię dzy świa tem na uki, star -upa -
mi i biz ne sem, przy wspar ciu ze stro ny
mia sta.

Wy da rze nie zor ga ni zo wa ły Gór no -
ślą ska Agen cja Przed się bior czo ści
i Roz wo ju, mia sto Gli wi ce i Po li tech -
ni ka Ślą ska. Fe sti wal zo stał ob ję ty ho -
no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa
Roz wo ju, Mi ni ster stwa Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go oraz mar szał ka wo -
je wódz twa ślą skie go. (pik)

Konferencję otworzyli Bogdan Traczy, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic
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dok. ze str. 1
Kie dy na miej sce przy je cha ła po li -

cja oraz płe two nu rkowie, kie row ca nie
był w sta nie wska zać, gdzie do kład -
nie do szło do zda rze nia (w tym re jo -
nie znaj du ją się dwa zbior ni ki wod ne).
Szu ka no więc ja kich kol wiek śla dów.
Ti co w wo dzie zna le zio no do pie ro ra -
no, w środ ku ujaw nio no cia ło 26-let -
niej ko bie ty.

Jak mó wi Paweł Si ko ra, szef Pro ku -
ra tu ry Re jo no wej Gli wi ce -Za chód,
sek cja zwłok wy ka za ła, że bez po śred -
nią przy czy ną śmier ci by ło uto nię cie.
Czy we krwi ofia ry znaj do wał się al ko -
hol, wy ka żą do pie ro do kład ne ba da nia. 

Pro ku ra tu ra cze ka na wy ni ki, ale
spo ra część spo łe czeń stwa już i tak wie,
że pa ra by ła pi ja na. Przy znał się do te -
go na ła mach jed nej z bru ko wych ga -
zet kie row ca, 57-let ni gli wi cza nin,
wła ści ciel skle pu ogól no spo żyw cze -
go w Gli wi cach. Męż czy zna po ka zał
swo ją twarz, ujaw nił na zwi sko i chęt -
nie opo wie dział, co się wy da rzy ło.
Z je go wy po wie dzi wy ni ka, że du żo
młod sza ko bie ta by ła je go zna jo mą
(za prze cza, by mie li ro mans), po je chał
z nią nad staw przy ul. Smol nic kiej
w So śni co wi cach, by pić al ko hol
i nie ma po ję cia, kie dy po jazd sto czył
się do wo dy. 57-la tek miał się obu dzić,
gdy wo da się ga ła mu szyi i wy do stać
przez okno. 

W ar ty ku le, po noć w ce lu ucię cia
plo tek, wy po wia da się też je go żo na. Ta
przed sta wia zmar łą 26-lat kę, któ ra bro -
nić już się nie mo że, ja ko oso bę z pro -
ble ma mi al ko ho lo wy mi. Ga ze ta za -
miesz cza do te go zdję cie de nat ki.

Tą sy tu acją zdzi wio ny jest pro ku ra -
tor Si ko ra. Nie chce jed nak ko men to -
wać udzie la nia się męż czy zny w bru -
ko wej pra sie, nie od no si się też do je -
go słów. Jak wie my, po dob ne ze zna nia
kie row ca zło żył w pro ku ra tu rze. 

Z Da riu szem Ż. pro wa dzo ne są
czyn no ści pro ce so we. 57-la tek usły szał
za rzut nie umyśl ne go spo wo do wa nia
śmier ci. Śled czy ba da ją, jak do kład nie
do szło do wy pad ku, co się zda rzy ło
wcze śniej i dla cze go ti co zna la zło się
w wo dzie. 

(sła wa)

Rachunki gliwiczan
za wodę i ścieki należą
do najniższych w regionie.
Sytuacja nie zmieni się
w przyszłym roku. Radni,
na wniosek
przedsiębiorstwa
wodociągowego, utrzymali
dotychczasowe ceny.

De cy zja o prze dłu że niu cza su obo -
wią zy wa nia ta ry fy za pa dła na se sji
16 li sto pa da. O po zo sta wie nie sta wek
bez zmian do 31 grud nia 2018 r. wnio -
sko wa ło Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji w Gli wi cach. Zda niem
spół ki, na za mro że nie obec nych sta wek
po zwa la ją wa run ki eko no micz ne. 

Ak tu al ne ce ny obo wią zu ją od
1 stycz nia br. Za metr sze ścien ny wo -
dy pła ci my 4,82 zł brut to, a za od pro -
wa dze nie ście ków 6,77 zł. Łącz na
staw ka (wy no szą ca 11,59 zł) jest zde cy -
do wa nie niż sza niż w więk szo ści ślą -

skich miast. Z in for ma cji PWiK wy ni -
ka, że przy kła do wo w są sied nim Za brzu
opła ty łącz ne to 15,08 zł, w By to -
miu 14,27 zł, w Ka to wi cach 14,12,
w Ru dzie Ślą skiej 13,80, w Cho rzo -
wie 14,43, a w Mi ko ło wie aż 22,26 zł.
Tań szą wo dę w re gio nie ma ją nie licz -
ni miesz kań cy, m.in. z Biel ska -Bia łej
(9,14 zł łącz nie z opła tą za ście ki)
i Czę sto cho wy (10,34).

Na mar gi ne sie. O po zo sta wie niu opłat
za wo dę po in for mo wał rów nież ma gi strat
na swo jej stro nie in ter ne to wej. W ma te -
ria le zna la zło się stwier dze nie, że utrzy -
ma nie ta ry fy „prze kre śla jed no znacz nie
oba wy, że od da nie do użyt ku ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej mo gło by pod nieść
ce ny za wo dę w Gli wi cach”. Miej sce pu -
bli ka cji ka że trak to wać opi nię ja ko ofi -
cjal ne sta no wi sko urzę du. War to za uwa -
żyć, że w je go świe tle każ da ewen tu al -
na pod wyż ka cen wo dy w przy szło ści po -
win na być od czy ta na ja ko do wód
na zwią zek wy so ko ści ta ry fy PWiK
z dzia łal no ścią are ny. (pik)

Spadł pierw szy śnieg, a świę ty Mi -
ko łaj już za czął pa ko wać pre zen ty.

Je że li chcesz zo stać je go po moc ni -
kiem, je że li czu jesz nie do syt świą -
tecz ne go kli ma tu – wpad nij 9 grud nia
do 1 Szko ły Spo łecz nej. Już od ra na cze -
kać bę dą warsz ta ty ozdób bo żo na ro dze -
nio wych, wy sta wa szo pek, kier masz
gier i za ba wek oraz moc in nych atrak -
cji. Nie za brak nie rów nież świą tecz nych
ła ko ci. 

Kier masz świą tecz ny w szko le
przy ul. Ro bot ni czej ma już dłu gą tra -
dy cję i gro no sta łych by wal ców. Z ro -
ku na rok jest ich co raz wię cej, bo kto
raz po sma ko wał nie po wta rzal nej at mos -
fe ry wy da rze nia, z chę cią za glą da tu -
taj po now nie.

W tym ro ku w pro gra mie zna la zły się
warsz ta ty ozda bia nia i ma lo wa nia pier -

ni ków oraz ozdób cho in ko wych. Moż -
na się bę dzie rów nież na uczyć, jak
stwo rzyć nie ba nal ne kart ki i stro iki bo -
żo na ro dze nio we. 

Atrak cją dla wszyst kich sta nie się
pchli targ. Na dzie ci cze kać bę dzie kier -
masz gier i za ba wek, no wych lub uży -
wa nych, na star szych – ozdo by i wy ro -
by rę ko dziel ni cze, a na każ de go – wy -
pie ki, cia sta i in ne świą tecz ne słod ko -
ści przy go to wa ne przez ro dzi ców
uczniów szko ły. Spo tka nie w ro dzin -
nym gro nie przy ka wie, her ba cie i pier -
ni ku bę dzie rów nież do sko na łą oka zją
do wspól ne go ko lę do wa nia. 

Or ga ni za to rzy za pra sza ją 9 grud nia
do sie dzi by 1 Szko ły Spo łecz nej przy
ul. Ro bot ni czej 4. Kier masz otwie ra się
o 9.00, a za my ka czte ry go dzi ny póź -
niej. (pik)

Ce ny wo dy 
po sta re mu

Kier masz świą tecz ny w spo łecz nej „je dyn ce”.  

Zo stań po moc ni kiem 
św. Mi ko ła ja

Pasażerka tico
zatonęła w stawie.

Kierowca się tłumaczy 
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Na sesji 16 listopada radni
uchwalili nowe podatki
od nieruchomości
na przyszły rok. Stawki
rosną o wskaźnik
inflacji – 1,9 proc. Nie
zmienią się natomiast
opłaty związane
z budynkami i gruntami
mieszkalnymi.

Obec nie w po dat ku od nie ru cho -
mo ści pła ci my 66 gro szy za każ dy
metr kwa dra to wy miesz ka nia. I to
po zo sta nie bez zmian. Utrzy ma na
zo sta nie rów nież staw ka za tzw.
grun ty po zo sta łe, w tym za ję te
na ce le pu blicz ne oraz miesz kal ne.

Jak do tych czas bę dzie ona wy no -
sić 37 gr. za m kw. 

Zwięk sze niu ule gną na to miast
po dat ki za nie ru cho mo ści zwią za ne
z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -
dar czej. Za pod sta wę przy ję to
wskaź nik wzro stu cen to wa rów
i usług, któ ry w I pół ro czu 2017 r.
wy niósł 1,9 proc. Od 1 stycz nia
przed się bior cy bę dą pła cić 22,72 zł
od me tra lo ka lu i 82 gr za metr po -
wierzch ni grun to wej za ję tej na dzia -
łal ność. 

Pre fe ren cje do ty czą ce po wierzch -
ni miesz ka nio wych nie są je dy ny mi.
Na spe cjal nych wa run kach po dat ko -
wych trak to wa ne są m.in. ha le spor -
to wo -re kre acyj ne, wie lo kon dy gna -
cyj ne ga ra że, lot ni sko, port rzecz ny
na Kłod ni cy. Tak się skła da, że

ulgi w więk szo ści do ty czą obiek tów
we wła sno ści spół ek miej skich,
któ re po wsta ły ja ko in we sty cje,
czy li teo re tycz nie dla przy spa rza nia
mia stu do cho dów. 

Gli wi ce w przy szłym ro ku chcą
z po dat ków od nie ru cho mo ści we
wła sno ści osób praw nych i fi zycz -
nych otrzy mać ogó łem 173 mln zł,
czy li o 6 mln wię cej niż za pla no wa -
no na rok bie żą cy. Na spo dzie wa ny
wy nik skła da ją się wyż sze staw ki,
wzrost po wierzch ni i obiek tów pod -
le ga ją cych opo dat ko wa niu, spo wo -
do wa ny m.in. no wy mi in we sty cja -
mi, wy ga śnię cie ulg dla nie któ rych
po dat ni ków oraz sprze daż miej -
skich nie ru cho mo ści. 

(pik)

W no wym ro ku ro sną po dat ki. Ale za po wierzch nie miesz kal ne za pła ci my ty le sa mo 

Podatki o 2 proc. 
więcej

blisko 4,9 mln zł trafiło
w październiku
do gliwickich rodzin
w ramach nowego okresu
zasiłkowego programu 500+.
To wynik wytężonej pracy
gliwickiego oPS, który
na przestrzeni sierpnia
i września w związku ze
świadczeniem wydał
blisko 9 tys. decyzji.
wszystkie złożone w tym
czasie wnioski zostały
praktycznie zrealizowane. 

Mie sią cem ob lę że nia był sier pień,
kie dy wpły nę ło aż 7 tys. wnio sków.
Ro dzi ce mie li wpraw dzie usta wo we
trzy mie sią ce na za ła twie nie for mal no -
ści, ale więk szość nie chcia ła od kła dać
spra wy w cza sie. Zwło ka gro zi ła bo -
wiem utra tą cią gło ści świad czeń. Pie -
nią dze zwią za ne z wnio ska mi zło żo -
ny mi we wrze śniu i paź dzier ni ku bę -
dą wy pła ca ne w ca ło ści, z nad pła tą
za „stra co ne” mie sią ce, ale nie wcze -
śniej jak od li sto pa da. 

– W sierp niu spadł na nas na wał pra -
cy – pod kre śla Be ata Bonk, kie row nik
dzia łu świad czeń OPS w Gli wi -
cach. – Do dat ko wych obo wiąz ków
przy spo rzy ła zmia na prze pi sów.
W tym ro ku po raz pierw szy w jed nym
cza sie po łą czo no okre sy świad cze nio -
we z pro gra mu 500+, za sił ków ro dzin -
nych i fun du szu ali men ta cyj ne go.
W efek cie w sierp niu spły nę ło łącz nie
ok. 9,5 tys. wnio sków. Dla po rów na -
nia – w ubie głym ro ku po dob ną licz -
bę, wy łącz nie w związ ku z pie niędz -
mi z 500+, od no to wa li śmy do pie ro
po trze cim mie sią cu przyj mo wa nia for -
mu la rzy.

OPS nie upo rał by się z prze ro bie -
niem la wi ny do ku men tów, gdy by nie
pra ca urzęd ni ków w nad go dzi nach
i po moc do dat ko wych pra cow ni ków.
Dzię ki wzmo żo ne mu wy sił ko wi uda -
ło się wy ro bić na czas – w paź dzier -
ni ku pie nią dze tra fi ły na kon ta nie mal
wszyst kich ro dzin, któ re zło ży ły do -
ku men ty w sierp niu. W du żej czę ści
wy da no rów nież de cy zje dla wnio -
sków przy ję tych we wrze śniu. 

– Prak tycz nie na bie żą co re ali zo wa -
ne są wnio ski na dru gie i na stęp ne dzie -
ci. W ko lej ce do roz pa trze nia cze ka

oko ło ty sią ca wnio sków wy ma ga ją cych
udo ku men to wa nia do cho dów ro dzi ny.
Zwło ka mo że być spo wo do wa na m.in.
cza sem ocze ki wa nia na od po wiedź
któ rejś z in sty tu cji, na przy kład ZUS
czy urzę du skar bo we go lub ko niecz no -
ścią uzu peł nie nia za łącz ni ków przez ro -
dzi ca – in for mu je Bonk.

Do koń ca paź dzier ni ka do OPS
tra fi ło oko ło 9 tys. wnio sków. W tym
sa mym mie sią cu ośro dek zre ali zo -
wał świad cze nia na kwo tę 4,9 mln zł.
Do ku men ty spły wa ją na dal, ale w nie -
po rów na nie mniej szej ilo ści. Naj czę -
ściej to prze jaw ak tyw no ści ro dzin,
któ re prze spa ły wcze śniej sze ter mi ny,
a o do peł nie niu for mal no ści przy po mniał
im do pie ro brak pie nię dzy z 500+
w paź dzier ni ku. 

Na pod sta wie do tych cza so wych
wy ni ków pra cow ni cy OPS sza cu ją, że
w no wym okre sie ze świad czeń sko -
rzy sta o po nad ty siąc dzie ci mniej niż
w za koń czo nym, kie dy to po moc tra -
fia ła do oko ło 13,5 tys. Czym wy ja śnić
ten zna czą cy, choć na ra zie tyl ko pro -
gno zo wa ny, spa dek?

– De cy du ją cym czyn ni kiem jest
kry te rium ma jąt ko we. Rząd utrzy -
mał próg do cho dów na po zio -
mie 800 zł na oso bę w ro dzi nie, pod -
czas gdy pła ca mi ni mal na, a w ślad
za tym i za rob ki wszyst kich, ro śnie.
W po przed nim okre sie bra ne by ły
pod uwa gę wy na gro dze nia za 2014 r.,
obec nie te uzy ska ne w 2016. Ale
wpływ ma ją rów nież no we prze szko -
dy, któ re wy ni ka ją  ze zmia ny usta wy.
Na przy kład w za wie sze niu po zo sta -
je oko ło 150 wnio sków od ro dzi ca sa -
mot nie wy cho wu ją ce go dzie ci. Po ja -
wił się wy móg, aby opie kun w ta kiej
sy tu acji po sia dał na nie za są dzo ne ali -
men ty. W prze ciw nym ra zie ma trzy
mie sią ce na uzu peł nie nie wnio sku
i do star cze nie wy ro ku. I nie ma zna -
cze nia, czy ubie ga się o świad cze nie
na pierw sze czy dru gie dziec ko, kie -
dy nie obo wią zu je kry te rium do cho -
do we. Ro dzi ce pro te stu ją, gdy żą da -
my oka za nia ty tu łu do ali men tów, ale
prze pi sy w tym wzglę dzie nie po zo -
sta wia ją furt ki – pod kre śla Bonk.

W mi nio nym okre sie za sił ko wym
pro gra mu 500+, dłuż szym od ak tu al -
ne go o 6 mie się cy, do gli wic kich ro -
dzin tra fi ło 118 mln zł. We dług pierw -
szych sza cun ków w no wym roz da niu
OPS wy pła ci świad cze nia w ogól nej
wy so ko ści oko ło 76 mln zł.

(pik)

500 plus
na czas 

www.facebook.com/NowiNyGliwickie

Cen trum Tań ca i Ru chu 3ar te
w Gli wi cach or ga ni zu je warsz -
ta ty tań ca dla osób nie wi do -

mych i sła bo wi dzą cych, opar te na tech -
ni kach tań ca to wa rzy skie go, a uzu peł -
nio ne o ele men ty im pro wi za cji. Uczest -
ni cy nie tyl ko na uczą się tań czyć, na -
wią żą rów nież przy jaź nie i spę dzą
czas na świet niej za ba wie. 

Warsz ta ty ma ją na ce lu in te gra cję
osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych
z wi dzą cym spo łe czeń stwem, ale tak -
że po pra wę spraw no ści ru cho wej tych
pierw szych, ich orien ta cji w prze strze -
ni, a przez to i zwięk sze nie po czu cia
nie za leż no ści. Ma ją też roz wi jać wy -
obraź nię i kre atyw ność, a mo że na wet
stać się szan są na od na le zie nie pa sji. 

Warsz ta ty pro wa dzi Ka ta rzy na So -
wiń ska, in struk tor ka tań ca to wa rzy skie -
go. Ja ko tan cer ka mię dzy na ro do wej kla -
sy ta necz nej „S” od no si ła suk ce sy
w wie lu kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych im pre zach ta necz nych. Jest mię -
dzy in ny mi kil ka krot ną mi strzy nią Pol -
ski w tań cach la ty no ame ry kań skich. Po -
sia da wie lo let nie do świad cze nie w pra -
cy z pa ra mi spor to wy mi tań ca to wa rzy -
skie go, w tym z mło dzie żą nie wi do mą
i sła bo wi dzą cą.

Za ję cia od by wa ją się w każ dą śro dę
w go dzi nach 14.30-16.00 w Cen trum
Tań ca i Ru chu 3ar te przy ul. Wy szyń -
skie go 14d. Za pi sy: 786 862 181, stu -
dio@3ar te.pl

(sła wa)

Cykl bez płat nych za jęć ta necz nych dla osób nie wi do mych, 
sła bo wi dzą cych i wszyst kich gli wi czan.

Ta niec ła mie ba rie ry 
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za czę ło się. za ata ko wał znie nac -
ka. smog. nor my zo sta ły prze -
kro czo ne o po nad 900 proc. kie -
dy za mie ści li śmy tę in for ma cję
na Fb, po ja wi ła się la wi na ko -
men ta rzy. oto nie któ re z nich:

An ge li ka: No to za czy na się! Uro -
ki zi my pol skiej.

Grze gorz: Aaa tam, wy star czy do -
brze po gryźć i da się tym po wie trzem
od dy chać.

Mar cin: Wy cho dzę z do mu. I ucie -
kam na kil ka dni. Wszę dzie jest czyst -
sze po wie trze niż tu taj.

Ewa: My śla łam, że coś mi się w do -
mu pa li.

Jo an na: Szko da, że mia sto nie po -
tra fi z tym nic zro bić.

An na: Le piej nie wy cho dzić z do -
mu, a co, mam pra cę rzu cić? Niech de -
bi le skoń czą pa lić śmie ci.

An na: Gdy by pa li li czy stym wę -
glem, wę glem – nie od pa da mi (miał,
muł wę glo wy), to by ta kie go kop ce nia
nie by ło. Czy sty wę giel o du żej bry le
tak nie kop ci.

Ka sia: Jak wę giel po ta nie je, to bied -
ni lu dzie bę dą pa lić wę glem, a nie
czym kol wiek. Jak czło wie ko wi zim no
i ma do wy bo ru: my śleć o po wie trzu
i za mar z nąć lub pa lić śmie cia mi, to wy -
bór jest pro sty. Niech pań stwo fi nan -
su je pod łą cza nie do miej skie go ogrze -
wa nia, wte dy pro blem smo gu się skoń -
czy.

Ewe li na: Straż miej ska mia ła ro bić
kon tro le. Gdzie są służ by. 

Grze gorz: Gdzie jest straż miej ska?
Ja koś nie sły szy się o tym, by in ter we -
nio wa ła w tej spra wie. 

Je rzy: Ce ny ga zu i prą du naj wyż sze
w Eu ro pie.

Da nu ta: I nic się nie zmie ni, do pó -
ki mia sto nie za cznie dbać o lo ka to rów.
Przez po nad 20 lat na ul. Ryb nic kiej
pod łą czo no aż dwie klat ki scho do we
do cen tral ne go ogrze wa nia miej skie go!
Ja kość opa łu, któ ry jest sprze da wa ny,
po zo sta wia wie le do ży cze nia (drew -
no roz pał ko we z kil ko ma war stwa mi
far by olej nej lub wręcz z od zy sku, smo -
ło wa ne, z ka wał ka mi pa py). Kon tro le
stra ży miej skiej to pla ster na ro pie ją cą
ra nę.

An na: Na wet nie chcę wie dzieć, co
dzie je się z płu ca mi czło wie ka od dy -
cha ją ce go ta kim sy fem! Du si my się jak
sar dyn ki w pusz cze. Uwię zie ni w smo -
gu!

Klau dia Jo an na: To nie smog ata -
ku je, tyl ko lu dzie wy kań cza ją się wza -
jem nie.

Sła wek: Smog, pył za wie szo ny.
Od kie dy to urzęd ni kom za le ży na na -
szym zdro wiu?! Tu taj cho dzi tyl ko
o biz nes i wy mia nę pie ców na, jak to
twier dzą, eko lo gicz ne al bo pod łą cze -
nie do PEC -u i pła ce nie ha ra czu przez
ca ły rok, na wet jak się nie grze je.
Za kil ka lat tak pod nio są ce ny za cie -
pło, że lu dzie się nie po zbie ra ją.

REKLAMA

n Przy ul. Ga ga ri na ja kaś pseu do -
fir ma wzię ła się za „pie lę gna cyj ne
przy ci na nie drzew”. Efekt jest ża ło sny.
Zro bio no praw dzi wą rzeź. Czy urzęd -
ni cy miej scy, wy da ją cy zgo dę na ta kie
pra ce, spraw dza ją po tem ich wy ko na -
nie? Wąt pię!
n Czę sto po zmro ku prze jeż dżam

uli cą Dwor co wą i mi jam wy bu do wa -
ną tam wy sep kę dla pie szych. W mo -
jej opi nii przy da ło by się jej do dat ko we
oświe tle nie, bo na praw dę nie wi dać
prze cho dzą cych lu dzi. 

Miesz kań cy dom ków przy ul. Omań kow skiej na rze ka ją na smród i ty sią ce much, któ re unie moż li wia ją otwar cie
okien. Wszyst ko za spra wą obor ni ka zwie zio nego na po bli skie po le z po cząt kiem paź dzier ni ka. „Ma my li sto pad.
A prze cież pra wo unij ne wy raź nie okre śla czas, w ja kim to ma być zu ży te – 4 dni”, grzmią miesz kań cy i na rze ka -
ją na straż miej ską, któ ra jest bez sku tecz na w dzia ła niu. 

Ra tuj my psa
Wi tam. Zwra cam się do was ze

smut nym te ma tem. Być mo że pań stwu
uda się go na gło śnić i po móc bez dom -
ne mu psia ko wi. Od 5 mie się cy przy uli -
cy Ko per ni ka i To szec kiej, na ogród -
kach dział ko wych, błą ka się su nia,
któ ra w pierw szym do mu by ła bi ta,
a póź niej ze schro ni ska tra fi ła po now -
nie do nie od po wie dzial nych lu dzi,
od któ rych ucie kła. Mi mo zgło szeń

do schro nisk i in nych in sty tu cji przez
pra wie pół ro ku nikt nie zdo łał psia ka
zła pać. Lu dzie go do kar mia ją, ale idzie
zi ma, są przy mroz ki, a bied na psi na ca -
ły mi dnia mi się błą ka. Każ da in sty tu -
cja roz kła da bez rad nie rę ce. To smut -
ne, że w dzi siej szych cza sach, jak się
cze goś nie na gło śni, to nie któ rzy uda -
ją, że te ma tu nie ma. Być mo że ta no -
tat ka wpły nie na od po wied nie or ga ny
i za czną one dzia łać. 

Śla dem na szych pu bli ka cji, 
czy li jak ko men tu je cie na Fa ce bo oku
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Re we la cyj ny kon cert Na xos Or -
che stra sprzed ty go dnia zgro ma -
dził w Ja zo vii nie tyl ko fa nów

Mi lo Kur ti sa, ale też wszyst kich zwo -
len ni ków opcji et no jaz zo wej i, ogól nie
rzecz bio rąc, wiel bi cie li mu zycz nych
„smacz ków”, od jaz dów oraz ory gi -
nal no ści. Nic w tym dziw ne go, sko ro
na śro do wy wie czór 15 li sto pa da obie -
ca no nam „po dróż do oko ła mó zgu”. 

Or kie stra, wbrew za po wie dziom, za -
gra ła w 8-, nie 9-oso bo wym skła dzie, ale
w tym wy pad ku o si le sta no wi ła ja kość,
nie ilość mu zy ków, zwłasz cza że nie któ -
rzy (jak sam Mi lo) płyn nie prze cho dzi li
od jed ne go in stru men tu do dru gie go
(w wy pad ku Mi la: klar net, did ge ri doo
(?) i ja kieś per ku sjo na lia). W skła dzie or -
kie stry zna la zły się więc tym ra zem i lut -
nia, i gi ta ra, i per ku sja wraz ze wspo -
mnia ny mi per ku sjo na lia mi (wszyst kim,
co na da je się do grze cho ta nia, stu ka nia,
sze lesz cze nia i po trzą sa nia), klar net
wraz sak so fo nem al to wym oraz świet -
ny wo kal ko bie cy z (od cza su do cza su)
do dat ka mi mę ski mi. 

Wy ja śnić trze ba, że zmia ny in stru -
men tów wio dą cych do ko ny wa ły się
w spo sób po zor nie spon ta nicz ny, wy -
ni ka ją cy w spo sób na tu ral ny z wy ma -
gań sa mej me lo dii czy ryt mu. Efekt?
Prze ko na nie pu blicz no ści, że mu zy kę
moż na, a na wet na le ży, two rzyć ze
wszyst kie go – dud nie nia, po mru ków,
świ stów, za wo dze nia, stu ków i pu ków. 

Wy nik tych mu zycz nych dzia łań
był nie zwy kle atrak cyj ny me lo dycz nie
i ryt micz nie, pe łen emo cji i bar dzo po -
ru sza ją cy. A po dró żo wa li śmy mniej
wię cej po Bli skim Wscho dzie, prze mie -
rza jąc Per sję, Tur cję, ale też oka zjo nal -
nie za pusz cza jąc się w oko li ce Bał ka -
nów. Słu cha ło się te go świet nie, nie od -
no sząc wca le wra że nia, że ten – am bit -
ny prze cież pro jekt mu zycz ny – wy ma -
ga od słu cha czy na pię cia in te lek tu
i gu stów. Mu zy ka kieł ko wa ła i ro sła
jak by sa mo ist nie z prze strze ni mię dzy
wy ko naw ca mi, któ rzy ją z pa sją i czu -
ło ścią roz wi ja li, pod trzy my wa li i po -
zwa la li jej się swo bod nie roz wi jać. 

Po mysł Pia no Day (16 li sto pa da)
przy niósł zu peł nie in ne wra że nia, ale też

wy rósł z cał kiem od mien ne go za ło że -
nia. Na xos Or che stra po zwo li ła uwie -
rzyć, że mu zy ka jest ro dza jem flo ry or -
ga nicz nej, krze wią cej się buj nie na fe -
sti wa lo wej gle bie. Idea spo tka nia (a mo -
że le piej – zde rze nia) czte rech skraj nie
róż nych pia ni stów, da ła oka zję do za -
pre zen to wa nia PalmJazzowej pu blicz -
no ści czte rech spoj rzeń na for te pian.
Spoj rzeń tak od le głych od sie bie jak
wschód od za cho du, a pół noc od po łu -
dnia. 

Po pierw sze, wy ko naw cy róż ni li się
od sie bie wie kiem (Vo ło dy mir So ly anik
i Rat ko Voj tek to w swo ich kra jach mu -
zy cy uzna ni i sza no wa ni, zaś Orze chow -
ski i Ko ło dziej czyk wciąż jesz cze re pre -
zen tu ją po ko le nie „mło dych wil ków”
pol skiej sce ny mu zycz nej) i do świad -
cze niem. Po dru gie, ro dza jem wy ko ny -
wa nej mu zy ki (fil mo wa na stro jo wość
So ly ani ka tak się bo wiem mia ła do mu -
zycz nych eks pe ry men tów Orze chow -
skie go, jak in stru men tal ny stand up
Vojt ka do prze twa rza nych przez kom -
pu ter fal dźwię ko wych Ko ło dziej czy -
ka). Po trze cie wresz cie – zu peł nie
ina czej każ dy z nich trak to wał swo je
źró dło dźwię ków, czy li in stru ment.
W chwi li, kie dy So ly anik od da wał
hołd świet nej tra dy cji wy ko naw czej,
Orze chow ski po szedł dro gą twór cze go
tej tra dy cji od no wie nia (że by nie po wie -
dzieć: za kwe stio no wa nia), je że li dla
Vojt ka for te pian był jed nym 
z wie lu środ ków prze ka zu mu zycz ne -
go (obok klar ne tu i per ku sjo na -
liów – a wszyst ko w po jem nych ra mach
sztu ki kon cep tu al nej!), to Ni co la Ko ło -
dziej czyk po trak to wał go ja ko me dium
o nie skoń czo nych wręcz moż li wo -
ściach prze ka zu. Przy oka zji wie czór ten
stał się też hoł dem zło żo nym świet ne -
mu in stru men to wi, po zy ska ne mu dla
CK Ja zo via przez za po bie gli we go
Krzysz to fa Ko by liń skie go jak by spe cjal -
nie z my ślą o ta kich wła śnie wie czo rach.
Nie raz już, i przez róż nych wy ko naw -
ców, chwa lo ny – wspa nia ły for te pian
z Ja zo vii po raz ko lej ny po ka zał, na co
go stać. Na co? Z ta kim Ni co lą Ko ło -
dziej czy kiem przy kla wia tu rze oka za -
ło się, że wła ści wie na wszyst ko. Dla -
te go Pia no Day wie lu słu cha czy za pa -
mię ta pew nie ja ko jed no z bar dziej kon -
tro wer syj nych, ale też i bu dzą cych en -
tu zjazm fe sti wa lo wych do świad czeń. 

Po tej „ka ru ze li z pia ni sta mi”
PalmJazz w Gli wi cach miał kil ku -
dnio wą prze rwę, na stą pi ło za to wzmo -
że nie dzia łań fe sti wa lo wych po za mia -
stem – w so bo tę i nie dzie lę (18 / 19 li -
sto pa da) dwa nie zwy kle uda ne kon cer -
ty w ra mach PalmJazz Days za gra li
w Ra ci bor skim Cen trum Kul tu ry Woj -
ciech Ma zo lew ski Qu in tet i Ma nu Kat -
che Trio. Gru pa Wojt ka Ma zo lew -
skie go z suk ce sem pro mo wa ła naj now -
szy al bum „Po lka Re mi xed”, re in ter pre -
tu ją cy ich naj więk sze hi ty z pa mięt nej,
po kry tej zło tem „Po lki”, zaś Ma nu
Kat che, któ ry sta nął na ra ci bor skiej sce -
nie z no wym, elek trycz nym trio, nie tyl -
ko po ka zał, że nie bez ko ze ry na le ży
do naj bar dziej roz po zna wal nych bęb -
nia rzy współ cze sne go jaz zu, ale też za -
pre zen to wał się ja ko cha ry zma tycz ny
kom po zy tor i ban dle ader. 

A na gli wic ką pu blicz ność w ra mach
te go rocz ne go fe sti wa lu cze ka ją jesz cze
dwa nie zwy kłe wy da rze nia. Dziś (22 li -
sto pa da) na sce nie Ja zo vii wy stą pi
w naj bar dziej ro dzin nym z ro dzin -
nych pro jek tów Ro dzi na Miś kie wi -
czów: oj ciec Hen ryk, sak so fo ni sta
z dłu gą li stą do ko nań ar ty stycz nych (m.
in. Big Band „Sto do ła”), cór ka Do ro -

ta, wo ka list ka wszech stron na i nie zwy -
kle uta len to wa na oraz syn Mi chał,
per ku si sta zna ny z ze spo łu To ma sza
Stań ki i Sim ple Aco ustic Trio. Te go -
rocz ną edy cję PalmJazz Fe sti val 23 li -
sto pa da za koń czy Lu ra, po sia dacz ka
cha ry zma tycz ne go gło su, ko rze nia mi
ro dzin ny mi się ga ją ca Wysp Zie lo ne go

Przy ląd ka, god na spad ko bier czy ni Ce -
sa rii Evo ry, któ ra za pro si nas na praw -
dzi wą fie stę w ryt mie „fa na na”, cha rak -
te ry stycz nym dla tra dy cji mu zycz nej
Ca po Ver de. 

PalmJazz Fe sti val zo stał do fi nan so -
wa ny z bu dże tu Mia sta Gli wi ce. 

W tym ty go dniu ostat nie kon cer ty te go rocz nej edy cji fe sti wa lu PalmJazz. Za na mi już na xos Or che stra i Pia no day. 

Mu zycz ny rol ler co aster 
eve sand
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22 listopada 2017, nr 47, www.nowiny.gliwice.pl12

kuLTurA

bilety online  
teatr.gliwice.pl 
rezerwacje
32 230 49 32, 32 231 80 38 

Ich czworo. Reality show 
wg Gabrieli Zapolskiej

 
 

 

Weselno-Pogrzebowym  
Pana Bamby 

 
 
 

18 +

spektakl  
dla widzów  
16 +

gramy  

w
 

godz. 19.00

25 li sto pa da pre mie ra na Ma łej Sce nie Te atru Miej skie go. 

Dzie ci z Bul ler byn. To bę dzie te atral ny hit!

Zna ko mi ta po wieść, któ ra od wie -
lu lat cie szy się nie słab ną cym po -
wo dze niem u dzie ci i ich ro dzi -

ców, uka zu ją ca rok z ży cia Li sy, Las se -
go, Bos se go, Ol le go, An ny i Bri ty – ma -
łych miesz kań ców mia stecz ka Bul ler -
byn, do cze ka ła się już kil ku na stu re ali -
za cji te atral nych w ca łej Pol sce. Jed nak
Te atr Miej ski w Gli wi cach chce za pre -
zen to wać ją po raz ko lej ny, a za ra zem
jak by po raz pierw szy. 

Bo ga ty świat wy obraź ni, dzie cię -
cych za baw, ra do ści, smut ków, jak
i obo wiąz ków ro dzin nych jest ide al nym

punk tem wyj ścia do za baw pla stycz ną
for mą te atral ną. Bo my, do ro śli (tak, my
„nud ni” do ro śli) pa mię ta my jesz cze
cza sy, gdy ki jek mógł być mo to rem,
wia dro – ar ma tą, koł dra – ba zą, a bło -
to – zło tem. Dziś ten świat co raz bar dziej
sta je się za po mnia ny i wy pie ra ny przez
wszech ogar nia ją cą do słow ność. A ona
za bi ja w nas wraż li wość, zaś w dzie ciach
kre atyw ność. 

– Na sze dzie ci z Bul ler byn to hołd
skła da ny wy obraź ni. Hołd dla dzie cię -
cej nie skrę po wa nej wia ry w si łę mi ło -
ści, przy jaź ni i uśmie chu. A nie ogra ni -

cza ją cy świat te atru la lek, te atru for my
i te atru pla stycz ne go po mo że za brać pań -
stwa tam, gdzie każ dy był na wet cał kiem
nie daw no. W ro dzin ne stro ny by cia
dziec kiem. Za pra sza my – mó wi Je rzy
Jan Po łoń ski, re ży ser przed sta wie nia. 

W spek ta klu gra ją ak to rzy współ pra -
cu ją cy z gli wic kim te atrem przy po -
przed nich pro duk cjach dla dzie ci: Iga
Ban ce wicz („W ko le”), Ra fał Do ma ga -

ła („Ach, jak cu dow na jest Pa na ma”),
Ce za ry Ja błoń ski („Ach, jak cu dow na
jest Pa na ma”) oraz Mag da le na Za bel
i Kor nel Sa dow ski. 

Je rzy Jan Po łoń ski, re ży ser spek ta klu,
ma w swo im ar ty stycz nym port fo lio do -
świad cze nia ak tor skie, ka ba re to we i re -
ży ser skie. Współ pra co wał m.in. z For -
ma cją Cha te let, Te atrem Po wszech -
nym w Ło dzi, Te atrem Pol skim we

Wro cła wiu, Te atrem Gro te ska w Kra -
ko wie, od ki lu lat zwią za ny jest z Te -
atrem Ma ska w Rze szo wie. 

Wy stę pu ją: Mag da le na Za bel (Li sa),
An na Moś (Brit ta), Iga Ban ce wicz (An -
na), Ra fał Do ma ga ła (Las se), Ce za ry Ja -
błoń ski (Ol le), Kor nel Sa dow ski (Bos se).

Spek takl bę dzie pre zen to wa ny od
25 li sto pa da do 6 grud nia na Ma łej Sce -
nie przy ul. No wy Świat.

Dzie sią ta pre mie ra Te atru Miej skie go w Gli wi -
cach skie ro wa na jest do mło dych wi dzów, choć
sce nicz na ada pta cja zna ko mi tej książ ki Astrid
Lind gren „Dzie ci z Bul ler byn” w re ży se rii Je rze -
go Ja na Po łoń skie go tra fia w gu sta pu blicz no -
ści w każ dym wie ku.
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REKLAMA25 i 26 listopada w Mrowisku – IV Międzynarodowe
Seminaria Naukowe „MIX singing – współczesne bel canto”. 

Świa to wi spe cja li ści
kształ cą głos 

Se mi na ria ma ją nace lu roz po wszech nia nie no wo cze snych i in -
no wa cyj nych me tod pra cy zgło sem, a tak że ak tu al ne go sta -

nu wie dzy z za kre su je go emi sji, a skie ro wa ne są do wszyst kich
osób, któ rych pra ca w ja ki kol wiek spo sób zwią za na jest z gło -
sem. Se mi na ria od by wa ją się w Mro wi sku przy uli cy Pszczyń -
skiej 85. W ra mach dwóch dni przy go to wa no dla uczest ni ków
za ję cia prak tycz ne oraz wy kła dy. W so bo tę, 25 li sto pa da, 
m.in. o me to dzie Schlaf fhorst -An der sen lub eks tre mal nych
tech ni kach wo kal nych. Or ga ni za to rzy za pra sza ją nawy kła dy pro -
wa dzo ne przez świa to wych spe cja li stów ma sterc las ses (En ri co
Di Lo ren zo, Re na ta Ku czyń ska). Nie dzie lę, 26 li sto pa da, tra dy -
cyj nie wy peł nią spo tka nia i pre zen ta cje, któ re w tym ro ku do ty -
czyć bę dą m.in. pra cy ję zy ka, in ter pre ta cji pio sen ki, fi zjo te ra pii
w za kre sie gło su, wy ko rzy sta nia tech nik tai chi i qi gong w emi -
sji gło su oraz broad way ow skim tre nin gu gwiazd. Sto wa rzy sze -
nie Wo ka li stów MIX to pa sjo na ci wo ka li sty ki, ab sol wen ci pol -
skich aka de mii mu zycz nych, na uczy cie le śpie wu, wo ka li ści (śpiew
kla sycz ny, jazz, pop, rock, folk), te ra peu ci gło su idy ry gen ci pro -
pa gu ją cy tech ni kęMIX ipra cu ją cy nią naco dzień. Ich mi sją jest
upo wszech nia nie ak tu al ne go sta nu wie dzy zza kre su aku sty ki i fi -
zjo lo gii gło su oraz in nych dzie dzin po wią za nych zme to dy ką na -
ucza nia śpie wu i re ha bi li ta cją wo kal ną, a tak że pro mo wa nie zdro -
wej, bez piecz nej, sku tecz nej iuni wer sal nej tech ni ki wo kal nej, ukie -
run ko wa nej nawszech stron ny roz wój kom pe ten cji uczniów oraz
szyb kie, a za ra zem trwa łe efek ty te ra pii na rzą du gło su.

Szcze gó ło wy pro gram se mi na riów do stęp ny jest na stro nie
www.mix.org.pl 

Co dzien ne do świad cze nie po ka zu -
je, że ak tyw ność ar ty stów an ga -
żu ją cych się w po waż ne dys kur -

sy spo łecz ne, po li tycz ne i re li gij ne czę -
sto bu dzi za chwyt kry ty ki oraz pro te sty
tak zwa nych zwy kłych od bior ców.
Dla cze go tak się dzie je? Czy sztu ka
współ cze sna – zgod nie z nie tz sche ań -
skim po stu la tem – po zo sta je po za do -
brem i złem? Czy ist nie ją ar gu men ty
prze ma wia ją ce za sto so wa niem kry te -
riów etycz nych w oce nie dzie ła sztu ki? 

W czwar tek, 23 li sto pa da mu zeum
za pra sza na spo tka nie z dr Jo an ną
Win nic ką -Gbu rek, au tor ką pu bli ka cji
„Kry ty ka – ety ka –sa crum. W kie run -
ki ak sjo lo gicz nej kry ty ki ar ty stycz -
nej”, w któ rej po dej mu je ona po wyż -
sze pro ble my. Spo tka nie, po łą czo ne
z pro mo cją książ ki, sta no wić bę dzie
rów no cze śnie wpro wa dze nie do cy klu
wy kła dów dr Win nic kiej -Gbu rek „Sztu -
ka współ cze sna po za do brem i złem?”,
któ re od grud nia roz pocz ną się w Mu -
zeum w Gli wi cach. W ich ra mach
przyj rzy my się zmia nom, ja kie na prze -
strze ni dzie jów prze szło ro zu mie nie
sztu ki i peł nio nej przez nią funk cji.
Od for my prze ży wa nia sa crum i oswa -
ja nia trans cen den cji, przez re li gię sztu -
ki, po na rzę dzie w kul tu ro wej woj nie
na rzecz no we go ob ra zu czło wie ka
bez Bo ga. Pod czas wy kła dów mó wić
bę dzie my tak że o tym, w co i z kim gra
współ cze sny świat sztu ki.

„Książ kę tę czy ta się z przy jem no -
ścią. Au tor ka – co nie jest czę ste – sta -
ra się łą czyć re flek sje fi lo zo ficz ne
z do świad cze niem. Nie uni ka wła sne -
go zda nia. W tym sen sie jest to pra ca
od waż na. Od waż na jest rów nież dla te -
go, że po ru sza te mat, któ ry nie jest chęt -
nie po ru sza ny przez współ cze snych fi -
lo zo fów w Pol sce, a mia no wi cie te mat
do świad cze nia sa crum w sztu ce. Te mat
ten stał się te ma tem hi sto rii sztu ki, a nie
współ cze snej kry ty ki sztu ki. Jak by był
nie ak tu al ny, jak by nas już nie do ty czył.
Jak by się prze żył. Tym cza sem, jak
wska zu je au tor ka, jest to cią gle obec -
ne do świad cze nie ludz kie, któ re do ma -
ga się fi lo zo ficz nej uwa gi, a tak że
uwa gi kry ty ki sztu ki, po nie waż kry ty -

ka sztu ki to w prze ko na niu Jo an ny Win -
nic kiej -Gbu rek fi lo zo fia kul tu ry” – pi -
sze o pu bli ka cji prof. Zo fia Ro siń ska. 

Jo an na Win nic ka -Gbu rek pra cu je
ja ko ad iunkt w Za kła dzie Edu ka cji
Kul tu ral nej na Uni wer sy te cie Ślą skim.
Jest au tor ką licz nych pu bli ka cji z za kre -
su es te ty ki, kry ty ki ar ty stycz nej i fi lo -
zo fii kul tu ry. Jej za in te re so wa nia ba -
daw cze kon cen tru ją się głów nie
na związ kach współ cze snej es te ty ki
i ety ki. Sta le współ pra cu je z pi smem
„Es te ty ka i Kry ty ka”. Na le ży do Pol -
skie go To wa rzy stwa Es te tycz ne go. 

W Muzeum w Gliwicach – promocja książki dr Joanny Winnickiej-Gburek i spotkanie z autorką.

Kry ty ka – ety ka – sa crum

23 li sto pa da 2017, Wil la Ca -
ro, godz. 17.00 „Kry ty -
ka – ety ka – sa crum”. Pro -
mo cja książ ki dr Jo an ny
Win nic kiej -Gbu rek i spo -
tka nie z au tor ką. Roz mo wę
po pro wa dzi Grze gorz Kraw -
czyk, dy rek tor Mu zeum
w Gli wi cach. Wstęp wol ny,
licz ba miejsc ogra ni czo na. 

Wtrak cie obu wo jen świa to -
wych z wie lu dzwon nic
znik nę ły dzwo ny. Prze to -

pio ne, mia ły słu żyć prze my sło wi
zbro je nio we mu. 

Z pro ce de rem tym mie li śmy
do czy nie nia tak że w Ła bę dach, ale
ma ło kto wie, dla cze go z jed nej
dzwon ni cy znik nę ły, a z in nej – nie.
Ma ło kto wie rów nież, że w dziel -
ni cy czas od mie rza ją ude rze nia
dzwo nów star szych od kra kow -
skie go Zyg mun ta, a dwie z wież
wciąż tro skli wie chro nią me cha ni -
zmy sta rych ze ga rów – lau re atów
wy staw świa to wych. O tym, 25 li -
sto pa da o godz. 16.00, w Wil li Ca -
ro opo wie dr Dag ma ra Wój cik, hi -
sto ryk sztu ki w Mu zeum w Gli wi -
cach.

W ko ście le Mar ci na Lu tra oł tarz
pier wot nie de ko ro wa ły nie zło te,
srebr ne lecz czar ne lich ta rze i kru cy -
fiks z gli wic kie go że li wa. Że li wo
dźwi ga ło też chór mu zycz ny, na któ -
rym pra co wał ka li kant, utrzy mu ją cy
swo je sta no wi sko naj dłu żej w Gli wi -
cach.

– Być mo że dziś od bie ra my Ła bę -
dy ja ko nie wiel ką dziel ni cę na obrze -
żach mia sta, ale to wła śnie tu wro -
cław skie fir my dzie więt na sto wiecz -
ne, uwa ża ne za jed ne z naj lep szych,
wy sy ła ły swo je wy ro by. Nie zdziw -
my się więc, kie dy tra fi my na wi tra -
że z pra cow ni Se ile ra czy rzeź by
z warsz ta tu J. Ho ept ne ra – mó wi 
dr Wój cik. 

Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra -
ni czo na.

Spo tka nia w ra mach ARTEfaktów.

Nie zna ne skar by 
ła będz kich ko ścio łów

Witraż z opolskiej pracowni Rothkegela, kościół pw. św. Jerzego.
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Li ceum nr 1 przy ul. Zim nej Wo dy. – Chy ba naj lep szy okres w mo im ży ciu, mie li śmy fan ta stycz ną kla sę: dzie się ciu
chło pa ków i 20 dziew czyn – wspo mi na. – To by ły cza sy, kie dy po wo li wcho dzi li śmy w do ro słość. Wy jaz dy w gó ry, kli -
ma tycz ne im pre zy. I to nie ta kie, jak dzi siaj, gdy isto tą spo tkań jest przy swo je nie jak naj więk szej ilo ści na po jów z pro -
cen ta mi. Kie dyś by ło ina czej: jed no wi no, gi ta ra, śpiew. W tym ro ku mie li śmy ju bi le usz 30 lat po ma tu rze. Na kla so wym
spo tka niu po ja wi ły się aż 22 oso by!

Cen trum On ko lo gii – In sty tut im. Ma -
rii Cu rie -Skło dow skiej. Mó wi, że czu -
je się tu taj jak w do mu. Trud no zresz -
tą się dzi wić, bo pra cu jąc od po nad
20 lat, moc no od ci snął ślad swo jej obec -
no ści. – Z ko le żan ka mi i ko le ga mi wło -
ży li śmy mnó stwo pra cy naj pierw w bu -
do wę, apo tem or ga ni za cję cen trum – prze -
ko nu je. – Współ two rzy łem pra cow nię cy -
klo tro nu i pro duk cji ra dio izo to pów, któ -
ra słu ży dopro duk cji ra dio ak tyw nych izo -
to pów, po trzeb nych przy dia gno zo wa niu
i le cze niu no wo two rów. Na co dzień
w gli wic kim cen trum on ko lo gii je stem
spe cja li stą on ko lo giem -ra dio te ra peu tą
i me dy kiem nu kle ar nym.

Spa ce ro wał: An drzej Słu goc ki
Fo to gra fo wał: Mi chał Buk sa

Wy go da: do ba jest dla mnie za krót ka

Mi mo że śred nio wie rzy w astro lo gię, to mó wi o so bie, że jest ty po -
wym zo dia kal nym lwem. – Oso by spod te go zna ku są szcze re i pro -
sto li nij ne. Są du szą to wa rzy stwa. W pra cy bar dzo ener gicz ne i do -

brze zor ga ni zo wa ne. I ta ki chy ba je stem – uśmie cha się.
U lu dzi ce ni wie dzę, in te li gen cję i od wa gę w mó wie niu te go, co się my śli. 
Uro dził się 49 lat te mu w Gli wi cach i do dzi siaj tu taj miesz ka. Do ra stał w oko -
li cach pla cu Pia stów, a na po dwór ku przy ul. Na Pia sku by ło cen trum roz ryw -
ki dla dzie cia ków z tam tej oko li cy. – Gra w kap sle i no że, za ba wy na trze pa -
ku, ko pa nie pił ki – opo wia da. – Nie by ło kom pu te rów, smart fo nów, ale mie -
li śmy mi lion po my słów i nikt z nas nie na rze kał na nu dę. Bar dzo tę sk nię za tam -
ty mi cza sa mi. 
Na uka, szcze gól nie przed mio tów ści słych, za wsze przy cho dzi ła mu z ła two ścią.
Po pod sta wów ce uczył się w „je dyn ce” przy Zim nej Wo dy. Po tem by ły stu dia
na aka de mii me dycz nej. – W mo jej ro dzi nie, któ rej ko rze nie są gó ral sko -ma -
ło pol skie, by łem pierw szą oso bą z wyż szym wy kształ ce niem – chwa li się. 
Za nim roz po czął edu ka cję me dycz ną, przez rok stu dio wał che mię na po li tech -
ni ce. – Nie przy ło ży łem się do eg za mi nów i za bra kło mi za le d wie dwóch punk -
tów – tłu ma czy. – Po ro ku zno wu zło ży łem do ku men ty do Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej i ku mo je mu zdzi wie niu zo sta łem przy ję ty! Oka za ło się, że rok wcze -
śniej po ja wi ły się błę dy w ar ku szach ocen i oso by, któ rym za bra kło dwóch punk -
tów, przy ję to bez eg za mi nów. 
Stu dia wspo mi na z sen ty men tem, cho ciaż pierw sze dwa la ta by ły, jak mó wi
praw dzi wą or ką. – Wku wa nie ca łej ana to mii, fi zjo lo gii. Ła two nie by ło. Po tem
po szło już z gór ki.
Na czwar tym ro ku za ko chał się w gór skich wę drów kach. Do te go stop nia, że
rok póź niej skoń czył pierw szy kurs prze wod nic ki. Dzi siaj ma ich na swo im kon -
cie kil ka, a pol skie gó ry scho dził wzdłuż i wszerz.
Po stu diach le kar skie szli fy zdo by wał naj pierw w szpi ta lu przy ul. Ko ściusz -
ki, a od po nad 20 lat pra cu je na gli wic kiej on ko lo gii. – Za wsze chcia łem pra -
co wać w jed no st ce na uko wo -ba daw czej, a szpi tal on ko lo gicz ny da wał mi ta -
ką moż li wość – twier dzi.
Dzi siaj jest w gli wic kiej on ko lo gii uzna nym spe cja li stą me dy cy ny nu kle ar nej.
Kie ru je też pra cow nią izo to po wą w Ślą skim Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu.
Od 6 lat co week end wy jeż dża do Za ko pa ne go, bo w tam tej szym szpi ta lu cho -
rób płuc peł ni funk cję kon sul tan ta w dzie dzi nie on ko lo gii. Jak by by ło mu ma -
ło pra cy, przyj mu je jesz cze w trzech po rad niach na Ślą sku! Lu bia ny przez pa -
cjen tów i przy ja ciół, bo ni gdy nie od ma wia po mo cy. – Do ba jest dla mnie za krót -
ka – śmie je się. – Oprócz pra cy za wo do wej spo ro cza su po świę cam też dzia -
łal no ści spo łecz nej. Od dwóch ka den cji je stem gli wic kim rad nym. 
Po znaj cie miej sca waż ne w Gli wi cach dla dr. n. med. Zbi gnie wa Wy go dy, le -
ka rza -on ko lo ga, rad ne go, przede wszyst kim jed nak do bre go czło wie ka.

Gli wic ki dwo rzec ko le jo wy. Do ra stał w je go są siedz twie. – Lu bi łem stać i ob ser wo wać po cią gi pro wa dzo ne przez pa -
ro wo zy – wspo mi na. – Uwa żam, że trans port szy no wy jest naj lep szy i naj bar dziej opła cal ny. Zresz tą nie wie le bra ko wa -
ło, a zo stał bym ko le ja rzem, bo po pod sta wów ce by łem zde cy do wa ny pójść do tech ni kum ko le jo we go. Osta tecz nie mo -
je lo sy po to czy ły się ina czej, ale bzik (śmiech) na punk cie ko lej nic twa po zo stał. Do dzi siaj mam np. po cho wa ne w sza -
fie ma kie ty ko le jo we, któ re obie cu ję so bie roz ło żyć na sta rość. 

Czołg T -34 u zbie gu ul. Ja sno gór skiej i Po wstań ców War sza wy. Z bab cią An -
ną czę sto spa ce ro wał w tych oko li cach, a za ba wy na i w czoł gu (do któ re go moż -
na by ło wte dy wejść) dla dzie cia ka za ko cha ne go w przy go dach „czte rech pan -
cer nych” by ły wiel kim prze ży ciem. Nic więc dziw ne go, że kie dy rok te mu MON
chciał za brać ten po mnik, rad ny Wy go da ostro sta nął w je go obro nie. Czołg po -
zo stał w Gli wi cach.
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Or ga ni zo wa ny przez Em ploy er
Bran ding In sti tu te kon kurs ma na ce -
lu pro mo wa nie naj lep szych ini cja tyw
w za kre sie bu do wa nia wi ze run ku przez
pol skie fir my z per spek ty wy po ten cjal -
ne go pra cow ni ka. Za kład ka https:
//www. fu tu re -pro ces sing. pl / ka rie ra/
zwy cię ży ła w ka te go rii „Naj lep sza
stro na ka rie ry”. 

Ju ry do ce ni ło spój ność z mar ką FP
i stro ną fir mo wą, sku tecz ność ko mu ni -
ka cji, do bór tre ści oraz wspie ra ją cych
ją ka na łów ko mu ni ka cji. Pod uwa gę by -
ły bra ne tak że za war tość za kład ki, jej
in te rak tyw ność i uży tecz ność stro ny (ła -
twość na wi ga cji i do tar cia do klu czo -
wych in for ma cji), a tak że re zul ta ty: re -
ali za cja ce lów i efek tyw ność.

– Za kład ka, oprócz ofert pra cy,
przy bli ża czy tel ni kom kul tu rę or ga ni -
za cyj ną i war to ści, ja ki mi kie ru je się fir -
ma. Od wie dza ją cy stro nę do wie dzą
się, dla cze go war to pra co wać w FP
i znaj dą do wo dy na to, że człon ko wie
ze spo łu sta no wią je go praw dzi wą war -
tość. Ca łość jest bar dzo au ten tycz -

na – zdję cia uży te na stro nie przed sta -
wia ją pra cow ni ków fir my oraz bu -
dyn ki Fpar ku – in for mu je Pa try cja
Do bro wol ska, kie row nik ds. mar ke tin -
gu FP.

Na gro da w kon kur sie EBstars 2017
nie jest je dy ną dla FP w ostat nim cza -
sie. Wy daw ca mie sięcz ni ka „Com pu -
ter world” do ce nił fir mę za no wo cze sny
sys tem mo ni to rin gu sie ci wo do cią go -
wej i wy róż nił za to na gro dą Li de ra In -
for ma ty ki. 

SmartFlow, bo tak na zy wa się roz -
wią za nie, opie ra się o bez prze wo do we
czuj ni ki, któ re śle dzą prze pływ wo dy
i prze ka zu ją in for ma cje do apli ka cji ze -
sta wia ją cej go z ilo ścią wo dy do star cza -
nej do miesz kań. Sys tem po zwo lił
skró cić czas na zlo ka li zo wa nie i usu -
nię cie awa rii ze 180 do trzech dni. Roz -
wią za nie zo sta ło wy po sa żo ne w sys tem
ostrze żeń, któ re w przy pad ku uster ki
sie ci lub nie le gal ne go po bo ru wo dy in -
for mu je pra cow ni ków wo do cią gów.

Sys tem już w pierw szym ro ku sto -
so wa nia we Wro cła wiu po mógł za osz -

czę dzić pół mi liar da wo dy, czy li ty le,
ile w cią gu ro ku zu ży wa 20 tys. osób.
To rów no war tość, na przy kład, za po -
trze bo wa nia miesz kań ców Py sko wic. 

Fu tu re Pro ces sing od 2000 r. spe -
cja li zu je się w two rze niu opro gra -
mo wa nia kom pu te ro we go na po trze -
by mię dzy na ro do we go han dlu, prze -
my słu i usług. W biu rach zlo ka li zo wa -
nych w Gli wi cach i Opo lu pra cu je
obec nie nie mal 700 osób. Szyb ki roz -
wój, spo sób za rzą dza nia i po dej ście
do pra cow ni ków zo sta ły do ce nio ne
przez pol skie i za gra nicz ne fir my.
W ran kin gach prze pro wa dzo nych
przez De lo it te, FP uzna no za jed no
z 20 naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się
przed się biorstw w Eu ro pie Cen tral nej.
We dług mie sięcz ni ka For bes, zaj mu -
je 13. miej sce po śród pol skich przed -
się biorstw naj szyb ciej zwięk sza ją -
cych swo ją war tość, a w ba da niu
Uni ver sum Stu dent Su rvey zdo by ło ty -
tuł Ide al ne go Pra co daw cy 2013, 2014
i 2015 r. 

(pik)

No we suk ce sy 
Fu tu re Pro ces sing

Firma Future Processing (FP), lider branży informatycznej z Gliwic, powiększyła kolekcję
nagród. najnowsze pochodzą z ogólnopolskiego konkursu EBstars 2017 oraz
miesięcznika „Computerworld”.

Te le fo nicz nych po rad na te mat
zmian, ja kie wcho dzą w ży cie już
w stycz niu 2018 ro ku r., udzie -

la ją eks per ci od dzia łu ZUS w Za brzu.
Dy żu ru ją co dzien nie w dni ro bo cze
od 8.00 do 15.00. Ale pa rę rze czy
war to przy po mnieć już te raz. 

Je śli przed się bior ca nie bę dzie miał
in dy wi du al ne go nu me ru kon ta ban ko -
we go – w stycz niu nie za pła ci skła dek
ZUS. Do tych cza so we kon ta w stycz niu
bę dą już za mknię te. W za mian wcze -
śniej do sta nie od ZUS je den nu mer ban -
ko wy, któ re go ostat nie cy fry są je go nu -
me rem NIP. Jed nym prze le wem za pła -
ci wszyst kie skład ki na raz. 

Płat nik zro bi tyl ko je den prze lew,
a ZUS po dzie li wpła tę pro por cjo nal nie
na po szcze gól ne ubez pie cze nia i fun -
du sze. Trze ba jed nak wie dzieć, że
wpła ty bę dą tra fia ły na naj star sze za -
dłu że nie, a więc nie bę dzie moż na
opła cić tyl ko bie żą cych skła dek, bez
ure gu lo wa nia za le gło ści, np. aby sko -
rzy stać ze świad czeń cho ro bo wych
czy zdro wot nych. 

Wpła ta naj pierw po kry je za le gło ści
z od set ka mi, a do pie ro po tem bie żą ce
skład ki. ZUS przy po mi na, że roz wią -
za niem jest układ ra tal ny. Moż na sko -
rzy stać z usług do rad cy ds. ulg, któ ry
po mo że w zgro ma dze niu, przy go to wa -
niu i wy peł nie niu do ku men tów nie -

zbęd nych do roz pa trze nia wnio sku
o roz ło że nie na leż no ści na ra ty. 

Na leż no ści spła ca ne w ra mach ukła -
du ra tal ne go wpły ną na nu mer ra -
chun ku skład ko we go – ten sam, na któ -
ry bę dą opła ca ne bie żą ce skład ki.

ZUS już od paź dzier ni ka in for mu je
płat ni ków o ich in dy wi du al nym ra chun -
ku ban ko wym tak, aby do 31 grud -
nia 2017 ro ku in for ma cja tra fi ła
do wszyst kich przed się bior ców. Na to -
miast no wy płat nik, czy li oso ba, któ ra
do pie ro roz pocz nie pra cę na wła sny ra -
chu nek, in for ma cję o nu me rze ra chun -
ku skład ko we go otrzy ma pocz tą, nie -
zwłocz nie, po za ło że niu kon ta płat ni -
ka skła dek. 

Nu mer skła dać się bę dzie z 26 cyfr,
z któ rych dwie pierw sze iden ty fi ku ją
bank, te od trze ciej do dzie sią tej sta no -
wią nu mer iden ty fi ka cyj ny ZUS,
a ostat nie dzie sięć – NIP przed się bior -
cy. Przed roz po czę ciem wpła ca nia
war to zwe ry fi ko wać, czy nu mer jest
pra wi dło wy. Bę dzie moż na to spraw -
dzić w każ dej pla ców ce za kła du.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc na nu mer 502 009 883. Cze -
ka ją pod nim, w go dzi nach pra cy za -
brzań skie go ZUS, do rad cy, któ rzy od -
po wie dzą na py ta nia w spra wie 
e -skład ki. 

(pik)

Ini cja ty wa za brzań skie go ZUS. 

Kon sul tan ci cze ka ją
na te le fo ny ws. e -skład ki

Po rad z pra wa pra cy udzie la Piotr
Bog dań ski, in spek tor od dzia łu Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy w Gli wi cach.

nPra cu ję w jed nej z za brzań skich
firm. Pra co daw ca nie wy pła cił mi wy -
na gro dze nia za paź dzier nik. Sły sza łam,
że z te go po wo du mo gę roz wią zać
z nim umo wę w try bie na tych mia sto -
wym i ubie gać się przed są dem pra cy
o od szko do wa nie. Czy to praw da?

– Zgod nie zart. 85. Ko dek su pra cy wy -
pła ty wy na gro dze nia do ko nu je się co naj -
mniej raz w mie sią cu, w sta łym i usta lo -
nym z gó ry ter mi nie. Wy na gro dze nie
za pra cę płat ne raz w mie sią cu wy pła ca
się z do łu, nie zwłocz nie po usta le niu je -
go peł nej wy so ko ści, nie póź niej jed nak
niż w cią gu pierw szych 10 dni na stęp ne -
go mie sią ca ka len da rzo we go. Je że li usta -
lo ny dzień wy pła ty wy na gro dze nia
zapra cę jest dniem wol nym odpra cy, wy -
na gro dze nie wy pła ca się w dniu po prze -
dza ją cym. War to w tym miej scu do dać,
że je że li pra co daw ca w tre ści umo wy
o pra cę lub obo wią zu ją ce go u nie go re -
gu la mi nu usta li wcze śniej szy niż usta wo -
wy ter min wy pła ty wy na gro dze nia, to te
usta le nie jest dla nie go wią żą ce z wszyst -
ki mi te go kon se kwen cja mi.

Z tre ści obo wią zu ją cych prze pi sów
wy ni ka, że wy pła ce nie pra cow ni ko wi
wy na gro dze nia w ter mi nie to je den
z pod sta wo wych obo wiąz ków pra co daw -
cy. W kon se kwen cji wy pła ce nie go
w nie peł nej na leż nej wy so ko ści al bo
po ter mi nie upraw nia pra cow ni ka do roz -
wią za nia umo wy bez za cho wa nia okre -
su wy po wie dze nia. W ta kim przy pad ku
pra cow ni ko wi przy słu gu je od szko do -
wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia
za okres wy po wie dze nia. Po nad to, zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, pra -
cow nik jest upraw nio ny do roz wią za nia
umo wy w ww. try bie, w ter mi nie do mie -
sią ca od da ty do wie dze nia się, że pra co -
daw ca w spo sób cięż ki na ru szył swo je
pod sta wo we obo wiąz ki, w tym przy pad -
ku uchy bił ter mi no wi wy pła ty wy na gro -
dze nia. Na le ży pa mię tać, aby roz wią zać
umo wę o pra cę w tym try bie z za cho wa -

niem for my pi sem nej, tj. przez do rę cze -
nie w ww. ter mi nie pra co daw cy oświad -
cze nia na pi śmie, wła sno ręcz nie pod pi -
sa ne go, o roz wią za niu umo wy wraz ze
wska za niem sy tu acji, któ ra uza sad nia jej
roz wią za nie.

W przy pad ku nie wy pła ce nia pa ni od -
szko do wa nia w ww. wy so ko ści, wy ja -
śniam, że jest pa ni upraw nio na do do cho -
dze nia rosz cze nia o za pła tę przed są dem
pra cy. Jed no cze śnie mo że pa ni, w ra mach
te go sa me go po stę po wa nia, do cho dzić
rosz cze nia o za pła tę nie wy pła co ne go
wy na gro dze nia wraz z od set ka mi
za zwło kę. 

Pod kre ślam po nad to, że nie wy pła ce -
nie wy na gro dze nia lub nie wy pła ce nie
w ter mi nie sta no wi na ru sze nie prze pi sów,
któ re mo że stać się, w przy pad ku wnie -
sie nia przez pa nią skar gi, przed mio tem
kon tro li ze stro ny Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, a sa mo na ru sze nie prze pi sów ma
cha rak ter wy kro cze nia. 

nZa kil ka dni koń czy mi się okres
urlo pu oj cow skie go. Chciał bym prze -
dłu żyć opie kę nad dziec kiem, bio rąc
urlop wy po czyn ko wy. Czy pra co daw -
ca mo że od mó wić mi je go udzie le nia?

– Zgod nie z art. 163. § 3. Ko dek su pra -
cy, na wnio sek pra cow ni cy udzie la się jej
urlo pu wy po czyn ko we go bez po śred nio
po urlo pie ma cie rzyń skim; do ty czy to
tak że pra cow ni ka – oj ca wy cho wu ją ce -
go dziec ko, któ ry ko rzy sta z urlo pu
ma cie rzyń skie go. Prze pis ten, z mo cy
art. 182.. § 3. ko dek su, sto su je się od po -
wied nio do pra cow ni ka – oj ca ko rzy sta -
ją ce go z urlo pu oj cow skie go. W kon se -
kwen cji, je że li w Pa na wnio sku o udzie -
le nie urlo pu wy po czyn ko we go wnie sie
Pan o je go udzie le nie bez po śred nio
po za koń cze niu urlo pu oj cow skie go,
pra co daw ca zo bo wią za ny bę dzie wy ra -
zić zgo dę na urlop. Przy oka zji do dam
jesz cze, że ta kie sa me upraw nie nie przy -
słu gu je pra cow ni cy lub pra cow ni ko wi,
któ rzy koń czą urlop ma cie rzyń ski lub ro -
dzi ciel ski i chcą roz po cząć urlop wy po -
czyn ko wy bez po śred nio po je go za -
koń cze niu.

PIP radzI

Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi cach
dys po nu je na stę pu ją cy mi ofer ta mi: 
npo moc nare cep cji – sprzą tacz ka ho -

te lo wa – wy kształ ce nie za wo do we, do świad -
cze nie w pra cy na re cep cji oraz w przy go -
to wy wa niu po koi ho te lo wych, za awan so -
wa na zna jo mość jęz. ukra iń skie go, pół eta -
tu, pra ca tak że w week en dy i świę ta,
npra cow nik pro duk cji– wy kształ ce -

nie pod sta wo we, pół ro ku do świad cze nia
na ww. sta no wi sku, zna jo mość ma szyn

i urzą dzeń spa wal ni czych, zdol no ści ma -
nu al ne, dys po zy cyj ność, go to wość dona -
uki ipra cy, od por ność nastres, ob słu ga ma -
szyn spa wal ni czych oraz ma szy ny pa ku ją -
cej, zgrze wa nie ma te ria łów, spa wa nie, trzy
zmia ny, pra ca wGli wi cach, ul. Boj kow ska, 

npo moc ku chen na– wy kształ ce nie za -
wo do we, do świad cze nie, ks. sa ne pi du,
po moc przywy pie ku piz zy, pra ca wŁa nach
Wiel kich,
nkraw co wa – wy kształ ce nie pod sta -

wo we, do świad cze nie ja ko kraw co wa
min.5 m -cy wfir mie pro duk cyj nej, szy cie
nama szy nie jed no igło wej idwu igło wej, du -
że me tra że, pra ca w Gli wi cach,
n tech nik spa wal nik – wy kształ ce nie

śred nie, pra wo jaz dy, zna jo mość prze pi sów
z za kre su ochro ny da nych oso bo wych,
umie jęt ność or ga ni za cji pra cy wła snej, ko -
mu ni ka tyw ność; mi le wi dzia ne do świad -
cze nie iupraw nia nia wza kre sie ba dań nie -
nisz czą cych (VT, MT, PT, RT, UT lub in -
nych) oraz wpro wa dze niu za jęć dy dak tycz -
nych, pro wa dze nie za jęć la bo ra to ryj nych
nakur sach or ga ni zo wa nych przez In sty tut
Spa wal nic twa zza kre su ba dań NDT, nad -
zo ro wa nie sprzę tu la bo ra to ryj ne go, udział
w wy jaz dach de le ga cyj nych zwią za nych
z pro wa dze niem kur sów, pra ca w Gli wi -
cach, 

POszUkIWany, POszUkIWana

Osoby zainteresowane,
spełniające warunki podane

w ofercie, proszone są o kontakt
osobisty w PUP Gliwice, 

pl. Inwalidów Wojennych 12,
od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00 – 14.30,
tel. 32 231 18 41.

REKLAMA

Gliwice, ul. Kaczyniec 20 (budynek Galerii Gliwickiej)
32 726-67-26 www.dobrywybor.info.pl

• Do 40 tys. na dowód osobisty bez poręczycieli
• Oprocentowanie od 3,3 %
• Doświadczony zespół analityków
• Najwyższa przyznawalność w Polsce
• Oddłużanie klientów ze wszelkich zobowiązań finansowych
• Kredyty również dla osób z zajęciem komorniczym
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powiAT

rudziniec

Jezioro pławniowickie
w okresie letnim jest
odwiedzane przez tysiące
ludzi, którzy w większości
dojeżdżają tam
samochodami. Aut jest tak
dużo, że piesi i rowerzyści
są spychani z jezdni
do rowów, a beztrosko
zaparkowane na poboczach
dróg pojazdy blokują
bezpieczną ewakuację. To
ma się jednak zmienić. 

Wo je wo da ślą ski za twier dził wstęp -
ną li stę ran kin go wą wnio sków o do -
fi nan so wa nie w ra mach „Pro gra mu
roz wo ju gmin nej i po wia to wej in fra -
struk tu ry dro go wej na la ta 2016-2019”.
Wnio sek gmi ny Ru dzi niec pn.: „Prze -
bu do wa dróg gmin nych ul. Pla żo wej
i Sło necz nej w so łec twie Nie wie sze”
prze szedł po zy tyw nie oce nę for mal ną
i zna lazł się na wy so kiej pią tej po zy -
cji li sty in we sty cji, któ re ma ją otrzy -
mać wspar cie unij ne.

Pro jekt za kła da grun tow ną prze bu -
do wę obu ulic na od cin ku po nad 1 km.
Sta no wią głów ną ar te rię do jaz do wą
do Je zio ra Pław nio wic kie go, przez co
są nad mier nie eks plo ato wa ne, szcze -
gól nie w okre sie let nim. Ich stan jest

zły i ule ga cią głe mu po gor sze niu.
Brak od wod nie nia przy spie sza de -
wa sta cję i za le wa nie są sia du ją cych
grun tów. Miesz czą cy się obok plac za -
baw czę sto nie na da je się do użyt ko -
wa nia ze wzglę du na sto ją cą po desz -
czach czy wio sen nych roz to pach wo -
dę. Nie bez zna cze nia jest brak od wod -
nie nia z dział ki, na któ rej umiej sco wio -
na jest świe tli ca wiej ska i sie dzi ba
ochot ni czej stra ży po żar nej. 

Naj waż niej szy cel tej prze bu do wy
to po pra wa bez pie czeń stwa uczest ni -
ków ru chu dro go we go. Za kres prac
obej mie po sze rze nie jezd ni, bu do wę
chod ni ka, mon taż pro gów spo wal -
nia ją cych oraz uzu peł nie nie oświe tle -
nia. Sza cun ko wa war tość pro jek tu
wy no si po nad 2 mi lio ny 300 ty się cy zł,
z cze go pla no wa ne do fi nan so wa nie ma
wy nieść 1 mi lion 72 ty sią ce zło tych. 

– To bar dzo kosz tow na in we sty cja
i spo re ob cią że nie dla na sze go bu dże -
tu – mó wi Krzysz tof Ob rzut, wójt gmi -
ny Ru dzi niec. – Grze chem by ło by jed -
nak nie sko rzy stać z pra wie 50 proc.
wspar cia ze środ ków unij nych. Pra ce
chcie li by śmy roz po cząć wcze sną wio -
sną, by nie utrud niać do jaz du w okre -
sie wa ka cyj nym. Wszyst ko za le ży
jed nak od wy ni ku prze tar gu i rze tel -
no ści wy bra nej fir my. 

Przy po mnij my, że w ostat nim
cza sie w gmi nie Ru dzi niec wy ko na -
no wie le grun tow nych mo der ni za cji

dróg. Na pra wio no m.in. uli ce Wi -
śnio wą w Rud nie, Bocz ną w Pław -
nio wi cach, Je sio no wą w Rud nie,
Ja giel loń ską w Słup sku, Brzo zo wą
w Klesz czo wie, Sło necz ni ko wą
w Li go cie Ła będz kiej, To wa ro wą
w Po ni szo wi cach. Zmo der ni zo wa no
też dro gą ze Słup ska do Nie kar mi.
Re ali za cja tych ro bót wy nio sła oko -
ło 1,3 mln zł. 

– Do bre cza sy na in we sty cje dro go -
we wy ko rzy sta li śmy – mó wi z za do -
wo le niem Ob rzut. – Nie mo że my jed -
nak spo cząć na lau rach. Po trzeb dro -
go wych w gmi nie jest bar dzo du żo.
Cie szy mnie do bra współ pra ca z za rzą -
dem po wia tu gli wic kie go, któ ra po -
zwo li ła wy re mon to wać dro gę Boj -
szów Łą cza – Ru dzi niec. Trwa wspól -
ny re mont uli cy przed Urzę dem Gmi -
ny w Ru dziń cu. Ra zem pro jek tu je my
prze bu do wę dro gi od skrzy żo wa nia
w Boj szo wie po przez Rud no – Ru dzi -
niec do skrzy żo wa nia z dro gą kra jo -
wą DK 40. Na 2018 za pla no wa ny zo -
stał wspól ny pro jekt prze bu do wy chy -
ba naj gor szej dro gi w gmi nie, Rze czy -
ce – Ta ci szów (słyn nej try lin ki).
W trud nych fi nan so wo cza sach trze -
ba do kład nie usta lać prio ry te ty, wsłu -
chi wać się we wnio ski miesz kań ców
i dbać o bez pie czeń stwo. Na le ży też
umie jęt nie wy ko rzy sty wać środ ki ze -
wnętrz ne.

(san)

Bez piecz niej 
nad Je zio rem Pław nio wic kim

Od li sto pa da znów czyn na jest
świe tli ca śro do wi sko wa przy
ul. Dą brow skie go 2. Prze rwę

wdzia łal no ści spo wo do wał grun tow ny re -
mont. Za ję cia so cjo te ra peu tycz ne dla
dzie ci z ro dzin z pro ble ma mi wró ci ły
docał ko wi cie od mie nio nych po miesz czeń. 

Sta re, brzyd kie, brud ne wnę trza za -
mie ni ły się w es te tycz ne, funk cjo nal -
ne i no wo cze sne prze strze nie. Pra ce
obej mo wa ły m.in. wy mia nę in sta la cji
wod-kan., sto lar ki drzwio wej, pod łóg,
urzą dzeń sa ni tar nych, mon taż pły tek
i ma lo wa nie. Me ta mor fo zy do peł ni ła
zmia na wy po sa że nia. Do lo ka lu tra fi -
ły no we me ble, sprzę ty i in ne rze czy.
Na po trze by za jęć wy ko rzy sta no każ -
dy skra wek wnętrz. In we sty cja kosz to -
wa ła mia sto 102 tys. zł, a wy ko naw cą
by ła fir ma Zag In stal s. c.

Uro czy stość zgro ma dzi ła licz ną re -
pre zen ta cję władz sa mo rzą do wych
oraz przed sta wi cie li wy ko naw cy.
Głów ną ro lę gra li jed nak ma li użyt kow -
ni cy. Cze ka ły na nich wspa nia łe za ba -
wy i po czę stu nek. 

– Ra do ści by ło co nie mia ra, a wspa -
nia ła at mos fe ra za go ści ła w tym miej -

scu chy ba na do bre, cze go do wo dzi
uśmiech, z ja kim przy cho dzą dzie ci, by
pod okiem pe da go gów i psy cho lo ga od -
ro bić lek cje, zjeść, spę dzić wol ny czas
na roz wi ja niu swo ich za in te re so wań
i ta len tów – mó wi Agniesz ka Ka zu bek,
rzecz nik pra so wy UM Py sko wi ce.

(pik)

pyskowice

Świe tli ca śro do wi sko wa jak no wa 

Za na mi XVIII In dy wi du al ne Mi -
strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go
w Te ni sie Sto ło wym. 12 li sto pa -

da w ha li spor to wej im. Hu ber ta Wa gne -
ra w Py sko wi cach przy sto łach zmie rzy -
ło się bli sko stu za wod ni ków z ca łe go po -
wia tu. 

Wal ka by ła ostra, a prze bieg tur nie -
ju – emo cjo nu ją cy. Za wo dy roz po czę ły
się o go dzi nie 10.00, zaś ostat ni za wod -
ni cy ode szli od sto łów do pie ro przed go -
dzi ną 18.00. 

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w pię ciu ka -
te go riach wie ko wych i z po dzia łem we -
dług płci. Wśród ża czek naj lep sza by -
ła Mi le na Ja wo rek z Pław nio wic,
a wśród chłop ców w tej sa mej ka te go -

rii Ja kub Pi wo war ski z Pnio wa. W ka -
te go rii mło dzicz ki zwy cię ży ła Alek san -
dra Te kla z Pław nio wic, a wśród mło -
dzi ków – Kac per Ru sin z Bar głów ki.
W ko lej nej ka te go rii – ka de tek i ka de -
tów – naj wyż sze miej sce wy wal czy li
Emi lia Ko ło dziej czyk z Pnio wa i Ka -
mil Na my ślik z Pa czy ny. Mi strzy nią
wśród ju nio rek oka za ła się Na ta lia
Bryś z Li go ty Ła będz kiej, a wśród ju -
nio rów Ja kub Dziad ko wiec z Ru dziń -
ca. I wresz cie ostat nia ka te go ria – wśród
se nio rek naj le piej przy sto le ra dzi ła so -
bie An na Ru sin z Bar głów ki, a naj lep -
szym te ni si stą – se nio rem był Da riusz
Steu er z Li go ty Ła będz kiej (nie zwy cię -
żo ny mistrz po wia tu gli wic kie go

od wie lu lat).
Za wod ni ków do wal ki za grze wa li

m.in. przed sta wi cie le Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go, władz po wia tu gli -
wic kie go oraz sa mo rzą du Py sko wic. 

Tra dy cje te ni sa sto ło we go w re gio nie
są sil ne. Roz gryw ki ping -pon ga od by wa -
ją się bo wiem na te re nie obec ne go po -
wia tu gli wic kie go od 1957 ro ku, czy li
już 60 lat. 

Or ga ni za to ra mi XVIII In dy wi du al -
nych Mi strzostw Po wia tu Gli wic kie go
w Te ni sie Sto ło wym by li Po wiat Gli wic -
ki we współ pra cy z sa mo rzą dem Py sko -
wic oraz UKS „Fe niks” z Py sko wic.

(pik)

Mi strzo wie te ni sa sto ło we go
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ludzie z pasją

knurów rudziniec

Le śnik, pa sjo nat hi sto rii, po dróż nik,
pi sarz, ko lek cjo ner. O każ dej ze
swo ich licz nych pa sji mo że roz ma -

wiać go dzi na mi. Piotr Kul czy na (53 lata),
le śnik ze Smol ni cy w gmi nie So śni co wi -
ce, to czło wiek nie zwy kle barw ny. Kil -
ka lat te mu kon no po sta no wił prze mie -
rzyć spo rą część na sze go kra ju. Pod Pi -
łę – nie mal 500 km – prze je chał w sio -
dle. In nym ra zem wy brał się ze swo im sy -
nem Paw łem na pod bój Sy be rii i Mon -
go lii, za ha cza jąc po dro dze o Kau kaz.
W sześć ty go dni, wy słu żo ną 40-let nią te -
re no wą to yo tą, prze je cha li taj gę, step i pu -
sty nię, w su mie po nad 21 ty się cy ki lo me -
trów! Za pi ski z obu eska pad za owo co wa -
ły wy da niem dwóch ksią żek: „Kon no
przez Pol skę” i „Dro ga na wschód”.

Kul czy na naj bar dziej zna ny jest jed -
nak z or ga ni za cji za wo dów jeź dziec kich
w smol nic kich la sach. To po my sło daw -
ca i twór ca od zna ki „ka wa le ryj ka”, któ -
rą otrzy mu ją uczest ni cy te go jeź dziec ko -
-hi sto ry cze go wy da rze nia.

Do ra stał w ro dzi nie z bo ga ty mi tra dy -
cja mi pa trio tycz ny mi. Przod ko wie by li
w po wsta niu war szaw skim, a dzia dek był
żoł nie rzem le gio no wym, wal czą cym
u bo ku mar szał ka Pił sud skie go. Ro dzi -
ce, gli wic cy na uczy cie le, dba li o hi sto -
rycz ną edu ka cję dzie ci. – W na szym do -

mu pół ki ugi na ły się od ksią żek – wspo -
mi na. – Dość po wie dzieć, że nie pa mię -
tam w swo im ży ciu cho ciaż jed ne go dnia,
w któ rym nie miał bym jej w rę ku. 

Po pod sta wów ce wy brał Tech ni kum
Le śne w Bryn ku. Wy da je się, że nie bez
ko ze ry, bo mi łość do przy ro dy ma w ge -
nach. Je go pra dzia dek był le śni kiem
u hra bie go Czyń skie go. 

Od po nad 30 lat Kul czy na jest le śni -
czym w Smol ni cy. – Je stem tak za krę co -
ny na tym punk cie, że nie mam in nych
ubrań jak zie lo ne – śmie je się. 

Otwar ty na lu dzi, lu bi po ka zy wać,
na czym po le ga je go pra ca. Smol nic ką le -
śni czów kę rocz nie od wie dza 7 ty się cy
dzie ci. – Uwiel biam te spo tka nia, przyj -
mu ją róż ny cha rak ter – opo wia da. – Po -
ka zu ję mło dym lu dziom las, obok le śni -
czów ki mam ścież kę edu ka cyj ną. Dzie -
cia ki lu bią te spo tka nia, bo to wa rzy szą im
kon kur sy. Od po nad 20 lat pro wa dzę
u sie bie le śne pod cho dy dla ze spo łów zło -
żo nych z uczniów gli wic kich pod sta wó -
wek. 

Kul czy na jest za ko cha ny w ko niach.
Przez la ta or ga ni zo wał u sie bie „hu ber -
tu sy”. – Przy jeż dża ło 300 osób, 50 ko -
ni – wspo mi na. – Faj na im pre za, ob co -
wa li śmy z na tu rą, ale cze goś mi w niej
bra ko wa ło. Ja ko mi ło śnik hi sto rii i pa trio -

ta po sta no wi łem ją wzbo ga cić. Za czą łem
wy bie rać wy da rze nia z na szej mi li tar nej
prze szło ści i wkom po no wy wa łem je
w spo tka nia. Za wo dy kon ne to jed no,

a po ga dan ki i te sty hi sto rycz ne przy oka -
zji ry wa li za cji – dru gie. Co ro ku przy jeż -
dża ją do mnie ka wa le rzy ści, gru py re kon -
struk cyj ne. 

– Wy my śli łem też od zna kę, tzw. ka -
wa le ryj kę, któ rą otrzy mu je każ dy uczest -
nik za wo dów kon nych. Głów ną na gro -
dą jest kor de las nad le śni cze go, fun du je go
mój szef. Co ro ku w ma ju na te im pre zy
przy jeż dża oko ło 400 go ści. Nie mu szę
chy ba mó wić, jak wiel kie to wy zwa nie
or ga ni za cyj ne. 

Le śni czów ka Kul czy ny peł na jest hi -
sto rycz nych eks po na tów. Pan Piotr z du -

mą pre zen tu je mun du ry le śni ków (od ro -
ku 1919 aż do cza sów współ cze snych).
Na ścia nach je go le śni czów ki spo ro bia -
łej bro ni, na sza fie woj sko we heł my.
Obok sio dła. Jed no z nich pa mię ta I woj -
nę świa to wą! Le śnik ze Smol ni cy zgro -
ma dził też wszyst kie od zna ki ka wa le ryj -
skie z II Rze czy po spo li tej. Ko lek cję
uzu peł nia ją or de ry je go przod ków. Ma też
rze czy, któ re pa mię ta ją je go mło dzień cze
cza sy. Spo rą ilość mo de li sa mo lo tów,
a na wet kil ka dzie siąt fi gu rek żoł nie rzy -
ków z róż nych okre sów hi sto rii Eu ro py. 

(san)

Knu row skie Sto wa rzy sze nie Dia be -
ty ków ob cho dzi w tym ro ku

15. uro dzi ny. A oka zja do świę to wa nia
by ła po dwój na – 14 li sto pa da ob cho dzi -
my Świa to wy Dzień Cu krzy cy.

Or ga ni za cję po wo ła no do wspie ra -
nia osób do tknię tych cu krzy cą. O tym,
jak waż na jest wza jem na po moc w tej
cho ro bie, mó wi ła na spo tka niu Li dia
Lach, pre zes sto wa rzy sze nia. – Do brą
rze czą jest po ma gać in nym, ale jesz cze
le piej jest uczyć ich, jak po ma gać so -
bie. Chcia ła bym, by te sło wa sta ły się
na szym mot tem. 

Knu row skie Sto wa rzy sze nia Dia be -
ty ków, za ło żo ne w 2002 r., to ubie gło -
rocz ny lau re at kon kur su „Knu -
rów – do bre przy kła dy”. Zna kiem or -
ga ni za cji są licz ne ak cje po pu la ry zu -
ją ce wie dzę o cu krzy cy, pro mo wa nie
i or ga ni za cja ba dań pod ką tem cho ro -
by, a tak że kon fe ren cji i wy kła dów

oraz warsz ta tów dia be to lo gicz nych
i po rad nic twa do ty czą ce go sa mo kon -
tro li oraz sto so wa nia die ty. Du żą ro -
lę przy wią zu je do re kre acji i wspól ne -
go spę dza nia wol ne go cza su – or ga ni -
zu je wy jaz dy in te gra cyj ne, wyj ścia
na ba sen czy wy ciecz ki w naj bliż szą
oko li cę.

– Cho ro ba ro dzi bez rad ność, a czę -
sto jest też po wo dem sa mot no ści – mó -
wi ła wi ce sta ro sta po wia tu gli wic kie go
Ewa Jur czy ga. – By wa, że cho rzy wy -
co fu ją się ze świa ta, nie wie dzą, jak ra -
dzić so bie z cho ro bą. Człon ko wie sto -
wa rzy sze nia two rzą gru pę wspar cia, aby
zma ga ją cy się z cu krzy cą czuł, że nie
jest sam. 

Na uro dzi no wych uro czy sto ściach
oprócz go ści z po wia tu spo tka li się m.in.
przed sta wi cie le władz Knu ro wa oraz le -
ka rze z po rad ni dia be to lo gicz nej. 

(pik)

Z cu krzy cą da się żyć
Szko ła Pod sta wo wa w Che chle uro -

czy ście świę to wa ła 99. rocz ni cę od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
Z tej oka zji od by ła się aka de mia, pod -
czas któ rej ucznio wie re cy to wa li wier -
sze oraz śpie wa li pio sen ki te ma tycz nie
zwią za ne z tym świę tem. Zo stał rów -
nież roz strzy gnię ty szkol ny kon kurs li -
te rac ki „Z mi ło ści do nie pod le gło ści.
Mo ja Oj czy zna”. Wszy scy uczest ni cy
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my oraz
na gro dy ufun do wa ne przez Jó ze fa
Krucz ka – rad ne go ra dy po wia tu gli wic -
kie go. 

Do dat ko wo ucznio wie mie li moż li -
wość uczest ni cze nia w nie zwy kłej lek -
cji hi sto rii, któ rą przy go to wał Grze gorz
Ka miń ski.

Nie pod le gło ścio we uro czy sto ści
zbie gły się z otwar ciem no wej pra cow -
ni przy rod ni czej, któ ra zo sta ła do fi nan -
so wa na ze środ ków Wo je wódz kie go

Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach w ra -
mach pro jek tu „Zie lo ne Pra cow -
nie 2017”.

Ucznio wie za pre zen to wa li obec -
nym go ściom (wśród któ rych by li m.in.
przed sta wi cie le WFOŚ, re pre zen tan ci

władz wo je wódz kich i sa mo rzą do -
wych, a tak że człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Roz wo ju So łec twa Che -
chło) licz ne po ka zy i eks pe ry men ty.
Otwar ciu pra cow ni to wa rzy szył po kaz
pta ków eg zo tycz nych: pa pug i ka nar -
ków. (san)

Akademia i otwarcie

W zie lo nym mu do twa rzy
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Po stojącym na niezłym
poziomie meczu siatkarki
AZS Gliwice musiały
w sobotę uznać wyższość
prowadzącej w tabeli
drużyny Energa MKS Kalisz,
ulegając jej 1:3 (25:16,
21:25, 18:25, 18:25).

Zde cy do wa nym fa wo ry tem so bot -
niej kon fron ta cji był ze spół z Ka li sza,
któ ry w tym se zo nie nie prze grał jesz -
cze me czu. Aka de micz ki, któ re w ostat -
nich spo tka niach nie błysz cza ły, po ka -
za ły jed nak, ja kie drze mią w nich
moż li wo ści. Pierw szy set so bot nie go
po je dyn ku był bez sprzecz nie naj lep -
szym w ich wy ko na niu w tym se zo nie. 

Pierw szy punkt w me czu, po nie uda -
nym ata ku ry wa lek, zdo by ły gli wi czan -
ki. Ry wal ki na tych miast jed nak wy rów -
na ły. Za chwi lę Sza po val ude rzy ła ze
środ ka i by ło 3: 2 dla AZS-u. Ko lej ne
dwa punk ty zdo by ły przy jezd ne, ale po -
tem na stą pił praw dzi wy po pis sku -
tecz no ści go spo dyń. Po efek tow nej
i sza lo nej wy mia nie aka de micz ki wy -
szły na pro wa dze nie (10: 6) i wte dy tre -
ner go ści po pro sił o czas. Zro bił to
w od po wied nim mo men cie, bo je go
pod opiecz ne zdo ła ły od ro bić dwa punk -
ty. Pięk ne ude rze nie Tracz ze skrzy dła
prze rwa ło jed nak za pę dy ka li sza nek.
Po błę dzie w ata ku znów miej sco we od -
sko czy ły na czte ry punk ty. Po now nie
ka li szan kom uda ło się zmniej szyć stra -
tę do dwóch oczek, ale gdy na za gryw -
ce sta nę ła Ku kul ska, gli wi czan ki za czę -
ły po więk szać prze wa gę. Przy sta -
nie 17: 13 tre ner go ści wy ko rzy stał
dru gą prze rwę. Po wzno wie niu gry sku -

tecz nym zbi ciem z li nii 3 me trów po -
pi sa ła się Grzech nik. Za mo ment,
po kiw ce Tracz, by ło już 20: 13 dla
AZS. Pił kę se to wą gli wi czan ki do sta -
ły w pre zen cie, po ata ku prze ciw ni czek
w aut. Za mo ment skoń czy ły se ta
(25: 16) ude rze niem po prze kąt nej.

Po tak efek tow nie wy gra nym se cie
wy da wa ło się, że aka de micz ki są w sta -
nie po ko nać fa wo ryt ki z Ka li sza. Zda -
wał się po twier dzać to dru gi set, w któ -
rym go spo dy nie szyb ko ob ję ły pro wa -
dze nie 4: 1. Przy jezd ne mo zol nie za czę -
ły od ra biać stra ty i w koń cu wy szły
na pro wa dze nie. Przy sta nie 11: 14 naj -
pierw za wod nicz ka MKS ze psu ła za -
gryw kę, a po tem gli wi czan ki dwo ma
ka pi tal nym ak cja mi do pro wa dzi ły
do re mi su. Wte dy tre ner go ści prze rwał
grę. Po mo gło, bo to ka li szan ki zdo by -
ły dwa ko lej ne punk ty. Gli wi czan ki nie
pod da ły się i pod ję ły jesz cze wal kę.
Przy jezd ne zła pa ły jed nak wiatr w ża -
gle, wy cho dzi ło im już wszyst ko: atak,
blok, za gryw ka. Przy sta nie 17: 21
Woj ciech Cza pla prze rwał grę. Prze ło -
ży ło się to na dwa punk ty dla AZS, ale
wte dy za re ago wał tre ner dru ży ny z Ka -
li sza. Atak przy li nii dał przy jezd nym
pił kę se to wą, a po asie ser wi so wym
MKS wy grał par tię do 21.

Po czą tek trze ciej od sło ny na le żał
do go ści. Ka li szan ki ob ję ły pro wa -
dze nie 2: 0 i mo gło się wy da wać, że zła -
pa ły wła ści wy rytm. Tym cza sem
po ata ku Grzech nik gli wi czan ki wy szły
na pro wa dze nie 3: 2, a po tem jesz cze
do ło ży ły dwa punk ty. Tre ner go ści
za rzą dził prze rwę tech nicz ną. Je go ra -
dy po raz ko lej ny oka za ły się sku tecz -
ne. Po tym, jak Brzo ska przy pró bie ata -
ku tra fi ła w siat kę, na ta bli cy po ja wił

się re mis 6: 6. Gra no punkt za punkt.
W koń cu jed nak ka li szan ki od sko czy -
ły na trzy oczka (16: 19). Woj ciech Cza -
pla zde cy do wał się prze rwać grę, ale re -
pry men da nie wie le da ła. Ka li szan ki
zdo by ły 20. punkt. Jesz cze Brzo ska,
ata kiem ze środ ka, na chwi lę przy wró -
ci ła na dzie ję na prze ła ma nie gli wi -
cza nek w tym se cie. Za bra kło jed nak
aka de micz kom sku tecz nej obro ny. As
ser wi so wy dał li der kom 24. punkt,
a po chwi li ich atak, obok blo ku aka -
de mi czek, za koń czył te go se ta, któ ry
ka li szan ki wy gra ły do 18.

Czwar ta par tia za czę ła się od pro wa -

dze nia ka li sza nek. Na tych miast wy rów -
na ła ata kiem ze środ ka Sza po wal, ale
ko lej ne czte ry punk ty z rzę du zdo by -
ły przy jezd ne i Woj ciech Cza pla mu -
siał za re ago wać, pro sząc o prze rwę
tech nicz ną. Nie po mo gło, za chwi lę ka -
li szan ki pro wa dzi ły już 8: 1 i po now nie
tre ner AZS-u wziął czas. Po tem uda ło
się zdo być dru gi punkt. Wy da wa ło
się, że mecz jest już prze gra ny. Gli wi -
czan ki jed nak jesz cze ze rwa ły się
do ata ku (8: 11). Wte dy dla od mia ny tre -
ner go ści wziął czas. Po raz ko lej ny je -
go uwa gi oka za ły się sku tecz ne. Ka li -
szan ki od sko czy ły na sześć punk tów

(13: 19). Nie ocze ki wa nie jed nak na stą -
pił po ścig go spo dyń i po raz ko lej ny
Ma riusz Wik to ro wicz po pro sił o czas.
Za raz po prze rwie przy jezd ne zdo by -
ły 20. punkt. Po złym przy ję ciu ry wal -
ki mia ły pił kę me czo wą. Sza po wal
jesz cze obro ni ła mecz bo la, ale za raz po -
tem zo sta ła za blo ko wa na i siat kar ki
MKS wy gra ły te go 25: 18, a ca ły
mecz 3: 1.

AZS Gli wi ce: Szczy gieł, Tracz, Ku -
kul ska, Brzo ska, Grzech nik, Sza po wal,
Ja go dziń ska (li be ro) oraz Droż dziń ska,
Kę sik, Pią tek, So ko liń ska, My jak,
Ulum be la shvi li.

Wspo tka niu siód mej ko lej ki I li -
gi pił ki ręcz nej ko biet SPR So -
śni ca Gli wi ce wy gra ła na wy -

jeź dzie z Var so vią War sza wa 28: 26
(11: 14). Dzię ki te mu zwy cię stwu – siód -
me mu z rzę du – So śni ca umoc ni ła się
na trze ciej po zy cji w gru pie B I li gi.

Mecz od po cząt ku to czo ny był
w bar dzo szyb kim tem pie. Dłu go żad -
na ze stron nie mo gła zbu do wać prze -
wa gi. Przez więk szą część pierw szej po -
ło wy pro wa dzi ła jed nak Var so via. So -
śni cy uda ło się wpraw dzie rzu cić bram -
kę kon tak to wą (10: 9), ale ostat nie mi -
nu ty na le ża ły do war sza wia nek – tra fi -
ły 3 ra zy pod rząd i do pie ro kon tra za -
koń czo na przez Ka ro li nę Go lec po -
zwo li ła zmniej szyć prze wa gę go spo dyń,
któ re scho dzi ły na prze rwę, pro wa -
dząc 14: 11. 

Po czą tek dru giej czę ści był wy ma -
rzo ny dla przy jezd nych. Bez względ nie
wy ko rzy sta ne dwa ko lej ne okre sy gry
w prze wa dze li czeb nej po zwo li ły wy -
rów nać stan me czu (15: 15). Po tem by -
ła wal ka o zbu do wa nie prze wa gi.
Na bram kę jed nej ze stron od po wia da -
ła dru ga. So śni ca wie lo krot nie wy rów -
ny wa ła, lecz nie uda wa ło się choć by raz
wyjść na pro wa dze nie. Po 45. mi nu tach
był re mis (20: 20). W me czach z li de -
ra mi o nie po wo dze niu Var so vii de cy do -
wa ły kry zy sy i se rie tra co nych bra -
mek. Tak też by ło i tym ra zem. So śni -
ca naj pierw tra fi ła dwu krot nie do pu stej
bram ki ry wa lek, wy cho dząc po raz
pierw szy w dru giej po ło wie na pro wa -
dze nie. Po tem szczy pior nist ki z Gli wic
szyb ko zbu do wa ły prze wa gę (27: 23).
Wy gra ny 6: 1 za le d wie sied mio mi nu to -

wy okres prze są dził o roz strzy gnię ciu.
Var so via rzu ci ła wpraw dzie 3 ko lej ne
bram ki, ale nie do pro wa dzi ła do wy rów -
na nia. So śni ca wy gra ła 28: 26.

Dru ży na tre ne ra Ma cie ja Hau py po -
twier dzi ła, że jej si łą jest te am. Naj wię -
cej bra mek (6) rzu ci ła Mag da le na Frąt -
czak, dla któ rej to re kord w bar wach So -
śni cy. 

Ko lej ne spo tka nie od bę dzie się 
30 li sto pa da (czwar tek) w ha li przy ul.
Si kor skie go 130. 

So śni ca: Pa try cja Wró bel, Klau dia Zi -
zu lew ska; Mag da le na Frąt czak 6, Alek -
san dra Abra mo wicz 5 (2 z kar nych),
Pau li na Ko wal czyk 4, Mał go rza ta Krzy -
miń ska 4, Pau li na Wa lus 4, Ka ro li na Go -
lec 3, Mag da le na Re ichel 2, Oli wia
Kor bel, Alek san dra Ole jar czyk, Kat sia -
ry na Płat nic ka.

Determinacja i walka
do samego końca
przyniosła GTK drugie
zwycięstwo w ramach
rozgrywek Polskiej Ligi
Koszykówki. Gliwiczanie
pokonali na wyjeździe AZS
Koszalin 97:90 (23:24,
21:23, 20:21, 33:20). 

Dzień przed me czem do szło w Ko -
sza li nie do ma łe go trzę sie nia zie mi.
Z po sa dą pierw sze go tre ne ra po że -
gnał się Da riusz Szczu biał, a tym cza -
so wo je go ro lę prze jął do tych cza so wy
asy stent Woj ciech Ze idler. No wy opie -
kun AZS-u po sta no wił tro chę prze me -
blo wać ze spół. Do zmian do szło tak że
w wyj ścio wym ze sta wie niu GTK.
Miej sce Kac pra Ra dwań skie go i Paw -
ła Zmar la ka za ję li Ma rek Pie cho wicz
i Mar cin Sa la mo nik. 

Ten ostat ni ob da rzo ny za ufa niem do -
brze roz po czął za wo dy i był pew nym
punk tem w ata ku. Jesz cze le piej w stre -
fie pod ko szo wej pre zen to wał się Ma ve -
rick Mor gan, któ ry był si łą ofen syw ną
GTK. Ze spół z Ko sza li na od sko czył do -
pie ro, kie dy „trój kę” tra fił Wa dow ski,
a wsa dem po pi sał się Wo ods (14: 8).
Nie ste ty, w tej sy tu acji wy szło ga pio -
stwo gli wi czan, któ rzy po peł ni li pro ste
błę dy przy wy pro wa dza niu pił ki. Go ści
po de rwał do wal ki Pie cho wicz. Pod -
opiecz ni Ze idle ra jesz cze raz od sko czy li
za spra wą Wa dow skie go (22: 16), ale
z do brej stro ny w bar wach GTK po ka -
zał się ko lej ny zmien nik, Da mian Pie -
loch. Je go czte ry punk ty po zwo li ły
zre du ko wać stra ty do jed ne go „oczka”.
Po 10 mi nu tach gry by ło 24: 23.

Go spo da rze od po cząt ku dru giej od -
sło ny pod krę ci li tem po. Do brze rzu to wo

dys po no wa ny był Ja kub Dło niak, a zbiór -
ki na ta bli cy po zwo li ły zdo być punk ty
Kac pro wi Mły nar skie mu i Da mia no wi
Jesz ke (36: 28). Sy gnał do od ra bia nia strat
dał Sa la mo nik, któ ry przy mie rzył zza łu -
ku. W koń cu prze bu dził się do tej po ry
nie wi docz ny Jo na than Wil liams i go ście
od ro bi li stra ty do jed ne go „oczka” róż -
ni cy (39: 38). Koń co we frag men ty pierw -
szej po ło wy to praw dzi wy fe sti wal rzu -
tów z dy stan su. Osta tecz nie AZS pro wa -
dził po 20 mi nu tach gry 47: 44.

Po prze rwie pierw sza ak cja na le ża ła
do Qyn te la Wo od sa. GTK ca ły czas pró -
bo wa ło od ra biać stra ty, ale za każ dym ra -
zem, kie dy tyl ko zbli ża li się do ry wa li,
cze goś bra ko wa ło. AZS na tych miast
wy ko rzy sty wał błę dy gli wi czan i po now -
nie od jeż dżał. Go spo da rze utrzy my wa li
bez piecz ną prze wa gę, któ ra w pew nym
mo men cie wy no si ła już osiem punk tów
(70: 62). GTK tra fi ło jesz cze dwa rzu ty
wol ne i po 30 mi nu tach me czu prze gry -
wa ło róż ni cą sze ściu „oczek” (70: 64).

Ostat nia kwar ta na le ża ła do gli wi -
czan. Szyb ko do pro wa dzi li do re mi su
(75: 75). Chwi lę póź niej AZS wró cił
na pro wa dze nie, bo spra wy w swo je rę -
ce wziął Wo ods. GTK by ło jed nak już
roz pę dzo ne i nie za mie rza ło się za trzy -
mać. Za wod ni cy z Gli wic mie li w so -
bie spo ro de ter mi na cji, by do pro wa dzić
do szczę śli we go dla sie bie fi na łu.

Gli wi cza nie koń czą se rię wy jaz do -
wą bi lan sem dwóch zwy cięstw i sze ściu
po ra żek. Po prze rwie na me cze re pre -
zen ta cji Pol ski 3 grud nia za gra na wła -
snym par kie cie (ha la Ła będź) z An wi -
lem Wło cła wek.

GTK: Skib niew ski, Wil liams 11,
Pie cho wicz 3, Sa la mo nik 12 (2x3),
Mor gan 20 – Ho oker 23 (4x3), Pie -
loch 13 (3x3), Ra dwań ski 6 (2x3), Ra -
taj czak 5, Zmar lak 4.

Po ka za ły pa zur, ale po le gły

Dru ga wy gra naSo śni ca pod bi ła sto li cę
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Wro ze gra nym awan sem me -
czu in au gu ru ją cym run dę re -
wan żo wą Piast Gli wi ce po -

ko nał Cra co vię 1: 0. Go la w 64. mi nu -
cie zdo był Ma ciej Jan kow ski. To pierw -
sza bram ka po pu lar ne go „Jan ke sa”
w tym se zo nie. Piast w ta be li prze sko -
czył kra ko wian, któ rzy ra zem z Po go -
nią Szcze cin oku pu ją te raz miej sca
za gro żo ne spad kiem.

Pierw sza run da se zo nu 2017 / 18 dla
Pia sta by ła nie uda na. Gli wi cza nie zgro -
ma dzi li tyl ko 13 punk tów, co da ło
im 15 miej sce w ta be li. Jed nym z po -
wo dów słab szej po sta wy dru ży ny
z Okrzei by ły kon tu zje klu czo wych za -
wod ni ków. W trak cie po dwu ty go -
dnio wej prze rwie do zdro wia wró ci li
na szczę ście Kon stan tin Vas sil jev i Sa -
sza Żi vec. 

Za rów no dla Pia sta, jak Cra co vii był
to po je dy nek za przy sło wio we sześć
punk tów. 

Pierw si za ata ko wa li kra ko wia nie,
ale na pierw szą sy tu ację bram ko wą
trze ba by ło cze kać do 12. mi nu ty. Vas -
sil jev wy ko ny wał rzut wol ny. Es toń -
czyk do grał pił kę w po le kar ne, je go ko -
le dzy z dru ży ny nie za koń czy li tej ak -
cji strza łem. Od te go mo men tu Piast
prze jął wpraw dzie ini cja ty wę, jed nak
oprócz częst sze go po sia da nia pił ki nic
z te go nie wy ni ka ło. Go ście na to miast
wy raź nie na sta wi li się na grę z kon try.

W 20. mi nu cie uda ło im się wy pro wa -
dzić szyb ki atak za koń czo ny cel nym,
ale zbyt lek kim strza łem, któ ry nie mógł
za sko czyć Ja ku ba Szma tu łę. Pięć mi -
nut póź niej dwu krot nie za ko tło wa ło się
w po lu kar nym Cra co vii, bez efek tu
bram ko we go. Oko ło 35. mi nu ty Piast
przy śpie szył, co za owo co wa ło dwo ma
sy tu acja mi dla go spo da rzy. W 40. mi -
nu cie go ście zdo ła li na kil ka chwil prze -
nieść cię żar gry pod po le kar ne go spo -
da rzy. Jed ną z ich ak cji, strza łem gło -
wą, za koń czył Szcze pa niak. Szma tu ła
nie dał się po ko nać. Chwi lę póź niej
Piast wy pra co wał dwie oka zje, po któ -
rych mógł ob jąć pro wa dze nie. Pierw -
sze ude rze nie Mar ti na Bu ka ty zo sta ło
za blo ko wa ne przez obroń ców,
a przy dru giej pró bie do brze in ter we -
nio wał San do mier ski. 

Obie cu ją co dla ki bi ców roz po czę -
ła się dru ga po ło wa. W 50. mi nu cie,
po ka pi tal nym za gra niu Vas sil je va
z rzu tu wol ne go, Jan kow ski strze lał gło -
wą, ale wprost w rę ce Grze go rza San -
do mier skie go. Za chwi lę Krzysz tof
Pią tek zna lazł się w sy tu acji sam
na sam z gol ki pe rem Pia sta. W ka pi tal -
nym sty lu je go strzał obro nił Szma tu -
ła. Chwi lę póź niej Vas sil jev eg ze kwo -
wał ko lej ny rzut wol ny i po now nie
świet nie po słał pił kę na gło wę, tym ra -
zem Alek san dra Se dla ra, ale i tym ra -
zem bar dzo do brze usta wio ny San do -

mier ski wy ła pał to ude rze nie. Chwi lę
póź niej obro nił też moc ny strzał Jan -
kow skie go. Piast na ci skał i w 64. mi -
nu cie zo stał za to na gro dzo ny. Koncz -
kow ski prze jął pił kę, do środ ko wał
w po le kar ne, a tam naj wy żej wy sko -
czył Jan kow ski i ude rze niem gło wą
prze ła mał rę ce San do mier skie go. Go -

ście pró bo wa li od po wie dzieć go lem,
jed nak ich dwie pró by za koń czy ły się
nie cel ny mi strza ła mi. Im bli żej koń ca
te go me czu, tym czę ściej w po sia da niu
pił ki by li go ście. W 82. mi nu cie ki bi -
ce Pia sta wstrzy ma li od dech, bo po rzu -
cie wol nym pił ka tra fi ła w słu pek,
a do bit kę Piąt ka wy bro nił Szma tu ła.

Piast: Ja kub Szma tu ła – Mar tin
Koncz kow ski, Uroš Ko run, He bert,
Drio Ru gašević, Jo el Va len cia (70”
Saša Živec), Alek san dar Se dlar, Mar -
tin Bu ka ta, Kon stan tin Vas sil jev (85”
Pa tryk Dzi czek), Ma te usz Mak, Ma ciej
Jan kow ski.

(gm)

„Jan kes” w koń cu tra fił

Po dzia łem punk tów za koń czy ło się
der bo we star cie w Fut sal Eks tra -
kla sie. W 8. ko lej ce AZS UŚ Ka -

to wi ce zre mi so wał 2: 2 z Pia stem Gli wi -
ce. Aż trzy bram ki w tym me czu za pi -
sa no To ma szo wi Szczur ko wi, ale je den
gol to tra fie nie sa mo bój cze. Dla gli wi -

czan bram kę zdo był Prze my sław De wuc -
ki.

Z ra cji miej sca zaj mo wa ne go w ta be li
fa wo ry tem spo tka nia by li gli wi cza nie, ale
wia do mo: der by rzą dzą się swo imi pra -
wa mi. Po czą tek po je dyn ku nie na le żał
do efek tow nych. Oba ze spo ły pró bo wa -

ły ata ko wać, lecz czy ni ły to nie po rad nie.
Po stro nie go spo da rzy ude rza li Ja siń ski
i Cy gna row ski, bez po wo dze nia. Na to -
miast w dru ży nie go ści ak tyw ni na po -
cząt ku by li De wuc ki i Grzy wa, któ ry
w tym me czu za stą pił w pierw szej
czwór ce Gre cza.

Pierw szą wy śmie ni tą oka zję zmar no -
wał Sza dur ski, któ ry z czte rech me trów
nie tra fił do pu stej bram ki AZS-u. Chwi -
lę póź niej bram karz Pia sta obro nił strzał
Ja siń skie go. Już w 9. mi nu cie tre ner Pia -
sta Klau diusz Hirsch zde cy do wał się wy -
ko rzy stać pierw szą prze rwę tech nicz ną,
choć wy nik jesz cze nie był zły dla je go
pod opiecz nych. W 15. mi nu cie ude rzał
Grzy wa, lot pił ki zmie nił De wuc ki i gdy -
by ta le cia ła w świa tło bram ki, pew nie
był by gol. Gdy wy da wa ło się, że Piast
przej mu je kon tro lę nad tym me czem,
bram kę zdo by li go spo da rze. W 16. mi -
nu cie To masz Szczu rek ude rzył po tęż -
nie z rzu tu wol ne go, pił ka mi nę ła nie naj -
le piej usta wio ny mur, co za sko czy ło
bram ka rza z Gli wic. Kil ka chwil póź niej
Bo ni fa cio w bra zy lij skim sty lu oszu kał
gra czy z Ka to wic, ude rzył w dłu gi róg,
pił ka mi nę ła słu pek. Po tem dwie oka zje
miał Mu siał, ale gra czo wi z Ka to wic za -
bra kło pre cy zji.

Na po cząt ku dru giej po ło wy go spo -
da rze, po now nie za spra wą To ma sza
Szczur ka, pod wyż szy li wy nik. By ła to

ko pia sy tu acji, po któ rej go spo da rze
zdo by li pierw sze go go la. By ły za wod -
nik Pia sta Gli wi ce ude rzył pre cy zyj nie
z rzu tu wol ne go, po raz dru gi po ko nu -
jąc Wi du cha. Pró bo wał od po wie dzieć
Bu gań ski, któ ry przy mie rzył zza po la kar -
ne go, ale pił ka po rę kach in ter we niu ją -
ce go Bed nar czy ka tra fi ła tyl ko w po -
przecz kę. Im by ło bli żej koń ca me czu,
tym moc niej ata ko wał Piast. Na po cząt -
ku 28. mi nu ty strzał Co utin ha z naj wyż -
szym tru dem obro nił Bed na rek. Dzie sięć
se kund póź niej gli wi cza nie zdo by li kon -
tak to we go go la. Strze lał De wuc ki, pił -
ka jesz cze po dro dze od bi ła się
od Szczur ka, któ re mu to sę dzio wie za -
li czy li sa mo bój cze tra fie nie. Za nim
skoń czy ła się ta mi nu ta, naj lep szy na bo -
isku To masz Szczu rek dwu krot nie ude -
rzał, jed nak oba te strza ły wy bro nił Wi -
duch. Po tem ini cja ty wę prze jął Piast
i w 35. mi nu cie uda ło się go ściom wy -
rów nać. Moc no z rzu tu wol ne go z 7. me -
tra pod po przecz kę ude rzył De wuc ki.
Do koń ca me czu by ło jesz cze du żo
cza su i każ da ze stron mo gła prze chy lić
sza lę na swo ją ko rzyść. Naj lep szą oka -
zję miał Piast. Na 19 se kund przed koń -
cem spo tka nia ka to wi cza nie po peł ni li
szó sty faul, cze go kon se kwen cją był prze -
dłu żo ny rzut kar ny dla dru ży ny z Ja snej.
Tym ra zem pił kę na 10. me trze usta wił
De wuc ki… i tra fił w słu pek. 

Te raz Piast dwa me cze ro ze gra u sie -
bie, w ha li przy ul. Ja snej. Już dzi siaj,
22 li sto pa da, w ra mach za le głej 7. ko lej -
ki gli wi cza nie po dej mo wać bę dą Po -
goń 04 Szcze cin. Po czą tek me czu o go -
dzi nie 20.00. W nie dzie lę, 26 li sto pa da
o go dzi nie 18.30 nie bie sko -czer wo ni za -
gra ją na to miast z Red Dra gons Pnie wy. 

Piast Gli wi ce: Mi chał Wi duch, Alek -
san der Wasz ka – Prze my sław De wuc ki,
Gu sta wo Co utin ho, Zbi gniew Mir ga,
Mar cin Grzy wa, Se ba stian Sza dur ski, Mi -
chał Du biel, Mi chał Grecz, Ma rek Bu gań -
ski, Lu kas Bo ni fa cio, Krzysz tof Pi skorz,
Ma rek Choj nac ki, Ariel Mno chy.

GSF dru gi

Der by na re mis

W8. ko lej ce spo -
tkań I li gi fut sa lu
GSF Gli wi ce

po emo cjo nu ją cym me czu
wy grał u sie bie z Ber land
Kom prach ci ce 3:2. 

Po pierw szej słab szej po ło wie,
w któ rej gli wi cza nie prze gry wa li 1: 0,
w dru giej emo cje się gnę ły ze ni tu.
Naj pierw do re mi su po bar dzo ład nej
ak cji do pro wa dził Ama de usz Pa sierb,
a za chwi lę na pro wa dze nie wy pro wa -
dził Mi chał Ra biej. W mo men cie,
kie dy wy da wa ło się, że mecz ma ją już
pod kon tro lą, nie po ro zu mie nie w sze -

re gach GSF do pro wa dzi ło do re mi su.
Na po nad mi nu tę przed koń cem me -
czu bar dzo ład ną ak cję gli wi czan za -
koń czył pre cy zyj nym strza łem To masz
Czech. W koń ców ce oby dwa ze spo ły
stwo rzy ły jesz cze po jed nej sy tu acji
bram ko wej, ale wy nik po zo stał już bez
zmian. 

Po tym spo tka niu GSF jest na dru -
gim miej scu w ta be li, ma jąc ty le sa -
mo punk tów, co pro wa dzą cy GKS
Ty chy.

GSF: La wacz, Bog dzie wicz – Mir -
ga, Kacz mar czyk, Pa sierb, Ra biej,
Czech, Wę giel, Bu ga jak, Wilk, Szysz -
ko, Paul.
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KI NO
KI NO AMOK – SCE NA BAJ KA
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 3,
www.amok.gli wi ce.pl)

W PO NIE DZAŁ KI KI NO NIE CZYN NE

DU ŻA SA LA
n 23.11 Naj lep szy – 16.00, 20.00,
Borg/Mcen roe. Mię dzy od wa gą
a sza leń stwem – 18.00

NAJ LEP SZY. Dra mat bio gra ficz ny. Hi sto ria,
peł na mor der cze go wy sił ku, spek ta ku lar -
nych upad ków i nie zwy kłej si ły in spi ro wa -
na ży ciem Je rze go Gór skie go, któ ry ukoń -
czył bieg śmier ci oraz usta no wił re kord świa -
ta w tria th lo no wych mi strzo stwach glo bu.
n 24.11 Borg/Mcen roe. Mię dzy od -
wa gą a sza leń stwem – 16.00, Naj lep -
szy – 18.00, Ci cha noc – 20.00

n 26.11 Naj lep szy – 16.00, SZTU KA NA
EKRA NIE: Bosch. Ogród snów – 18.15,
Ci cha noc – 20.00

n 28.11 SE ANS SE NIO RA: Naj lep szy
– 12.30, Borg/Mcen roe. Mię dzy od wa -
gą a sza leń stwem – 16.00, Naj lep szy
– 18.00, Ci cha noc – 20.00

n 29-30.11 Borg/Mcen roe. Mię dzy
od wa gą a sza leń stwem – 16.00, Naj -
lep szy – 18.00, Ci cha noc – 20.00

MA ŁA SA LA
n 23.11 SE ANS Z AU DIO DE SKRYP CJĄ:
Roz sta nie – 15.00, Bek siń scy. Al bum
wi de ofo nicz ny – 18.30, Pho ton –
20.15

BEK SIŃ SCY. AL BUM WI DE OFO NICZ NY.
Do ku ment. Hi sto ria wy bit ne go pol skie -
go ma la rza – Zdzi sła wa Bek siń skie go
i je go skom pli ko wa nej re la cji z sy nem
Tom kiem. Wstrzą sa ją cy, do ku men tal ny
dra mat ro dzin ny pre cy zyj nie zre kon stru -
owa ny na pod sta wie pry wat nych, ni -
gdy wcze śniej w ta kiej for mie
nie pu bli ko wa nych, dźwię ko wych, fil mo -
wych i fo to gra ficz nych ma te ria łów z ar -
chi wum Bek siń skich. Sce na riusz opar ty
na be st sel le ro wej bio gra fii Mag da le ny
Grze bał kow skiej pt. „Bek siń scy. Por tret
po dwój ny” [2014]. 

n 24.11 Bek siń scy. Al bum wi de ofo -
nicz ny – 16.30, Pho ton – 18.15, Ma ni -
fe sto – 20.15

MA NI FE STO. Dra mat. Ak tor ski maj ster
sz tyk w wy ko na niu Ca te Blan chett. Ak -
tor ka wcie la się w 13 róż nych po sta ci:
go spo dy ni do mo wej, na uczy ciel ki, ro -
bot ni cy, wdo wy, wo ka list ki pun ko we go
ze spo łu, bez dom ne go męż czy zny czy
re por ter ki te le wi zyj nej. Każ dy z jej bo ha -
te rów wy gła sza na ekra nie frag men ty
słyn nych ar ty stycz nych ma ni fe stów au -
tor stwa pi sa rzy i re ży se rów, ma la rzy
i tan ce rzy, rzeź bia rzy i po etów, fi lo zo fów
i ar chi tek tów (m. in. von Trie ra, Mark sa,
Apol li na ire’a, Ma le wi cza), aby zde rzyć
naj bar dziej ra dy kal ne idee XX wie ku
z ota cza ją cą nas rze czy wi sto ścią. Bez -
kom pro mi so we, hip no tycz ne i wspa nia -
le na krę co ne ki no w re ży se rii Ju lia na
Ro se feld ta, jed ne go z wio dą cych ar ty -
stów sztu ki współ cze snej.

Do mi na cja stu den tów 
Po li tech ni ki Ślą skiej

Prze ła jo we mi strzo stwa
Ślą ska

WKo zie gło wach, przy oka -
zji ko lej nej se rii Prze ła jo -
we go Or len Pu cha ru Pol -

ski, ro ze gra no mi strzo stwa Ślą ska
w ko lar skich prze ła jach. Za wo dy
prze pro wa dzo no na tra sie, na któ rej
w stycz niu 2018 ro ku od bę dą się mi -
strzo stwa Pol ski. Na star cie sta wi ło
się bli sko czte ry stu za wod ni ków
i za wod ni czek chcą cych skon fron to -
wać swe przy go to wa nie z tra są przy -
szło rocz nych za wo dów. W tej ry wa -
li za cji bar dzo do brze po ra dzi li so bie
ko la rze Gru py Ko lar skiej Gli wi ce,
któ rzy wy wal czy li sie dem krąż ków.

Naj cen niej szy, bo zło ty, przy padł
An drze jo wi Mi si nie, ak tu al ne mu mi -
strzo wi Pol ski w ka te go rii ma sters.
Po sre bro w ju nio rach się gnął An to -
ni Ol szar, a brąz zgar nął Mar cin Bu -
rza wa. W ju nio rach młod szych Kac -
per Waw rzacz sta nął na trze cim
stop niu po dium, Adam Su li ga był 6.,

Je rzy Le ga szew ski 9., Bar tosz Tro -
szok 10., a Wik tor Fra jer 13. Nie go -
rzej wy pa dli mło dzi cy, dla któ rych
brą zo wy me dal zdo był Mi chał Wa -
lo szek. Tuż za nim przy je cha li: Bar -
tosz Ma rut 4., Fi lip Grusz czyń ski 5.
i Mi ko łaj Skrzy dło 6. W ża kach ko -
lej ny raz spo re umie jęt no ści po twier -
dził srebr ny me da li sta Kac per Mi -
siak. Krzysz tof Szewc był 4., Fra nek
Ol szar 9., Da niel Sój ka 11. i Ad rian
Py sik 28. Je dy na gli wi czan ka star tu -
ją ca w wy ści gu, Ta tia na Gro ma da,
w ry wa li za cji mło dzi czek wy wal -
czy ła brą zo wy me dal, choć przez
więk szą część dy stan su pro wa dzi ła.
Tym ra zem prze gra ła z dwo ma ry -
wal ka mi i bra kiem do świad cze nia.

Ko la rze swo imi wy ni ka mi chcie li
po dzię ko wać Przed się bior stwu Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Gli wi cach,
któ re wspie ra ich star ty w Prze ła jo -
wym Or len Pu cha rze Pol ski.Za na mi VIII edy cja „Si le sia -

dy” – spor to wych igrzysk stu -
den tów I ro ku ślą skich uczel -

ni. Ry wa li za cję zdo mi no wa ła
Po li tech ni ka Ślą ska, zaj mu jąc we
wszyst kich grach ze spo ło wych
pierw sze miej sce! Jej re pre zen tan ci
trium fo wa li w siat ków ce ko biet
i męż czyzn, ko szy ków ce ko biet
i męż czyzn, fut sa lu męż czyzn i te ni -
sie sto ło wym ko biet. Rów nież
w dys cy pli nach in dy wi du al nych wy -
pa dli śmy bar dzo do brze, zaj mu jąc
pierw sze miej sce w pły wa niu ko -
biet, er go me trze wio ślar skim ko biet
i męż czyzn, bie gu prze ła jo wym ko -

biet i męż czyzn. Na trzy na ście dys -
cy plin, w któ rych roz gry wa na by ła
„Si le sia da”, Po li tech ni ka Ślą ska
w dzie się ciu od nio sła zwy cię stwo!

– Tak świet na po sta wa na szej re -
pre zen ta cji to za słu ga or ga ni za cyj na
i szko le nio wa na uczy cie li ośrod ka
spor tu, któ rzy „spe ne tro wa li” śro do -
wi sko stu den tów I ro ku, za chę ci li,
a na stęp nie przy go to wa li naj lep -
szych do ry wa li za cji – mó wi Krzysz -
tof Cza pla, dy rek tor Ośrod ka Spor -
tu Po li tech ni ki Ślą skiej. – Te raz
trze ba się do brze przy go to wać
do ogól no pol skich igrzysk, któ re
w naj bliż szy week end od bę dą się

w Lu bli nie. Aka de mic ki Śląsk bę dą
w więk szo ści re pre zen to wać stu -
dent ki i stu den ci na szej uczel ni
i mam na dzie ję, że po wtó rzy my
ubie gło rocz ny wy nik. Wte dy za ję li -
śmy I miej sce.

Stu den tów do te go rocz nej „Si le -
sia dy” przy go to wa li: Krzysz tof Cza -
pla, Woj ciech Cza pla (siat ków ka),
Syl we ster Wal czuk, Pa tryk Nicz ke
(ko szy ków ka), Bo gu sław Krzy sta -
nek (fut sal), Piotr Ze mła (te nis sto ło -
wy), Jo an na Ma la no wicz -Ce le ban
(pły wa nie), Jo lan ta Krzysz kow ska
(er go metr wio ślar ski) oraz Hen ryk
Braś (bie gi prze ła jo we).

BOSCH. OGRÓD SNÓW. Film do ku -
men tal ny w re ży se rii Jo se Lu isa 
Lo pez -Li na re sa o jed nym z naj waż -
niej szych dzieł Bo scha i jed no cze -
śnie jed nym z naj bar dziej
iko nicz nych i za gad ko wych ob ra -
zów w hi sto rii ma lar stwa –‘Ogro -
dzie roz ko szy ziem skich”.
W przy go to wa niu pro duk cji wzię ło
udział wie lu ar ty stów, pi sa rzy, fi lo -
zo fów, mu zy ków i na ukow ców (m.
in. Sal man Ru sh die, Or han Pa muk,
Renée Fle ming), dzie ląc się oso bi -
sty mi prze my śle nia mi o hi sto rycz -
nym i ar ty stycz nym zna cze niu
ob ra zu, kon ty nu ując tym sa mym
dys kurs roz po czę ty 500 lat te mu
na dwo rze ksią żąt Na ssau, kie dy
wie rzo no, że ob raz zo stał je dy nie
zle co ny przez ma la rza.

BORG/MCEN ROE. MIĘ DZY
OD WA GĄ A SZA LEŃ STWEM.
Do ku ment spor to wy. Wim ble -
don 1980. Ca ły świat wstrzy -
mu je od dech – roz po czy na
się fi na ło wy mecz. Björn Borg,
naj lep szy te ni si sta na świe cie,
po raz pią ty bę dzie bro nił ty -
tu łu mi strza. Nikt jed nak nie
wie o dra ma cie roz gry wa ją -
cym się po za kor tem: nie speł -
na 24-let ni te ni si sta jest
fi zycz nym i psy chicz nym wra -
kiem, wy nisz czo nym przez
mor der cze tre nin gi. Prze ciw nik
Bor ga to 20-let ni John
McEnroe, po ryw czy i wy bu -
cho wy, zde ter mi no wa ny, by
za jąć miej sce swo je go do -
tych cza so we go ido la.

CI CHA NOC. Dra mat. Adam, na co dzień
pra cu ją cy za gra ni cą, w Wi gi lię Bo że go Na -
ro dze nia od wie dza swój ro dzin ny dom
na pol skiej pro win cji. Z po cząt ku ukry wa
praw dzi wy po wód tej nie ocze ki wa nej wi zy ty,
ale wkrót ce za czy na wpro wa dzać ko lej nych
krew nych w swo je pla ny. Szcze gól ną ro lę
do ode gra nia w in try dze ma je go oj ciec,
brat, z któ rym Adam jest w kon flik cie oraz sio -
stra z mę żem. Sy tu acja kom pli ku je się jesz cze
bar dziej, gdy świą tecz ny gość oznaj mia, że
zo sta nie oj cem. Wte dy, zgod nie z pol ską tra -
dy cją, na sto le po ja wia się al ko hol. Nikt z ro -
dzi ny nie spo dzie wa się jed nak, jak wiel ki
wpływ na ży cie ich wszyst kich bę dą mia ły
dal sze wy da rze nia tej wi gi lij nej no cy.

SZTUKA NA EKRANIE
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n 25.11 Hap py Olo – 15.30, Bie ga cze
– 17.00, Ko bie ta, któ ra ode szła –
18.30

KO BIE TA, KTÓ RA ODE SZŁA. Po trzy dzie -
stu la tach spę dzo nych w wię zie niu ko -
bie ta zo sta je unie win nio na. De cy du je
się ze mścić na by łym ko chan ku. Bo ha -
ter ką naj now sze go dzie ła La va Dia za
jest Ho ra cia, ko bie ta nie słusz nie wtrą co -
na do wię zie nia na 30 lat. Tuż przed wyj -
ściem z za kła du do wia du je się, kto
fak tycz nie po peł nił za rzu ca ną jej zbrod -
nię. Przez trzy de ka dy świat zdą żył zmie -
nić się na gor sze, jed nak Ho ra cia ze
sto ic kim spo ko jem ob my śla plan ze msty
na by łym ko chan ku.

n 26.11 KI NO DZIE CI PRE ZEN TU JE:
Chło piec w sko rup ce i in ne fil my
krót kie – 15.00, 16.15, Pho ton –
18.15, Ma ni fe sto – 20.15
n 28-30.11 Bek siń scy. Al bum wi de -
ofo nicz ny – 16.30, Pho ton – 18.15, Ma -
ni fe sto – 20.15

KI NO SCE NA KUL TU RA
(Knu rów, ul. Nie pod le gło ści 26,
tel.: 32/332 63 81)

n 22.11 Po twor na ro dzin ka – 3D –
16.00, Li sty do M. 3 – 18.00, 20.00

LI STY DO M3. Ko me dia ro man tycz na. Hi -
sto rię kil ku osób, któ rym w je den ma -
gicz ny dzień przy da rza ją się wy jąt ko we
chwi le. Bo ha te ro wie prze ko na ją się
o po tę dze mi ło ści, ro dzi ny, wy ba cze nia
i wia ry w to, że ten nie zwy kły świą tecz ny
czas pe łen jest nie spo dzia nek.

n 23.11 Kon cert THE RING OF FI RE –
18.00, Po twor na ro dzin ka – 3D –
15.30

n 24-30.11 Emot ki – 16.00, Li sty
do M. 3 – 18.00

TE ATR
TE ATR MIEJ SKI W GLI WI CACH 
(Gli wi ce, ul. No wy Świat 55/57,
tel. 32/ 230 67 18, 232 11 01, 
www.te atr.gli wi ce.pl)

DU ŻA SCE NA
n 30.11- 2.12 Ich czwo ro. Re ali ty
show – 19.00
Spek takl in spi ro wa ny dra ma tem Ga -
brie li Za pol skiej, dla Wi dzów w wie ku po -
wy żej 18 ro ku ży cia.

MA ŁA SA LA
n 25.11 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl
dla dzie ci – PRE MIE RA – 16.00
n 26.11 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl
dla dzie ci – 16.00
n 28.11-1.12 Dzie ci z Bul ler byn –
9.00, 11.00

n 1.12 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl
dla dzie ci – 9.00
n 2-3.12 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl
dla dzie ci – 16.00
n 4-6.12 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl
dla dzie ci – 9.00, 11.00
n 6.12 Dzie ci z Bul ler byn – spek takl dla
dzie ci – 9.00

TE ATR NO WY
(Za brze, plac Te atral ny 1,
tel. 32/ 271 32 56, www.te atrza brze.pl)

n 22.11 Pla stu sio wy pa mięt nik –
10.00
n 23-24.11 Bal la dy na – 10.00
n 24.11 Wi śnio wy sad – do dat ko wy
spek takl – 19.00
n 25.11 Wi śnio wy sad – 18.00

WI ŚNIO WY SAD to po ru sza ją ca opo -
wieść o prze mi ja niu, nie uchron nej utra -
cie wi dzial nych i na ma cal nych
przed mio tów ludz kiej mi ło ści, przy wią -
za nia, tę sk no ty... To świat, w któ rym bo -
ha te ro wie pod da ją się nie sio nym przez
ży cie ko niecz no ścią... a każ dy no si w so -
bie ja kiś dra mat, po zor nie nie wi docz ny
w ba nal nej rze czy wi sto ści...

n 26.11 Baj ko wa nie dzie la – 16.00,
Wszyst ko ko bie tach – wszyst ko
o męż czy znach – 18.00
n 28.11 Ze msta – 10.00
n 29.11 Ze msta – 9.00, 12.00
n 30.11 Oskar i Pa ni Ró ża –
9.30, 11.30
n 1.12 Wy so kie na pię cie – spek takl
cha ry ta tyw ny – 19.00
n 2.12 Wy so kie na pię cie – 18.00
n 3.12 Wi śnio wy sad – 18.00

DOM MU ZY KI I TAŃ CA
(Za brze, ul. Gen. de Gaul -
le’a 17, 32 271 56 41)

n 22.11 Chór Ale xan dro wa – Tra -
sa 2017 – 19.00

Chór Ale xan dro wa jest jed ną z naj bar -
dziej zna nych grup ar ty stycz nych
na świe cie. Skła da się z wy bit nych so li -
stów, or kie stry oraz wi do wi sko we go ba -
le tu. Po tra gicz nym wy pad ku lot ni czym
z grud nia 2016, w któ rym zgi nę ło kil ku -
dzie się ciu so li stów i człon ków ba le tu
(po zo sta li człon ko wie chó ru, ba le tu i or -
kie stry le cie li in nym sa mo lo tem), Chór
Alek san dro wa wy stę pu je w od bu do wa -
nym skła dzie. 

n 23.11 Ze spół „Śląsk” i Przy ja cie le
– 19.00

n 25.11 Dzia dek do orze chów – Roy -
al Rus sian Bal let – 18.00

n 26.11 An drzej ko wa Ślą ska Ga la
z Hu mo rem – 18.00. Wy stą pią: Mi rek
Szoł ty sek i We so łe Trio, Mi ro sław Ję drow -
ski z ka ba re tem, Ma riusz Ka la ga, Ja cek
Sil ski, B. A. R., Clau dia i Ka sia Chwoł ka,
Kar po wicz Fa mi ly, Jo lan ta i Ja cek Kie rok.
Ca łość po pro wa dzi tra dy cyj nie du et:
Krzysz tof Han ke i Krzysz tof Re spon -
dek, któ rzy za pre zen tu ją tak że naj lep sze
ske cze ze swo je go no we go pro gra mu.

TE ATR ŚLĄ SKI 
(Ka to wi ce, Ry nek 10, tel. 32/2587251,
www.te atr sla ski.art.pl)

DU ŻA SCE NA
n 22-23.11 We se le – na pi sy po an -
giel sku – 10.00
n 22.11 Piąt ki za piąt ki – We se le –
18.00
n 24.11 Ska za ny na blu esa – 19.00
n 25.11 Ska za ny na blu esa – 15.00
n 26.11 Ska za ny na blu esa – 17.00 
n 2.12 Oże nek – 19.00
n 3.12 Oże nek – 16.00

SCE NA KA ME RAL NA
n 23.11 Sło wo o Ja kó bie Sze li –
19.00, 17.00
n 27.11 Spa cer Kry mi nal ny po Te -
atrze – 17.00, 19.00

SPA CER KRY MI NAL NY
Zwie dza nie te atru w nie ty po wej for mie
– spa cer po za ka mar kach za byt ko we -
go bu dyn ku m.in. pod zie mia, ku li sy czy
lo ża ma soń ska. Opro wa dza nie od by wa
się w to wa rzy stwie prze wod ni ka -de tek -
ty wa, któ re mu uczest ni cy po ma ga ją
roz wią zać kry mi nal ną za gad kę. Spa cer
prze zna czo ny jest każ do ra zo wo mak sy -
mal nie dla 13 osób – re zer wa cje przyj -
mu ją pra cow ni cy Bu ra Ob słu gi Wi dzów
oraz Ka sy.

n 1-3.12 Con rad – 19.00
n 5.12 Con rad – 19.00

SCE NA W MA LAR NI
n 27.11 Spa cer Kry mi nal ny po Te -
atrze – 21.00
n 29-30.11 An ty go na w No wym Jor -
ku – 19.30

n 1-2.12 Sztu ka – 16.00

Pod redakcją Katarzyny Kapuścik 

n li sto pad 2017 – Chlo piec w sko rup -
ce i in ne fil my krót kie
n gru dzień 2017- Zi mo we przy go dy
Jill i Joy
n sty czeń 2018 – Storm – opo wieść
o od wa dze
n lu ty 2018 – Mał pia afe ra
n ma rzec 2018 – Su per a gent ka
n kwie cień 2018 – Opo wie ści świn -
ki 
n maj 2018 – Wiel ka przy go da ma -
łej li nii i in ne fil my krót kie 
n czer wiec 2018 – So lan i Lu dwik:
wiel ki wy ścig z se rem

To je den z naj bar dziej zna nych ba le tów
na świe cie. To po nad cza so we przed sta -
wie nie, po wra ca na sce ny te atrów
każ de go ro ku, w oko li cach świąt Bo że -
go Na ro dze nia. Po przez fa bu łę i mu zy -
kę Pio tra Czaj kow skie go, pu blicz no ści
udzie la się na strój i fan ta sty ka tych
świąt.

KON KURS: Py ta li śmy o miej sce i rok po -
wsta nia Roy al Rus sian Bal let. Po praw -
na od po wiedź to Char ków, rok 2017.
Po praw nych od po wie dzi udzie li ły i tym
sa mym otrzy mu ją po dwój ne bi le ty:
Mał go rza ta Ce le wicz i Bo gu sła wa Ko -
stemp ska. Gra tu lu je my i za pra sza my
do re dak cji NG (ul. Zwy cię stwa 3 – I pię -
tro) po od biór wej śció wek. 

ANIEL SKIE WARSZ TA TY
Chcesz zro bić nie ba nal ną świą tecz ną nie spo dzian kę swo im
bli skim? Zrób pre zent sam. Sto wa rzy sze nie Fo rum Ce ra mi ków
za pra sza na co rocz ne Aniel skie warsz ta ty ce ra micz ne do Pra -
cow ni Rzeź by przy ul. Zie mo wi ta 1 w Gli wi cach. Pod czas za -
jęć uczest ni cy wy ko ny wać bę dą de ko ra cje świą tecz ne min.
anio ły, świecz ni ki czy cho in ki. Or ga ni za to rzy za pew nia ją fa -
cho wą po moc i go rą ca her ba tę. Warsz ta ty od by wa ją się co -
dzien nie w go dzi nach po po łu dnio wych oraz w week en dy.
Za pi sy i in for ma cje: tel. 608 724 022
ema il: art ce ra mi ka@gma il.com

Przez naj bliż sze mie sią ce, od li sto pa da do czerw ca, na ekra nie ki na bę dą go ścić
naj lep sze fil my IV. edy cji Fe sti wa lu Ki no Dzie ci. Fil my na gra dza ne i okla ski wa ne
na świe cie – nie ba nal ne ki no ak tor skie, po bu dza ją ce wy obraź nię fil my ani mo wa -
ne, dłu gie me tra że oraz ze sta wy róż no rod nych fil mów krót kich. Pre mie ry KI NO
DZIE CI PRE ZEN TU JE to mą dre i za baw ne fil my, a tak że moż li wość po zna nia nie zwy -
kłych bo ha te rów. Wszyst kie są do sko na łą przy go dą dla naj młod szych wi dzów.
Fil my z te go cy klu pre zen to wa ne bę dą raz w mie sią cu, w nie dziel ne po po łu dnia. 
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TE ATR ROZ RYW KI
(Cho rzów, ul. Ko nop nic kiej 1,
tel. 32/346 19 30 do 34, 
www.te atr -roz ryw ki.pl)

DU ŻA SCE NA
n 22-23.11 Jak od nieść suk ces w biz -
ne sie za nad to się nie wy si la jąc –
19.00

JAK OD NIEŚĆ SUK CES W BIZ NE SIE, ZA -
NAD TO SIĘ NIE WY SI LA JĄC to mu zycz na
ko me dia kor po ra cyj na, a przy tym je -
den z naj za baw niej szych mu si ca li, ja kie
kie dy kol wiek po wsta ły. Je go au to rem
jest Frank Lo es ser, broad way ow ski kla -
syk, kom po zy tor m.in. prze bo jo we go
Guys and Dolls. Lo es ser kor po ra cyj ną
rze czy wi stość przy bli ża wi dzom przede
wszyst kim po przez dy na micz ne mu zycz -
no -cho re ogra ficz ne nu me ry, któ rych
sa me ty tu ły wpro wa dza ją już w spe cy fi -
kę świa ta wiel kie go biz ne su

n 24.11 Ku ba Ba dach Old scho ol –
20.00

FO TO ku ba -ba dach -old scho ol
n 25.11 Edu ka cja Ri ty – 19.00

EDU KA CJA RI TY to hi sto ria spo tka nia
dwoj ga lu dzi, któ rych po zor nie dzie li
wszyst ko. Ona – mło da fry zjer ka z nie za -
moż nej ro dzi ny ma rzy o wy rwa niu się
do lep sze go świa ta i dla te go zo sta je stu -
dent ką uni wer sy te tu otwar te go. Tam
tra fia na Nie go – nad uży wa ją ce go al ko -
ho lu, do świad czo ne go pro fe so ra li te ra -
tu ry. Ona to wul kan ener gii, en tu zja zmu
i mło dzień czej otwar to ści. On – nie speł -
nio ny po eta, za mknię ty w so bie, zgorzk -
nia ły i zre zy gno wa ny. Wy stę pu ją:
Ka ta rzy na Ucher ska i Piotr Fron czew ski

n 26.11 Kon cert Fun da cji Iskier ka –
17.00
n 28.11 Ba con – The ater He idel berg
– 19.00
n 1.12 Je kyll and Hy de – 19.00
n 3.12 Je kyll and Hy de – 17.00
n 4.12 Kon cert Paw ła Do ma ga ły –
19.00
n 7-9.12 Bul war za cho dzą ce go słoń -
ca – 19.00
n 10.12 Bul war za cho dzą ce go słoń -
ca – 17.00
n 11.12 Do bry wo jak Szwejk idzie
na woj nę – 17.30, 20.00

MA ŁA SCE NA
n 22.11 Ju tro Au stra lia – Te atr Czwar -
ta Sce na – 18.00
n 23.11 Syn ma łe go kró la, któ ry ni -
gdy nie był księ ciem – Te atr Paw ła Gło -
wa te go i je go prze ciw ni ków – 18.00
n 24.11 Pu ste no ce – Te atr Mo ni to ring
– 18.00
n 26.11 Mąż mo jej żo ny – 15.00
n 27.11 Mąż mo jej żo ny – 19.30
n 29.11 Baj ka o ma łym zło mia rzu –
17.00
n 30.11 Ma riac ka 5 – 19.30
n 1.12 Szko ła te atru – lek cja 2 – 9.30

TE ATR KO REZ
(Ka to wi ce, Pl. Sej mu Ślą skie go 2, 
www.ko rez.art.pl)

n 22.11 An to nia Vai – kon cert – 19.00
n 23.11 Cho lo nek – 19.00 
n 25.11 Kto nie ma nie pła ci – 19.00
n 26.11 Mia nu jom mie Han ka –
19.00
n 27.11 Wi wi se xia – 17.00, 20.00

WI WI SE XIA – Ko me dia prze peł nio na hu -
mo rem i nut ką ero ty zmu. On i ona.
Pierw sza rand ka, za rę czy ny, we se le
i noc po ślub na. Da ria i Piotr Buł ko wie
z ga bi ne tu te ra peu ty -ero to ma na spo -
glą da ją na swo je mał żeń stwo. Ich wer -
sje wy da rzeń spo ro się od sie bie róż nią
i sta no wią przy czy nę co raz to no wych
kon flik tów. Sy tu ację za ognia jesz cze
sek sow na przy ja ciół ka Da rii, Ewa.

n 3.12 Kto nie ma nie pła ci –
16.00, 19.00
n 4.12 Mia nu jom mie Han ka – 18.00
n 5.12 Pan Ta de usz mu zycz nie – Te -
atr Fa bry ka Kul tu ry – 19.30

W Y S T A W Y
MU ZEUM W GLI WI CACH
WIL LA CA RO
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 8a,
tel. 32/231-08-54)

WY STA WY STA ŁE:
n Dzie więt na sto wiecz ne wnę trza
miesz kal ne wil li gór no ślą skich prze -
my słow ców
WY STA WY CZA SO WE:
n Go ci. Bar ba rzyń scy zdo byw cy Eu -
ro py – WY STA WA CZYN NA DO 31.03.18

Ma lar ska re kon struk cja stro ju ko bie ty z cmen -
ta rzy ska w Opa le niu. Mu zeum Ar che olo gicz ne
w Gdań sku. Au tor: J. Glin kow ska -Ko wa lew ska

SPO TKA NIA/WY KŁA DY/WARSZ TA TY
n 23.11 Kry ty ka – ety ka – sa crum.Pro -
mo cja książ ki dr Jo an ny Win nic kiej -Gbu -
rek i spo tka nie z au tor ką. Roz mo wę
z au tor ką po pro wa dzi Grze gorz Kraw czyk,
dy rek tor Mu zeum w Gli wi cach – 17.00

Spo tka nie sta no wić bę dzie rów no cze śnie
wpro wa dze nie do cy klu wy kła dów dr
Win nic kiej –Gbu rek Sztu ka współ cze sna
po za do brem i złem, któ re od grud nia
roz pocz ną się w Mu zeum w Gli wi cach.
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo na.

n 25.11 Lu dzie XXI wie ku – warsz ta -
ty fo to gra fii por tre to wej – 11.00
n 25.11 ARTEfakty: Nie zna ne skar by
ła będz kich ko ścio łów. Wy kład wy -
gło si dr Dag ma ra Wój cik, hi sto ryk sztu -
ki z Mu zeum w Gli wi cach – 16.00

CZY TEL NIA SZTU KI
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 8a)

n Au gust San der. Por tre ty 1910–
1954 –WY STA WA CZYN NA DO 17.12
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo na

SPO TKA NIA/WY KŁA DY:
n 25.11 Lu dzie XXI wie ku – warsz ta -
ty fo to gra fii por tre to wej - pro wa dze nie:
Se ba stian Mi cha łu szek – 11.00. Za pi -
sy: 783 560 006.
n 30.11 Po kaz fil mów w re ży se rii Re -
ine ra Hol ze me ra: Au gust San der.
Lu dzie XX wie ku, do ku ment, 45 min
(2002), Au gust San der. Po dróż na Sar dy -
nię, do ku ment, 26 min (2011) – 18.00.
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo na.

OD DZIAŁ OD LEW NIC TWA AR TY -
STYCZ NE GO
(Gli wi ce, ul. Boj kow ska 37, Cen trum Edu ka -
cji i Biz ne su No we Gli wi ce)

WY STA WA STA ŁA:
n Słusz nie sły ną dziś Gli wi ce… po -
nad300 za byt ków– głów nie od le wów ar -
ty stycz nych z że li wa i brą zu, wy ko na nych
odkoń caXVIIIw. wgli wic kiej od lew ni że li wa

DOM PA MIĘ CI ŻY DÓW 
GÓR NO ŚLĄ SKICH
(Gli wi ce, ul. Po nia tow skie go 14)

WY STA WY
n Utra co ne na dzie je. Lud ność ży dow -
ska w wo je wódz twie ślą skim/ka to -
wic kim w la tach 1945–1970 – WY -
STA WA CZYN NA DO 31.12

GA LE RIA SA LON ART ARE NA 
(Park Han dlo wy Are na, Gli wi ce, 
ul. al. Ja na No wa ka Je zio rań skie go 1)

n Wy sta wa fo to gra fii Mar ka Tu mi daj -
skie go – Ma gia na tu ry – CZYN NA DO30.11 

GA LE RIA BRA MA 
(Gli wi ce, ul. Krót ka 1-3, tel. 32 231 03 64) 

n Eks po zy cja ar ty stów współ pra cu -
ją cych z ga le rią – gra fi ka, ma lar stwo,
ry su nek, rzeź ba, au tor ska bi żu te ria.
Ga le ria czyn na wto rek -pią tek 11.00-
17.00, so bo ta 11.00-14.00

GA LE RIA SZTU KI WSPÓŁ CZE SNEJ
ES TA
(Gli wi ce, ul. Ra ci bor ska 8)

n Ja ro sław Ko złow ski – Em pa tia –
WY STA WA CZYN NA DO 7.12

BI BLIO TE KA CEN TRAL NA
(Gli wi ce, ul. Ko ściusz ki 17)

WY STA WY:
n OF FO 2017: „Ka me ra w po dró ży”
– Ry szard Karcz mar ski – WY STA WA
CZYN NA DO 30.11 

MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA
FI LIA NR 1
(Gli wi ce, pl. In wa li dów Wo jen nych 3)

n OF FO 2017: AC SAF – wy sta wa zbio -
ro wa – WY STA WA CZYN NA DO 30.11

MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA
FI LIA NR 5
(Gli wi ce, ul. Per ko za 12)

n OF FO 2017: SEL FIE RI CAR DO – Ry -
szard Po praw ski – WY STA WA CZYN NA
DO 30.11
MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA
FI LIA NR 17
(Gli wi ce, ul. Spół dziel cza 33a)

n 24.11 Dzień Plu szo we go Mi sia: Gło -
śne czy ta nie książ ki o mi siu Pad ding -
to nie i warsz ta ty pla stycz ne – 17.00

GA LE RIA NA 6
(Gli wi ce, Ma tej ki 6)

n Da mian Gansz czyk – Śląsk –WY STA -
WA CZYN NA DO 23.11
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n ESPERAL − odtrucia. 504−170−902.
(198945)
n CHIRURG PROKTOLOG. Prywatny
gabinet. Gliwice, Dubois 16,
32/777−52−88. (200377)
n MASAŻE z dojazdem do domu.
609−685−345, masaz.gliwice@wp.pl
(200422)
n CHIRURGIA PLASTYCZNA.
http://gabinetp.w.interia.pl.
Gliwice, Barlickiego 10/1, 20−letnie
doświadczenie, 32/238−13−71.
(200437)

n FIZYKA, matematyka, chemia.
32/230−11−03. (198595)
n MATEMATYKA, chemia − również
przypadki beznadziejne.
www.krzysztofcywinski.pl,
608−138−035. (198910)
n MATEMATYKA, fizyka, chemia.
Angielski. 725−241−156,
32/231−46−24. (199790)
n MATEMATYKA, CHEMIA − matura,
studia. 725−241−156. (199791)
n Angielski − korepetycje.
693−359−602. (200347)

n Zatrudnimy kelnerki, barmanki.
Wymagania: umiejętność pracy w
zespole, dyspozycyjność, wiek
18−25 lat. QUEENS, Gliwice.
Kontakt: tel. 888−555−008 w godz.
16.00−6.00. (199519)
n Praca OPIEKUNKI SENIORÓW w
Niemczech. Legalna praca,
kompleksowa organizacja wyjazdu.
Teraz dodatkowy BONUS do 300
EURO!. Zadzwoń: 519−690−433.
(200407)
n Firma sprzątająca zatrudni osoby
do pracy w charakterze pracownik
sprzątający na klatki schodowe i
tereny zewnętrzne na terenie
Gliwic. 32/234−13−76. (200411)
n KIEROWCÓW kat. C+E;
Spedytorów, Budowlańców,
Pracowników fizycznych,
Mechaników. Kontakt:
506−129−426, 500−255−581. 
n HANDLOWCA zatrudnimy. Tel.
693−544−007,
sekretariat@lajon.com.pl (200419)
n KIEROWCÓW C+E (kraj,
zagranica). Atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Tel. 693−544−007,
603−076−260. (200420)
n Zatrudnię dekarza, pracownika
budowlanego. 733−450−030.
(200449)

n
23.11 o go dzi nie 20.00 w klu-
bie mu zycz nym 4art (Gli wi ce,
ul. Wie czor ka 22) od bę dzie się

kon cert z cy klu Ślą ski Jazz Club Pre -
zen tu je gru py pod wo dzą Czar ka
Ma ja, do pa ru lat zwią za ne go ze Ślą -
skim Jazz Clu bem. Wy stą pią: Ce za -
ry Maj – new young po wer for te pia -
nu jaz zo we go. Im pro wi za tor i wul kan
jaz zo wej kla wia tu ry. Osa dzo ny w tra -
dy cji, ale też szu ka ją cy in spi ra cji we
współ cze sno ści. Pa sjo nu je się pia ni -
sty ką w sze ro ko ro zu mia nych gra ni-
cach mu zy ki jaz zo wej. Krzysz tof Ki jas
– har mo nij karz jaz zo wy, je den z nie -
wie lu w kra ju; współ pra co wał m.in.
z Woj cie chem Ka ro la kiem, Krze si -
mi rem Dęb skim czy Jo achi mem
Menc lem. Piotr Ku charz – nie prze -
cięt ny kon tra ba si sta, stu dent Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach w kla -
sie kon tra ba su.

n
25.11 w go dzi nach od 12
do 18.00 w Cen trum Han dlo -
we go Au chan Gli wi ce (ul.

Ryb nic ka 207) od by wać się bę dzie
uro dzi no wa za ba wa Au chan Gli wi -
ce. Cen trum koń czy 17 lat.
W pro gra mie kon kur sy, zma ga nia
spor to we, ani ma cje i mnó stwo za -
baw dla ma łych go ści cen trum.
Dla wszyst kich uczest ni ków cze ka ją
upo min ki i słod kie nie spo dzian ki!
Wstęp wol ny!

n
W dniach od 25-26.11 w Gli-
wic kim Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych w Gli wi cach,

ul. Ja giel loń ska 21, od bę dzie się wy -
sta wa ka nar ków i pta ków eg zo tycz -
nych w ra mach Or ni to lo gicz nych Mi -
strzostw Związ ku Gli wi ce 2017. Na wy -
sta wie za pre zen to wa nych zo sta -
nie 300 ga tun ków pta ków. Wy sta wa
czyn na w so bo tę w go dzi nach
od 9.00 do 18.00, w nie dzie lę od 9.00
do 16.00. Wstęp wol ny. 

n
26.11 o go dzi nie 18.00 w Cen -
trum Edu ka cyj nym im. św. Ja -
na Paw ła II (ul. Ja na Paw -

ła II 5a) roz pocz nie się kon cert w ra -
mach te go rocz ne go XIX Mię dzy na -
ro do we go Gli wic kie go Fe sti wa lu Gi -
ta ro we go. Na sce nie wy stą pi Qu atu -

or Ec lis ses fran cu ski kwar tet mu zycz -
ny, któ ry dzia ła od 2012 ro ku. Czte -
rech gi ta rzy stów (Ga briel Bian co, Ar -
kaïtz Cham bon net, Pier re Le lièvre,
Ben ja min Va let te) na no wo de fi niu-
je brzmie nie gi ta ry kla sycz nej. Od cza -
su za wią za nia ze spo łu w Na ro do wym
Kon ser wa to rium Mu zycz nym w Pa ry -

żu in stru men ta li ści kon cer tu ją na ca -
łym świe cie, m.in. w Sta nach Zjed no -
czo nych, Szwaj ca rii, a na wet In do ne -
zji czy Jor da nii. Ich re per tu ar jest bar -
dzo zróż ni co wa ny, wy ko nu ją za rów -
no utwo ry kom po zy to rów fran cu s-
kich, jak i Ba cha al bo Ros si nie go.

n
27.11 o go dzi nie 18.00 w Bi b-
lio te ce Cen tral na (Gli wi ce,
ul. Ko ściusz ki 17) wy stą pi Chór

„He imat” z gli wic kiej Ostro py, któ ry
w tym ro ku świę tu je 25 lat ist nie nia.
W re per tu arze chó ru są głów nie
utwo ry w ję zy ku nie miec kim i pol skim,
jed nak zna leźć moż na w nim rów -
nież utwo ry po ła ci nie czy po wło sku.
Chór pre zen tu je za rów no pie śni wiel-
kich mi strzów mu zy ki sa kral nej
i świec kiej, jak i in ne utwo ry, któ re na -
da ją się na każ dą oka zję.

n
29.11 o go dzi nie 17.00 w Bi b-
lio te ce Cen tral nej (Gli wi ce, ul.
Ko ściusz ki 17) od bę dzie się

spo tka nie z Re mi giu szem Rącz ką,
pod czas któ re go po zna my re cep -
tu rę a tak że smak tra dy cyj nych klu -
sek ślą skich, okra szo nych gwa rą
ślą ską.
Kla sy ka ślą skie go nie dziel ne go
obia du to ro la da, mo dra ka pu sta
i oczy wi ście klu ski ślą skie. Klu ski ślą -
skie ja ko po tra wa wpi sa ne są
na kra jo wą li stę pro duk tów tra dy-
cyj nych wo je wódz twa opol skie go
oraz osob no ślą skie go. Każ dy je
jadł i każ dy je ro bi, ty le, że każ dy in-
a czej. A jak barw nie o klu skach ślą -
skich po tra fi opo wia dać Re mi giusz
Rącz ka, chy ba ni ko go nie trze ba
prze ko ny wać. Spo tka nie zor ga ni zo -
wa ne we współ pra cy z Ze spo łem
Szkół Spe cjal nych im. Ja nu sza Ko-
r cza ka w ra mach pro jek tu
„Przy wspól nym sto le”.

ZAPROSZENIA

PRO GRAM:
Na wszyst kie wy da rze nia wstęp jest
bez płat ny – UWA GA! Na nie któ re obo -
wią zu je re zer wa cja miejsc.

Ga le ria Me li na, 
ul. Czę sto chow ska 16, Gli wi ce, 
n 24.11 CZE SKI TWÓR CA. Wer ni saż
wy sta wy twór czo ści Mi la na Fia la –
20.00. Wstęp wol ny
Mi lan Fia la w swo jej twór czo ści nie
ukry wa fa scy na cji ar ty zmem Sa lva do-
ra Da li i Le onar da da Vin ci. Sto su je wła -
sną tech ni kę ma lo wa nia, olej na de sce
i płót nie, ma lar stwo z la zu rą (ba rva +
živi ca), któ rą wy ko nu je pal ca mi. 

Sta cja Ar ty stycz na Ry nek, 
ul. Ry nek 4-5, Gli wi ce
n 25.11 CZE SKI TE ATR – spek takl
lal ko wy dla dzie ci „Pa si brzuch”
z Te atru Cie szyń skie go w Cze skim
Cie szy nie – 12.00. Wstęp wol ny
Współ cze sna ada pta cja kla sycz nej
cze skiej baj ki Kar la Ja romíra Er be na
„Otesánek”, któ rej do ko nał re ży ser Pa -
vel On druch. Sce no gra fię i lal ki przy go -
to wa ła Edi ta Kur ková.
Pa si brzuch, Pa vel On druch

Ga le ria Me li na, 
ul. Czę sto chow ska 16, Gli wi ce, 
re zer wa cja miejsc: sto wa rzy sze nie -
me li na@gma il.com

n 25.11 WARSZ TA TY PLA STYCZ NE
DLA DZIE CI – 14.30. Warsz ta ty pla-
stycz ne dla dzie ci na któ rych po zna-
my bo ha te rów cze skich ba jek (moż-
li wość udzia łu wraz z opie ku nem)
n 25.11 CZE SKI JĘ ZYK – Cze ski qu -
iz- 18.00. Wstęp wol ny
W luź nej at mos fe rze dru ży ny zmie rzą się
z py ta nia mi z róż nych dzie dzin, zwią za -
nych z Cze cha mi. 

Kuch nia Spo łecz na, 
ul. Zu brzyc kie go, Gli wi ce, 
re zer wa cja miejsc: sto wa rzy sze nie -
me li na@gma il.com
n 26.11 CZE SKA KUCH NIA – warsz-
ta ty ku li nar ne z de gu sta cją cze-
skich pro duk tów,
– 12. 00, 
Na oczach uczest ni ków ku charz bę dzie
przy go to wy wał po tra wy kuch ni Cze skiej
z wy ko rzy sta niem tra dy cyj nych skład ni -
ków. W trak cie po ka zu ku li nar ne go
uczest ni cy za po zna ją się z po pu lar ny mi
da nia mi kuch ni Cze skiej i bę dą de gu -
sto wać przy go to wy wa ne po tra wy.

Ga le ria Me li na, 
ul. Czę sto chow ska 16, Gli wi ce, 
re zer wa cja miejsc: sto wa rzy sze nie -
me li na@gma il.com
n 26.11 CZE SKI FILM – Po kaz
„Cze ska fil mów ka”- 17.00 
Ze staw wy bra nych cze skich krót kich
me tra ży stwo rzo nych przez stu den tów
i ab sol wen tów fil mo wych uczel ni w Cze -
chach. 

25-26 listopada

n Osobę do biura z orzeczeniem 
o niepełnosprawności zatrudnimy.
Tel. 693−544−007,
sekretariat@lajon.com.pl (200421)
n Przyjmę do saloniku prasowego.
609−678−510. (200477)

n Murarzy zatrudnię. 32/336−27−45
w godz. 7.00−15.00 (200453)

n Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych na dobrych
warunkach. 605−450−787. (200448)
n Pracowników
ogólnobudowlanych zatrudnię.
32/336−27−45 w godz. 7.00−15.00 

n Gliwicka firma cateringowa
zatrudni kucharza. 602−249−138.
(200435)
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www.atut.nieruchomosci.plwww.atut.nieruchomosci.pl

BIURO: GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 57/7

TEL: 606 129 719, 880 334 075, 604 113 006

BIURO: GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 57/7

TEL: 606 129 719, 880 334 075, 604 113 006

kawalerka .zatorze I piętro,blisko lasu 33m2 99tys

kawalerka nowa os.bursztynowe , 32 m2 175 tyś

2 pokoje sikornik ,balkon ,kuchnia z oknem 168 tyś

2 pokoje osiedle Millenium 178 tyś

3 pokoje centrum kamienica , balkon 199 tyś

3 pokoje Sztabu powstań, balkon 205 tyś.

4 pokoje balkon, co miejskie Chorzowska 225 tyś.

Brzezinka dom na działce 1200 m2
cena 420 tys.

NOWY DOM
BOJKÓW, 1200m2

działka, atrakcyjny i nowoczesny

Centrum,
Kawalerka

z balkonem,
nowy budynek,
wszystko nowe

175 tyś

Sikornik 2
pokoje, balkon,

kuchnia
z oknem,
niski blok
168 tyś.

4 pokoje 68 m2
ładne okolica

Brzozowej
c.227 tys

A−Z NIERUCHOMOŚCI Anna Zawiszowska
791−989−404 www.zawiszowska.pl, anna@zawiszowska.pl,

Sprzedam
Gliwice2 pok. 39 m2 Aleja Majowa  170 tys.
3 pok. 69 m2 Gwardii Ludowej 220 tys.
3 pok. 63 m2 Kopernika 230 tys.
3 pok. 105 m2 po remoncie Centrum 345 tys.
3 pok 63m2 Gwardii Ludowej 199tys
3 pok 67m2 Gwardii Ludowej 240tys
3 pok 72m2 1p Gwardii Ludowej 270 tys.
3 pok. 97m2 380 tys.
3 pok. aleja Majowa 58m2 210 tys.
3 pok. Gwardii Ludowej 68m2 240 tys.
3 pok. 93m2 Zwycięstwa 425tys.
3 pok. 69m2 blisko Rynku 300 tys.
4 pok. 174m2 ok. pl. Grunwaldzkiego 660 tys.
4 pok.124m2  Ok Pl. Grunwaldzki 395tys.
4 pok. 65m2 Rynek 259tys.
Zabrze, 3 pok. z ogródkiem 72m2 330 215 zł
Pół bliźniaka, nowy, 200 m2 800 tys.
Dom Gliwice 2−rodzinny 330 m2 1,3 mln

Nowe mieszkania i domy: Gliwice, Zabrze, Katowice
Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Chudów, Sławków
9 nowych Domów K−ce, Mikołów po 526,8 tys.
Dom Gliwice  200 m2 dz. 521 m2 635 tys.
Dom Gliwice 168 m2 dz. 850 m2 950 tys.
Dom k/Gliwic PREMIUM 165 m2 1500 m2 770 tys.
Kamienica k/Gliwic 500 m2 800 tys. 5 tys.
Hotel k/Kołobrzegu 11 mln
Szukam hoteli nad morzem i w górach, min. 40 pokoi.

Działki
Gliwice 30 000 m2 4,5 mln
Gliwice 8100 m2 1,62 mln
Działka zabudowana 4322m2 1,9mln

Do wynajęcia
Gliwice lokal 275 m2 30 zł/m2
Gliwice lokal AA 60 m2 lub więcej 35 zł/m2
3 pok 73m2 z garażem 2800
780m2 z windą Rynek 
Do wynaj. obiekt w Mikołowie 200m2,7 tys. netto i Zabrzu

Zapraszam na stronę, sprawdź czego szukam i zgłoś swoją nieruchomość

ul. Zwycięstwa 13/303 Gliwice

Wspól no ta Miesz ka nio wa przy ul. Za wi szy Czar ne go 20 w Gli wi cach

za trud ni na umo wę zle ce nie od dnia 01.12.2017 r. 
sprzą tacz kę.

Oso by za in te re so wa ne pro si my o kon takt oso bi sty lub te le fo nicz ny 
z za rząd cą bu dyn ku ZBM I TBS Sp. z o.o. Re jon Ob słu gi Miesz kań ców
Nr 1 przy ul. Kłod nic kiej 5, (32) 339-29-97.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa przy Po li tech ni ce Ślą skiej z sie dzi bą w Gli wi cach 
przy ul. Ja snej 8 

ogła sza prze targ nie ogra ni czo ny na re ali za cję w 2018 r za dań pn.:

1. „Prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku miesz kal ne go przy
ul. Kru cza 6-8, w Gli wi cach wraz z usu nię ciem i uty li za cją azbe stu”
2. „Re mont ele wa cji bu dyn ku miesz kal ne go przy ul. M. Skło dow skiej – Cu -
rie 4-14 w Gli wi cach”
3. „Re mont ele wa cji bu dyn ków miesz kal nych przy ul. Ja giel loń ska 30 
i 32 w Gli wi cach”,

W prze tar gu mo gą wziąć udział wy ko naw cy speł nia ją cy wy mo gi, okre ślo ne w Spe cy -
fi ka cji Istot nych Wa run ków Za mó wie nia
For mu larz za wie ra ją cy SIWZ moż na ode brać za za li cze niem pocz to wym lub oso bi ście
w Spół dziel ni Miesz ka nio wej przy Po li tech ni ce Ślą skiej – Gli wi ce ul. Ja sna 8; nr po ko -
ju 16. w dniach od 27.11.2017. do 07.12.2017r. Ce na for mu la rza: 123,00 zł (brut -
to) za za da nie, 
Za mknię tą ko per tę za wie ra ją cą ofer tę na le ży zło żyć w Spół dziel ni Miesz ka nio wej
przy Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi cach ul. Ja sna 8; w po ko ju Nr 22 (se kre ta riat).
Ko per ty po win ny być ozna czo ne w spo sób okre ślo ny w SIWZ. 
Ter min skła da nia ofert upły wa dnia: 11.12.2017r. o godz. 10.00.
Otwar cie ofert w obec no ści ofe ren tów na stą pi w: Spół dziel ni Miesz ka nio wej przy Po -
li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi cach ul. Ja sna 8 w sa li kon fe ren cyj nej w dniu 11.12.2017r
o godz. 10.15.

Wa run kiem udzia łu w po stę po wa niu o za mó wie nie jest wnie sie nie wa dium w wy so -
ko ści:
a) 30.000,00 zł (słow nie zł: trzy dzie ści ty się cy) na za da nie ozna czo ne nr 1,
b) 10.000,00 zł (słow nie zł: dzie sięć ty się cy) na każ de za da nie ozna czo ne nr 2 i nr 3.

Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać pod nr tel. 32/239-42-36. Spół dziel nia za -
strze ga so bie pra wo do unie waż nie nia prze tar gu bez po da wa nia przy czyn.

SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „ZA CHOD NIA”
44-121 Gli wi ce, ul. Gen. An der sa 58

ogła sza prze targ nie ogra ni czo ny na pierw szeń stwo usta no wie nia pra -
wa od ręb nej wła sno ści do lo ka lu ty pu M -5 (4 po ko je, kuch nia, przed po -
kój, ła zien ka, wc – o po wierzch ni użyt ko wej 78,51 m2) zlo ka li zo wa ne go
na I p. w bu dyn ku przy ul Ko ziel skiej 97/6.
Prze targ od bę dzie się w dniu 07.12.2017 r. o godz. 12.00 w bu dyn ku
ad mi ni stra cyj nym Spół dziel ni.

Ce na wy wo ław cza miesz ka nia 224.300,00 zł

Wa run kiem udzia łu w li cy ta cji jest wnie sie nie wa dium w wy so ko ści 12.000,00 zł
oraz opła ty ma ni pu la cyj nej w wy so ko ści 100,00zł do dnia 06.12.2017 r. na kon -
to Spół dziel ni w PE KAO S.A. nr 94 1240 2991 1111 0000 2793 9167.
Po twier dze nie do wo du wpła ty na le ży oka zać przed przy stą pie niem do prze tar gu.
Opła ta ma ni pu la cyj na nie pod le ga zwro to wi.
Miesz ka nie moż na oglą dać w dniu 4.12.2017r od godz. 9.00- 10.00.
In for ma cje szcze gó ło we do ty czą ce miesz ka nia moż na uzy skać pod nu me rem te -
le fo nu 32 238-39-23.
Spół dziel nia za strze ga so bie pra wo od wo ła nia prze tar gu bez po da nia przy czyn. 

n KOSZTORYSANTA budowlanego
zatrudnię. 601−509−950. (200454)
n ZATRUDNIĘ budowlańców,
dekarzy, murarzy. 606−499−031.
(200463)
n Agencja Ochrony zatrudni osoby
do kontroli procesów
magazynowych w Centrum
Dystrybucji Tesco w Gliwicach.
Wymagana niekaralność. Mile
widziana aktualna książeczka
sanepidowska. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie, premie,
umowę o pracę, szkolenia. Kontakt
tel. 698−833−356 lub e−mail:
rekrutacja@tfk.pl (200466)
n DO sprzątania domu w piątki
8−14.00 − zatrudnię panią po 50−tce,
dyspozycyjną, chętnie rencistkę.
795−128−272 (200471)

n Firma budowlana zatrudni
szpachlarzo−malarzy, kafelkarzy,
pomocników. 602−430−228.
(200474)

n ANTYKI − SKUP, SPRZEDAŻ.
Dworzec Kolejowy PKP Łabędy.
32/234−57−29, 502−043−567,
piotrszymczyk@wp.pl,
www.dworzecantyk.pl,
www.facebook.com/dworzecantyki
(198824)

n Skup książek, płyt muzycznych.
Dojazd. Gotówka. 508−245−450
(198939)
n ZŁOM stalowy, akumulatory,
metale kolorowe, węgliki spiekane,
stal nierdzewna, puszki al., odpady
poprodukcyjne, maszyny, wióry
stalowe, żeliwne. Podstawiamy
własne kontenery od 9−30m3.

n Firma budowlana
specjalizująca się w technologii
wody basenowej zatrudni
instalatora. Doświadczenie nie
wymagane. Wymagana
pracowitość i odpowiedzialność.
Tel. 606−262−818. (200473)

n Sośnica, ztrudnię pomoc
kuchenną. 511−952−837.
(200472)

Możliwość odbioru samochodami
samozaładowczymi HDS. Waga
elektroniczna samochodowa 40t.
Pszczyńska 122. 32/331−36−86,
601−083−020,
www.skupzlomugliwice.pl,
gliw−met@go2.pl. (198986)
n RADIA, wzmacniacze, kolumny.
Kolejki PIKO, TT. 607−912−559.
(200196)

n Betoniarkę 80l., żurawik okienny
150kg; niwelator optyczny (BOSCH).
501−466−184. (200450)

n Do wynajęcia komfortowe
pomieszczenia, centrum, na biura,
gabinety, kancelarie. Kontakt:
533−788−995. (199903)
n Wynajmę pokoje
studentom/studentkom.
725−241−156. (200215)
n Sprzedam lokal użytkowy − sklep
30m2, duża witryna. Gliwice, ul.
Kozielska. 604−088−718. (200258)

n DO wynajęcia lokal użytkowy,
nowy, Jagiellońska 16a/1.
601−41−39−94. (200414)
n Lokal biurowy, nowy, centrum −
do wynajęcia. 601−41−39−94. 
n DUŻY pokój do wynajęcia.
600−110−359. (200423)
n Do wynajęcia mieszkanie 50m2,
biuro 80m2, 20m2, garaż, hala
170m2, 120m2, lokal − klub 450m2.
Tel. 32/775−00−13. (200445)
n Do wynajęcia kawalerka.
784−967−023. (200455)
n Mieszkanie 3−pokojowe w
centrum Gliwic, 64m2 − wynajmę.
Tel. 603−076−260, 693−544−007. 
n Do wynajęcia lokal użytkowy
60m2, z parkingiem, 693−102−695.

n BIURA, WARSZTATY, magazyny
− Gliwice. 32/231−64−44. (200330)

n KUPIĘ wiertarkę WS15.
506−688−594. (200393)

n Sprzedam mieszkanie
4−pokojowe, 62m2, Gliwice, 
ul. Opawska. 608−013−835.
(200464)
n Lokal do wynajęcia, ul.
Raciborska, 21m2. 795−900−106.
(200467)
n Sprzedam 3−pokojowe, 73m2, Ip.,
domofon, rozkładowe, po remoncie,
do zamieszkania. 662−035−426.
(200475)

n Sprzedam dom 200m2,
Pilchowice (blisko do autostrady
A4). 889−965−495. (200457)
n ŻERNICA nieruchomość
sprzedam.
http:/www.szybko.pl/7974007,
516−579−200. (200468)

n AUTOSKUP dojazd, gotówka.
508−44−66−75.  (200011)
n SKUP SAMOCHODÓW
osobowych, wszystkie modele, stan
obojętny. Skorodowane,
bezwypadkowe, bez OC. OdbiÓr
własny. 574−356−002. (200285)
n AUTOSKUP, gotówka, najlepsze
ceny, dojazd. 602−871−305,
515−274−430. (200390)
n AUTOZŁOMOWANIE. 515−274−430
(200391)
n AUTOSKUP całe, rozbite,
osobowe, dostawcze. 509−796−001,
798−835−341. (200392)

n REMONTY kompleksowe,
kafelkowanie, malowanie, łazienki,
panele, itp. 502−86−12−31. (180598)
n Renowacja mebli, drzwi.
513−314−800.  (198450)
n CYKLINOWANIE. 501−604−735.
(198918)
n DOCIEPLENIA budynków,
malowanie elewacji. 607−969−200. 
n DACHY kompleksowe usługi
dekarsko−blacharskie. 500−807−099. 
n HYDRAULIKA, gaz. 792−23−36−23.  
n PRZEPROWADZKI, transport,
utylizacja. 601−89−17−62. (199935)
n PRALKI, prasownice − naprawa.
Filipowski, 604−491−497. 
(200385)

n AUTOSKUP samochodów.
791−606−505. (199513)
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Kredyty

PIANINO
strojenie
naprawa

Tel. 662-046-560

n SKUTECZNA pomoc prawna.
Kancelaria Prawna Law Office.
Dojazd do klienta. Tel.
733−711−608. (200257)
n TELEWIZORY. 234−86−65,
692−666−418. Bałucki.  (200307)
n TRANSPORT 1,5t. 664−853−824. 
n ODGRACANIE domów, garaży,
magazynów − profesjonalnie,
szybko. ADAMAR 515−126−065,
609−685−345. (200342)
n RTV − naprawa domowa.
32/279−42−79, 605−285−957.  

n TRANSPORT. 668−285−999. 
n CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
697−371−892. (200430)
n Wycinka, pielęgnacja drzew,
nieużytki. 692−530−870. (200431)
n Wywóz złomu, czyszczenie
piwnic, strychów. 513−237−825.  

n ELEKTRYCZNE: instalacje,
automatyka, napędy, alarmy.
601−448−428. (200249)

n MEBLE modułowe,
tapicerowane, kuchnie,
sypialnie, materace, zabudowy
wnęk, szafy. Rolety.
32/270−00−09, 695−89−98−63.  

n JUNKERSY − naprawa.
517−067−283.  (200436)
n RTV − naprawy domowe.
32/273−47−45, 501−405−765. 
n WYCINKA, rozdrabnianie gałęzi.
510−42−67−76. (200469)
n OPRÓŻNIANIE: mieszkania,
piwnice, garaże. 510−42−67−76. 
n Malowanie, gładzie, adaptacja
poddaszy, sufity podwieszane,
panele, kafelkowanie, remonty.
785−948−716. (200476)

n POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE.
32/260−00−33, 516−516−611.
Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol

Finanse Sp.zo.o. (200399)
n NOWE biuro, pożyczki, chwilówki
na oświadczenie, konsolidacje,
hipoteka. Dzwoń nie zwlekaj. Tel.
533−488−966. (200451)
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