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W NuMerZe:

Dwaj mężczyźni
próbowali

zgwałcić 37-latkę 
Spraw cy w wie ku 66 i 63 lat zwa bi li

ko bie tę do miesz ka nia jed ne go z nich
pod stę pem. Po szko do wa na by ła za in -
te re so wa na kup nem an tycz nych przed -
mio tów, oni mie li ta ko we po sia dać.
Kie dy ko bie ta przy szła obej rzeć to war,
zo sta ła na pad nię ta – męż czyź ni usi ło -
wa li ją zgwał cić.

Sąd roz strzy gnie
spór o mob bing 

w straży miejskiej

Wy dział Pra cy i Ubez pie czeń Spo -
łecz nych w Są dzie Re jo no wym

w Gli wi cach zba da, czy w gli wic kiej
stra ży miej skiej do cho dzi ło do nie -
rów ne go trak to wa nia pra cow ni ków
i mob bin gu. Ta kie oskar że nia pod ad -
re sem by łe go pra co daw cy kie ru ją czte -
ry oso by, któ re zło ży ły zbio ro wy po zew. 

Rodzina: 
mamy grzyb 
każ dej sza fie

Bu dy nek przy ul. Go ja wi czyń skiej 8
jest ni czym spróch nia ły grzyb. Pe -

łen wo dy, zie lo ny od ple śni i mur sze ją -
cy od środ ka. Wśród gni ją cych ścian
mia sto umie ści ło mat kę z nie peł no -
spraw nym sy nem. Po na szej in ter wen -
cji ZBM II TBS obie cał za dbać o dom
jesz cze w tym ro ku. I, choć cza su już nie -
wie le, za pew nia, że sło wa do trzy ma.

str. 6

str. 5

str. 4

Wśród firm zna la zły
się trzy pra cow -

nie z Gli wic: Pro -
jarch z naj niż szą ofer -

tą – 109 tys. zł, P. A. No va
z naj wyż szą – 182 tys. 

i An Ar chi Gro up, ofe ru ją -
ca 142 tys. Oprócz nich

zgło si ły się: Pra cow nia Pro -
jek to wa Most z War go wa

i spół ka Stu dium z War sza -
wy. ZDM chce prze zna czyć

na przy go to wa nie do ku men -
ta cji 100 tys. zł.

Za da niem fir my, któ ra wy -
gra prze targ, bę dzie opra co -

wa nie kon cep cji prze bu do wy
ukła du ko mu ni ka cyj ne go
i za go spo da ro wa nia prze -

strze ni uli cy w co naj mniej
trzech wa rian tach. Za ma -
wia ją cy ocze ku je rów nież

ana li zy po rów naw czej roz -
wią zań pod ką tem kry te riów

tech nicz nych, eko no micz -
nych i śro do wi sko wych oraz
wy ło nie nia na tej pod sta wie

wa rian tu osta tecz ne go. 

Do prze tar gu na kon cep cję prze bu do wy re pre zen ta cyj nej uli cy mia sta sta nę ło pięć firm. 

Ja ka Zwy cię stwa?
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Zdrowie
i uroda

Str. 13 - 16

DODATEK

Wizualizacja przygotowana przez Ośrodek Studiów o Mieście, jest tylko propozycją. Nowa Zwycięstwa powinna
powstać w wyniku konsultacji społecznych.

No wy rok szkol ny.
Po re for mie 

4 wrze śnia no wy rok na uki roz po czę ło w Gli -
wi cach 24 ty sią ce uczniów. Po raz pierw szy
próg wy dłu żo nej do ośmiu klas szko ły pod -
sta wo wej prze kro czy ło po nad 1300 pierw szo -
kla si stów. Ty le sa mo mło dych lu dzi znaj dzie
się w kla sach siód mych. 
Nie milk ną dys ku sje na te mat re for my szkol -
nic twa, a na uczy ciel skie związ ki ca ły czas są
w go to wo ści straj ko wej. 
Na zdjęciu pierwszaki z SP28 w Gliwicach.



Prze jazd za zło tów kę na week en -
do wy wy pad w Be skid? Tak, to
moż li we, je że li je steś stu den tem

i wy bie rzesz się na wy ciecz kę do koń -
ca mie sią ca. Ko le je Ślą skie wpro wa dzi -
ły wła śnie okre so wą pro mo cję dla stu -
den tów. 

Pierw szą ze spe cjal nych ofert jest
„Stu den ciak -Week end”. To bi let imien -
ny, waż ny w do wol ny week end wrze -
śnia na prze jazd tam i z po wro tem
w wy bra nej re la cji, do stęp ny dla
wszyst kich po sia da ją cych ak tu al ną le -
gi ty ma cję stu denc ką. Kosz tu je sym bo -
licz ną zło tów kę. 

Prze woź nik ma też coś eks tra dla
świe żo upie czo nych stu den tów. Przez
ca ły paź dzier nik bę dzie do stęp na dru -

ga z pro mo cji – „Stu den ciak”. To rów -
nież bi let imien ny, waż ny w wy bra nej
re la cji i za zło tów kę, ale mie sięcz ny.
Ofer ta prze zna czo na jest dla naj młod -
szych stu den tów, tzn. ta kich z pierw -
sze go se me stru, pierw sze go ro ku
i pierw szych stu diów li cen cjac kich,
in ży nier skich czy ma gi ster skich.

– Chce my w ten spo sób prze ko nać
mło dych lu dzi, któ rzy roz po czy na ją no -
wy etap w swo im ży ciu, by prze te sto -
wa li po dró żo wa nie na szy mi po cią ga -
mi. Li czy my, że część z nich bę dzie
na ty le usa tys fak cjo no wa na, iż zo sta -
nie z na mi na dłu żej – tłu ma czy rzecz -
nik pra so wy Ko lei Ślą skich Mi chał
Waw rza szek. – Niech stu den ci prze ko -
na ją się na wła snej skó rze, że na uczel -

nię mo gą szyb ko i wy god nie do je chać
po cią giem i tym sa mym oszczę dzić so -
bie sta nia w kor kach lub szu ka nia
miejsc na za tło czo nych par kin gach
pod uczel nia mi.

Każ da upraw nio na oso ba bę dzie
mo gła sko rzy stać z ofer ty spe cjal nej je -
den raz, ku pu jąc bi let za po mo cą plat -
for my SkyCash (ob słu gi wa nej przez te -
le fon ko mór ko wy). Z pro mo cji wy łą -
czo ny jest od ci nek przy gra nicz ny Cha -
łup ki – Bo hu min. W przy pad ku ofer -
ty „Stu den ciak” bi let bę dzie waż ny wy -
łącz nie z za świad cze niem o przy ję ciu
na stu dia, do stęp nym na stro nie prze -
woź ni ka.

Bi le ty pro mo cyj ne to ko lej na ofer -
ta przy go to wa na w ra mach pro jek tu
„2017 – Rok Stu den ta”, któ ry KŚ re ali -
zu ją we współ pra cy ze śro do wi skiem
aka de mic kim. W ob sza rze roz kła du jaz -
dy z my ślą o stu den tach wpro wa dzo -
no bez po śred nie po łą cze nia po mię dzy
dwo ma aka de mic ki mi ośrod ka mi – Ka -
to wi ca mi i Cie szy nem oraz po pra wio -
no ofer tę prze wo zo wą na tra sie Ka to -
wi ce – By tom – Tar now skie Gó -
ry – Lu bli niec.

Do dat ko we in for ma cje do ty czą ce
spe cjal nych ofert do stęp ne są na stro -
nie in ter ne to wej www.ko le je sla www.ko le je sla --
skie.com/rok skie.com/rok --stu den tastu den ta. (pik)

Pew ne go dnia w 2013 ro ku uzna ła, że
skle po we ubra nia nie tra fia ją w jej
gust. I tak za czę ła się jej przy go da z... re -
kon struk cją.

Ka sia Drze wic ka jest dzie więt na sto -
let nią gli wi czan ką. W tym ro ku zda ła ma -
tu rę i od paź dzier ni ka roz po czy na stu dia
w Kra ko wie. Gdy czte ry la ta te mu za czę -
ła szyć, nie mia ła moż li wo ści roz po czę -
cia kur sów, dzię ki któ rym mo gła by roz -
wi jać swo ją pa sję. Za czę ła więc szu kać
osób, z któ ry mi moż na to ro bić. W ten
spo sób w 2015 tra fi ła na Biel ską Dru ży -
nę Na jem ną Svan te vit, gru pę, któ ra zaj -
mu je się re kon struk cją, sku pia jąc się
przede wszyst kim na okre sie wcze sne -
go śre dnio wie cza.

Spo tka nie z biel ską dru ży ną po zwo -
li ło Drze wic kiej na po zna nie wie lu no -
wych lu dzi, nie tyl ko z Pol ski. Roz sze -
rzy ła tak że swo ją wie dzę na te mat hi sto -
rii i kul tu ry. – Na uczy łam się na przy kład
przy go to wy wać róż ne wcze sno śre dnio -
wiecz ne po tra wy – mó wi. Przede wszyst -
kim jed nak zna la zła miej sce, w któ rym
mo że po roz ma wiać o szy ciu.

Od 2016 ro ku peł ni ro lę „przy ja cie la”
dru ży ny: nie jest jej ofi cjal nym człon -
kiem, ale jeź dzi z gru pą na róż ne go ro -
dza ju fe sti wa le. W tym ro ku wzię ła
udział mię dzy in ny mi w Fe sti wa lu Sło -
wian i Wi kin gów na wy spie Wo lin,
w trak cie któ re go gru py re kon struk cyj -
ne przez ty dzień ży ją ży ciem daw nych
lu dzi. W tym ro ku dru ży nie Ka si zro bio -
no ma łą nie spo dzian kę. 

– Pew ne go dnia wy pro szo no nas
z na mio tu. Wszy scy wy szli... Cze ka my
dzie sięć, dwa dzie ścia mi nut. Na gle wo -
ła ją, że mo że my wra cać. Przy cho dzi my,
a tam ku la dys ko te ko wa, mu zy ka, ca ły
na miot lu dzi, wszy scy się ba wią. Nie
trwa ło to dłu go, ale po ca łym dniu pra -
cy ta ka mi niim pre za oka za ła się jed nym
z naj faj niej szych wspo mnień – mó wi
Drze wic ka. I do da je, że na uczy ła się ży -
cia na no wo, bo re kon struk cja oka za ła się
dla niej spo so bem na ode rwa nie od co -
dzien no ści. (ab)
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Serdeczne podziękowania 
Zarządowi i pracownikom 

Gliwickiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego, 

przyjaciołom, sąsiadom, kolegom działkowcom 
oraz znajomym za złożone kwiaty 

i udział w uroczystości pogrzebowej 

Ryszarda Gwiaździńskiego 

składa 
Żona i Syn

PORtRet nOwin

podziękowania
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Ko le je Ślą skie za chę ca ją stu den tów do po cią gów.

Dla ża ków bi le ty za zło tów kę 
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Gliwice, ul. Kaczyniec 20 (budynek Galerii Gliwickiej)
32 726-67-26 www.dobrywybor.info.pl

• Do 40 tyś. 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

Wpią tek, 8 wrze śnia, w go dzi -
nach 14.00-15.00 w re dak -
cji dy żu ro wać bę dzie ad wo -

kat Pa weł Gad kow ski. 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. 

  

PORADY 
Z nOwinAmi
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n Dwaj męż czyź ni pró bo wa li
zgwał cić 37-lat kę. Zwa bi li ją pod pre -
tek stem sprze da ży an ty ków 

Spraw cy w wie ku 66 i 63 lat
zwa bi li ko bie tę do miesz ka nia jed -
ne go z nich pod stę pem. Po szko do -
wa na by ła za in te re so wa na kup nem
an tycz nych przed mio tów, oni mie -
li ta ko we po sia dać. Kie dy ko bie ta
przy szła obej rzeć to war, zo sta ła na -
pad nię ta – męż czyź ni usi ło wa li ją
zgwał cić.

Ofia ra za cie kle się bro ni ła, uda -
ło jej się na wet za dzwo nić do zna -
jo me go i po dać ad res, pod któ rym
prze by wa ła. Ko le ga ko bie ty, sły sząc
w słu chaw ce jej krzyk, na tych miast
ru szył na po moc, alar mu jąc
przy oka zji służ by. Po dro dze spo -
tkał pa trol dro gów ki, któ re mu przed -
sta wił spra wę.

Mun du ro wi bły ska wicz nie zna leź -
li się w miesz ka niu i złapali męż -
czyzn na go rą cym uczyn ku.
Po chwi li w lo ka lu po ja wił się też
dru gi pa trol. Gwał ci cie le zo sta li
obez wład nie ni. Sąd aresz to wał ich
już tym cza so wo. Za usi ło wa nie
gwał tu gli wi cza nom gro zi do 12 lat
wię zie nia.

nZa pła ka na „wnucz ka” okra dła
star szą knu ro wian kę

Pod nu mer te le fo nu sta cjo nar ne -
go 81-lat ki, miesz kan ki uli cy Pusz ki na
w Knu ro wie, za dzwo ni ła za pła ka na ko -
bie ta, przed sta wia jąc się ja ko jej wnucz -
ka. Pro si ła o po moc fi nan so wą. Nie po -
dej rze wa ją ca pod stę pu star sza pa ni
przy sta ła na proś bę, ze bra ła wszyst kie
oszczęd no ści, ja kie mia ła w do mu,
a kie dy po upły wie go dzi ny u jej drzwi
sta nął rze ko my zna jo my wnucz ki,
prze ka zał mu 40 tys. zł. Nie py ta jąc
o szcze gó ły. 

Oczy wi ście praw dzi wa wnucz ka nie
mia ła o ni czym po ję cia, a zda rze nie by -
ło sfin go wa ne przez oszu stów. O fak -
cie po peł nie nia prze stęp stwa po wia do -
mi ła po li cję ro dzi na po szko do wa nej.

nPrzy je chał, by ku pić smart fo na,
ale zmie nił zda nie i go ukradł

23-let ni miesz ka niec Za brza umó wił
się przez in ter net z miesz kań cem po wia -
tu ryb nic kie go, sprze daw cą naj now sze -
go, fla go we go mo de lu smart fo na zna -
nej fir my. Męż czyź ni spo tka li się w Gli -
wi cach, na par kin gu w dziel ni cy Za to -
rze. Sprze da ją cy za pro sił kup ca do swo -
je go sa mo cho du, by do koń czyć trans -
ak cję. Cen ny, wart 3 ty sią ce zło tych
smart fon le żał na sie dze niu pa sa że ra. To
sku si ło „na byw cę” – za brza nin sko rzy -
stał z oka zji, chwy cił te le fon i uciekł. 

Po wia do mio ny o spra wie ofi cer dy -
żur ny po dał wszyst kim po li cjan tom
w te re nie ry so pis spraw cy. Po za le d wie
kil ku mi nu tach 23-la tek, wraz z te le fo -
nem, zo stał za trzy ma ny – szedł so bie
spo koj nie uli cą, jak by nic się nie sta ło.
Roz po zna ła go, do go ni ła i obez wład -
ni ła za ło ga ra dio wo zu z dro gów ki. 

Od zy ska ny smart fon wró ci ło do po -
krzyw dzo ne go. Po dej rza ne mu gro zi
od 3 mie się cy do 5 lat po zba wie nia wol -
no ści. 
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Pod redakcją Marysi Sławańskiej    marysia@nowiny.gliwice.pl

MelDUNeK Z AKCJI
nadkom.  Marek Słomski
oficer prasowy 
gliwickiej policji
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Ty le ki lo gra mów kra jan ki ty to nio wej
prze chwy ci li wy wia dow cy z gli wic kiej
ko men dy miej skiej. Wor ki z nie le gal -
nym to wa rem znaj do wa ły się w sa mo -
cho dach dwóch męż czyzn. Pa no wie
wzbu dzi li za in te re so wa nie stró żów
pra wa, kie dy sta li przy swo ich au tach
i ner wo wo się za cho wy wa li. Śled czy
osza co wa li, że spraw cy na ra zi li Skarb
Pań stwa na 70 ty się cy zło tych strat.
Męż czy znom gro zi wy so ka ka ra grzyw -
ny i do 3 lat wię zie nia.

lICZBA WySTęPNA

Sąd Re jo no wy w Gli wi cach 
w związ ku z pro wa dzo ną spra wą o sygn. I Ns 226/17 z wnio sku Ge -
tin No ble Bank S.A. w War sza wie z udzia łem Ha li ny Ja no szek, An ny Ja -
no szek, Pa try ka Ja no szek o stwier dze nie na by cia spad ku po Pio trze
Mi cha le Ja no szek, sy nu Ja na i Mar got, zmar łym w dniu 26 paź dzier -
ni ka 2015 ro ku w Gli wi cach, ostat nio sta le za miesz ka łym w Gli wi -
cach przy ul. Sło necz nej 21

wzy wa, aby spad ko bier cy, w cią gu 3 mie się cy od dnia uka za nia się ogło -
sze nia, zgło si li się i udo wod ni li na by cie spad ku, gdyż w prze ciw nym ra -
zie mo gą być po mi nię ci w po sta no wie niu o stwier dze niu na by cia
spad ku.

REKLAMA

Gli wic cy po li cjan ci po szu ku ją za gi nio ne -
go na sto lat ka. To 16-let ni Ja kub Pie -
trzyk z Knu ro wa, prze by wa ją cy w pla -

ców ce opie kuń czo -wy cho waw czej przy
ul. Szpi tal nej, pro wa dzo nej przez Ca ri tas.
24 sierp nia oko ło go dzi ny 19.30 Ja kub wy -
szedł z pla ców ki i do chwi li obec nej nie wró -
cił. Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, że chło -
pak ma skłon no ści do po dró żo wa nia au to bu -
sem lub po cią giem. Ja kub nie za brał ze so -
bą żad nych rze czy oso bi stych czy ubrań
na zmia nę.

Po li cjan ci
pro wa dzą
ak cję przy
gli wic kich
szko łach 

„Bez piecz na dro ga do szko -
ły” to ogól no pol ska wrze -
śnio wa ak cja. W po nie dzia -
łek, 4 wrze śnia, gdy ucznio -
wie ru szy li do szkół, roz po -
czę ła się tak że w na szym
mie ście. Na uli cach pojawili
się funk cjo na riu sze z dro -
gów ki oraz pre wen cji – uczą
dzie ci, jak bez piecz nie do -
trzeć na lek cje, a po tem
wró cić do do mu. Bę dą od by -
wać się pre lek cje i po ga dan -
ki. Mun du ro wi z WRD przy -
po mi na ją też kie row com,
by za cho wa li szcze gól ną
ostroż ność w re jo nach szkół.

Uwa ga, waż ny ko mu ni kat!
Za gi nął małoletni Ja kub

Gli wi cza nin za dzi wił pa tro lu ją -
cych dziel ni cę Brze zin ka po li cjan -
tów. Męż czy zna je chał sa mo cho -
dem mar ki Steyr z do szczęt nie
zbi tą przed nią szy bą. Zo stał za trzy -
ma ny na uli cy Ko ziel skiej. 

A po za trzy ma niu mię dzy kie -
row cą a jed nym z po li cjan tów wy -
wią zał się ta ki oto dia log: 

po li cjant: Szy by pan nie ma, to
wi dać, ale czy przy naj mniej spry -
ski wa cze dzia ła ją?

kie row ca (włą czył wy cie racz ki
i spry ski wa cze, w oczy pry snął mu
płyn): to jest bar dzo do bre roz wią -
za nie w upal ne dni, chło dzi.

Co do szy by: 50-la tek wy tłu ma -
czył stró żom pra wa, że stra cił ją
nie daw no i jesz cze nie zdą żył
wsta wić no wej. Pod czas kon tro li
wy szło do dat ko wo na jaw, że sa -
mo chód nie po sia da spraw ne go
oświe tle nia. 

Do daj my, że męż czy zna był zu -
peł nie trzeź wy – miał po pro stu po -
czu cie hu mo ru. Wpraw dzie roz ba -
wił mun du ro wych, ale ka ry i tak nie
unik nął. Za bro nio no mu dal szej jaz -
dy, za trzy ma no do wód re je stra cyj -
ny po jaz du oraz wrę czo no 500-zło -
to wy man dat.

50-let ni kie row ca zła mał prze pi sy, ale przy oka zji 
wpra wił po li cjan ta w do bry hu mor.

Je chał cię ża rów ką
bez przed niej szy by

Ry so pis: wiek z wy glą du ok. 16 lat, wzrost 175 cm, wa ga 70 kg, szczu pła
bu do wa cia ła, wło sy krót kie i ciem ne, oczy sza re, twarz trój kąt na, uszy śred -
nie, uzę bie nie peł ne.
W dniu za ginię cia chło pak ubra ny był w ciem ne spodnie dre so we, blu zę,
ciem ne san da ły, ciem ne skar pet ki, miał oku la ry w ciem nej opraw ce.
Oso by, któ re wi dzia ły gdzieś Ja ku ba, zna ją miej sce je go prze by wa nia, po -
li cja pro si o pil ny kon takt 32 336 92 55 (te le fon ca ło do bo wy). 



Bu dy nek przy ul. Go ja wi czyń -
skiej 8 jest ni czym spróch nia ły
grzyb. Pe łen wo dy, zie lo ny

od ple śni i mur sze ją cy od środ ka. Wśród
gni ją cych ścian mia sto umie ści ło mat kę
z nie peł no spraw nym sy nem. Po na szej
in ter wen cji ZBM II TBS obie cał za dbać
o dom jesz cze w tym ro ku. I, choć cza -
su już nie wie le, za pew nia, że sło wa do -
trzy ma.

Nie du ży sta ry bu dy nek w Ła bę dach
zaj mu ją czte ry miesz ka nia. Na 37 me -
trach swo ją przy stań zna la zła Be ata
Kar dyś z dwo ma sy na mi. W po rów na -
niu z daw nym miesz ka niem to klit ka. Po -
nad 60 me trów na Si kor ni ku stra ci li
za dłu gi. Przy Go ja wi czyń skiej zna leź li
so cjal ny, ale ład nie wy re mon to wa ny
lo ka lik. Od ma lo wa ny, z pa ne la mi
na pod ło gach. Pa ni Be ata już na wła sną
rę kę za dba ła o ła zien kę, na któ rą za bra -
ła część kuch ni. In we sty cja jest w trak -
cie le ga li za cji. 

Ale naj waż niej szą zmia ną jest wy god -
ny do stęp na wol ne po wie trze. Miesz ka -
nie na par te rze dzie li od wyj ścia pa rę
stop ni. W blo ku do po ko na nia by ły
czte ry pię tra, bez win dy. A syn pa ni Be -
aty po ru sza się na wóz ku. Mło dy męż -
czy zna, ma 24 la ta, ni gdy nie cho dził.
Wsku tek dzie cię ce go po ra że nia mó -
zgo we go cier pi na pa ra liż nóg i nie do -
wład rąk. Z tru dem mó wi. 

– W daw nym miej scu ra dzi li śmy so -
bie z po mo cą scho dow ła zu. Ale to cięż -
kie, nie wy god ne urzą dze nie. Mar cin
ca łe dnie spę dzał w czte rech ścia nach.
Du sił się. Te raz, gdy tyl ko jest po go da,
a syn nie jest w pra cy w Gli wic kim Za -
kła dzie Ak ty wi za cji Za wo do wej, nie
ru sza się z po dwór ka za do mem.

Jest jed nak jed no „ale”. Z każ dym co -
raz krót szym dniem w pa ni Be acie ro śnie
nie po kój. Za pro giem je sień, po tem zi -
ma. Przyj dą desz cze i mróz. A wraz z ni -
mi w peł nej oka za ło ści znów po ja wi się
nie chcia ny gość – grzyb. 

Te raz sie dzi ukry ty, za sza fą
i przy pod ło dze pod wer sal ką. Ale gdy
tyl ko po czu je wil goć, roz peł znie się
wszę dzie. Tak jak sta ło się to pierw szej
zi my Kar dy siów w no wym miesz ka niu.
Pleśń opa no wa ła ścia nę, we szła do sza -
fy, za ję ła ubra nia. By li śmy wte dy,
w stycz niu 2016 r., przy Go ja wi czyń skiej
z ka me rą. Zie lo ny na lot cią gnął się
w na ro żu od pod ło gi nie mal po su fit. 

Wil goć to pro blem ca łe go bu dyn ku.
W miesz ka niu obok wo da wy gry zła
miej sca mi tynk, prze bi ja się już przez ce -
głę. Dom w ogó le nie jest w naj lep szym
sta nie. Re mon tu do ma ga się przede
wszyst kim dach. A do nie daw na by ło
jesz cze go rzej. Po na szej in ter wen cji
w ubie głym ro ku wy mie nio no drzwi wej -
ścio we, zre pe ro wa no pod ło gę na stry chu,
bo to nę ła w dziu rach. 

– By ły to pierw sze pra ce w bu dyn ku,
po za od ma lo wa niem klat ki, ja kie pa mię -
tam. A miesz kam tu taj już 50 lat – mó -
wi są siad ka pa ni Be aty.

Pół to ra ro ku te mu, gdy ro bi li śmy re -
por taż fil mo wy, po ka za li śmy zdję cia
w dy rek cji za rząd cy. Zro bi ły wra że nie.
Przed sta wi ciel ZBM II TBS przed ka me -
ra mi zo bo wią zał się do od wod nie nia bu -
dyn ku, je go osu sze nia i ge ne ral ne go
re mon tu ele wa cji. 

– Czas le ci, la to się koń czy, a wo kół
do mu nic się nie dzie je. Cze ka nas ko -
lej na kosz mar na zi ma? – zwró ci ła po -
now nie na szą uwa gę na spra wę pa ni Be -
ata. 

Czy czar na pro gno za lo ka tor ki się
speł ni? W ZBM II TBS prze ko nu ją, że
nie ma ta kie go ry zy ka. Choć ka len darz
prac jest na pię ty. In we sty cja cze ka do -
pie ro na wy ko naw cę. Je go wy bór za pla -
no wa no na wrze sień, w paź dzier ni ku
moż na spo dzie wać się roz po czę cia prac,

a ich za koń cze nia do koń ca ro ku, naj póź -
niej w pierw szych ty go dniach na stęp ne -
go. 

Cze go in ne go oba wia ją się miesz kań -
cy. W ra chu bach za rząd cy wie le za le ży
od po go dy. Nie da się wy klu czyć, że
przy skraj nie nie ko rzyst nych wa run -
kach część prac, któ re obej mu ją m.in. do -
cie ple nie ścian, od wod nie nie bu dyn ku,
re mont da chu, za izo lo wa nie fun da men -
tów, bę dzie mu sia ła po cze kać na lep szą
au rę.

Nie by ło by ta kie go nie bez pie czeń stwa,
gdy by re mont przy spie szo no w cza sie.
A każ dy dzień ży cia w ple śni od bi ja się
na zdro wiu Mar ci na. – Syn, ze wzglę du
na ogól ny stan or ga ni zmu, jest po dat ny
na cho ro by. Od kil ku mie się cy utrzy mu -
je się u nie go ka szel na tle aler gicz nym.
Le karz nie ma wąt pli wo ści, że pod ło żem
jest grzyb w miesz ka niu. Je że li cho ro ba
przej dzie w stan chro nicz ny, mo że do -
pro wa dzić do ast my. 

Mar cin to oczko w gło wie pa ni Be aty.
Opie ka nad spa ra li żo wa nym męż czy zną
wy peł nia jej ca łe ży cie. Zre zy gno wa ła
z pra cy, nie oszczę dza na je go re ha bi li -
ta cji i środ kach pie lę gna cji, co po śred nio
zresz tą wpę dzi ło ro dzi nę w ta ra pa ty fi -
nan so we. Te raz po sta wi ła so bie za cel
wy cią gnię cie sy na z kasz lu. Przy czy nę
cho ro by usu nąć mo że osu sze nie i do cie -
ple nie miesz ka nia. Obec nie je dy nym źró -

dłem ogrze wa nia jest ka flo wy piec
w po ko ju. Pa ni Be ata by ła już na do brej
dro dze, że by za ło żyć ogrze wa nie ga zo -
we. Po moc – na in we sty cję nie wy star -
cza ali men tów i za sił ku pie lę gna cyj ne -
go – za de kla ro wa ła jed na z gli wic kich
fun da cji. Na ra zie pla ny – w związ ku

z pla na mi ZBM – mu szą po cze kać.
– W GZAZ za ra biam ja ko in tro li ga -

tor. Ma rzę, że by w przy szło ści pra co wać
przy kom pu te rze, ma ma obie ca ła wy ku -
pić kurs. Ale ma rze niem na te raz jest nor -
mal ne miesz ka nie, bez grzy ba na ścia nie,
w ubra niach i po wie trzu – dzie li się swo -

imi oba wa mi Mar cin. 
Za miast ob raz ka z ma rzeń lo ka to rzy

z Go ja wi czyń skiej 8 ma ją przed so bą
wid mo zi mo wych mie się cy peł nych
ple śni i wil go ci.

(pik)
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Rodzina: mamy grzyb w każ dej sza fie
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Pie rza ści ter ro ry ści Zmia ny w roz kła dzie 
po cią gów

3 wrze śnia na stą pi ła ko lej na, czwar -
ta już, ko rek ta w roz kła dzie jazdy po -
cią gów KŚ. Zmia ny zwią za ne są z na -
stęp nymi pra ca mi re mon to wo -mo der -
ni za cyj ny mi, ja kie re ali zu ją PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we. Do ty czą rów nież
po cią gów z Gli wic.

Ko rek ty są m.in. na li nii S1. Na po -
łą cze niu mię dzy Czę sto cho wą i Gli wi -
ca mi 3 wrze śnia po ja wi ły się dwa no -
we po cią gi w nie dzie lę. Pierw szy z nich
za pew ni tu ry stom po wrót z Ży wiec czy -
zny do Gli wic bez prze siad ki w Ka to -
wi cach, dru gi bę dzie kur so wać w go -
dzi nach wie czor nych z Gli wic do Ka -
to wic. 

In ne waż ne zmia ny z punk tu wi dze -
nia po dróż nych z Gli wic za szły m.in.
na li nii S4 Ty chy Lo do wi sko – So sno -
wiec Głów ny. Od 4 wrze śnia w roz kła -
dzie zo sta ną wy dłu żo ne re la cje dwóch
po cią gów kur su ją cych w dni ro bo cze
(tra sa wy dłu żo na o od ci nek Ka to wi -
ce – So sno wiec Gł.). Zmie nia się rów -
nież roz kład jaz dy na li niach S5 8 
i S7 2. W związ ku z wy mia ną ele men -
tów na wierzch ni ko le jo wej po je dyn cze
po cią gi bę dą kur so wać w skró co nej re -

la cji, z po mi nię ciem od cin ków Biel sko
Bia ła – Pszczy na lub Biel sko-Bia ła
Gł. – Cze cho wi ce -Dzie dzi ce. Na po mi -
nię tych od cin kach moż na sko rzy stać
z in nych po cią gów. 

PKP PLK ma za miar kon ty nu ować
pra ce na od cin ku Wi sła Ob ła ziec – Wi -
sła Głęb ce. Z te go wzglę du na wy żej
wy mie nio nym na dal obo wią zu je za -
stęp cza ko mu ni ka cja au to bu so wa. Czte -
ry po cią gi na li nii S6 (Ka to wi ce – Wi -
sła Głęb ce) bę dą przez kil ka dni kur so -
wać ob jaz dem, z po sto jem w Chy biu. 

Przed po dró żą, aby unik nąć po my -
łek, war to spraw dzić do kład nie roz kład
po łą czeń, zwra ca jąc uwa gę na ter min
obo wią zy wa nia da ne go roz kła du oraz
wa rian ty kur so wa nia po szcze gól nych
po cią gów. Szcze gó ło we in for ma cje
o zmia nach moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej Ko lei Ślą skich, m.in. w li -
nio wym roz kła dzie jaz dy i in ter ne to -
wych wy szu ki war kach po łą czeń oraz
na pla ka tach na dwor cach ko le jo wych
i pe ro nach.

Zmia ny obo wią zu ją do 14 paź dzier -
ni ka. 

(pik)

Miesz kań cy ul. Cioł kow skie -
go w Ła bę dach stra ci li cier pli -
wość i we zwa li mun du ro -

wych, że by po mo gli im się po zbyć (lub
przy naj mniej uci szyć) są sia dów.

Są sia dów nie ty po wych, bo pie rza -
stych. Ko gu ty z po se sji przy ul. Ko smo -
nau tów, nie zwa ża jąc na nic, pie ją
w naj lep sze. I nie ma dla nich zna cze -
nia, czy to bla dy świt, po łu dnie, czy
póź ny wie czór. Zda niem lo ka to rów,
pie ją zbyt gło śno.

– Wy dzie ra ją się na wet o dru giej
w no cy i bu dzą wszyst kich w oko li cy.
A trze ba wie dzieć, że na sze blo ki sto ją
do słow nie kil ka me trów od kur ni ka. Ten
ha łas jest bar dzo do kucz li wy. A w upał
nie moż na na wet za mknąć okien – mó -
wi pa ni Alek san dra, któ ra we zwa ła po -
li cję. – Funk cjo na riu sze po dob no po roz -
ma wia li z wła ści ciel ką, ta obie ca ła, że
spró bu je ja koś pro ble mo wi za ra dzić. 

– Nie cho dzi o to, czy to ko gut, pies
czy co kol wiek in ne go. Cho dzi o to, że
jest ha łas. Ja chcę mieć spo kój. Chcę
być wy po czę ty i iść do pra cy. To chy -
ba pro ste? – py ta in ny z lo ka to -
rów. – Już na wet tak bar dzo nie prze -
szka dza ją nam dzwo ny ko ściel ne ze sto -
ją cej obok świą ty ni. To pia nie jest nie
do znie sie nia. Nie któ re gmi ny pod ję ły
uchwa ły, że w mia stach nie moż na pro -
wa dzić ho dow li dro biu. U nas, nie ste -
ty, nie ma ta kich prze pi sów.

W spra wie uciąż li wych pta ków in -

ter we nio wa ła też straż miej ska. – Z na -
szych usta leń wy ni ka, że wła ści ciel ka
kur ho du je je od ośmiu lat i jak do tej
po ry nikt nie zgła szał jej żad nych za -
strze żeń – re la cjo nu je Bo że na Frej, kie -
row nik wy dzia łu pro fi lak ty ki i ko mu -
ni ka cji spo łecz nej. – Funk cjo na riu sze
prze pro wa dzi li roz mo wę z wła ści ciel -
ką. Nie mo że my jed nak pod jąć żad nych
kro ków, bo do dziś nikt nie zło żył ofi -
cjal ne go za wia do mie nia o po peł nie niu
wy kro cze nia. By ło tyl ko zgło sze nie te -
le fo nicz ne. Po dob na sy tu acja mia ła
miej sce pod ko niec czerw ca te go ro ku
przy ul. Kie lec kiej. Zgła sza ją cy miesz -
ka niec skar żył się na pia nie ko gu ta o go -
dzi nie 4.00. Wła ści ciel w tej sy tu acji za -
czął za my kać „spraw cę” w kur ni ku

w godz. 19.00 – 7.00 i spra wa zo sta ła
za ła twio na po lu bow nie. 

To nie pierw szy przy pa dek w Pol -
sce, gdy mun du ro wi ma ją uci szyć nie -
sfor ne ptac two. Nie tak daw no me dia
do nio sły, że w Głu cho wie w wo je wódz -
twie wiel ko pol skim pew na ko bie ta
ho du ją ca drób zo sta ła uka ra na man da -
tem za za kłó ca nie ci szy noc nej przez jej
ko gu ty. Zgod nie z ko dek sem wy kro -
czeń do sta ła stu zło to wą ka rę. Na ka za -
no też, by drób trzy ma ła w wa run kach
nie uciąż li wych dla są sia dów. Hi sto ria
po zor nie śmiesz na, ale z tra gicz nym
koń cem, bo sied miu spraw ców za -
mie sza nia stra ci ło gło wy.

Czy w Ła bę dach hi sto ria skoń czy się
po dob nie? (san)

Wy dział Pra cy i Ubez pie czeń
Spo łecz nych w Są dzie Re jo -
no wym w Gli wi cach zba da,

czy w gli wic kiej stra ży miej skiej do cho -
dzi ło do nie rów ne go trak to wa nia pra -
cow ni ków i mob bin gu. Ta kie oskar że -
nia pod ad re sem by łe go pra co daw cy
kie ru ją czte ry oso by, któ re zło ży ły
zbio ro wy po zew. 

O tym, co dzie je się w gli wic kiej jed -
no st ce, pi sa li śmy kil ka krot nie. Z po cząt -
ku oso by zwra ca ją ce się do nas o po moc
pra co wa ły jesz cze w tej for ma cji i ba -

ły się ujaw nić swo je per so na lia. Kie dy
zrzu ci ły mun dur, za czę ły otwar cie
oskar żać prze ło żo nych. Mar cin Kucz -
kow ski, Krzysz tof Zie lon ka, Ra fał Sę -
dłak i Mar ta Szam pe ra za rzu ca ją ko -
men dan to wi Ja nu szo wi Bi smo ro wi
m.in. nie rów ne trak to wa nie pra cow ni -
ków (np. przy wy na gra dza niu i pre mio -
wa niu), czyst ki, szu ka nie ha ków na nie -
po kor nych. 

– Nie ma my wąt pli wo ści, że pa dli śmy
ofia rą mob bin gu i nie rów ne go trak to wa -
nia ze stro ny pra co daw cy – mó wi li

nam po szko do wa ni straż ni cy. – Z nie -
uza sad nio nych przy czyn roz po czę to
prze ciw ko nam kam pa nię, któ rej ce lem
by ło po ni ża nie, umniej sza nie za sług
oraz za ni ża nie sa mo oce ny. Zróż ni co wa -
no na sze wy na gro dze nia do dat ko we, na -
gro dy, awan se, szko le nia i uza leż nio no
je od su biek tyw nej oce ny sze fa.

Za nim roz po czął się pro ces, straż ni -
cy na pi sa li pi smo do ko men dan ta Bi -
smo ra, do ma ga jąc się za dość uczy nie nia
fi nan so we go. Ten od pi sał, że o żad nej
me dia cji nie mo że być mo wy. W ob szer -

nej ko re spon den cji na po zew, skie ro wa -
nej do są du, od pie ra każ dy z wy su wa -
nych za rzu tów, uwa ża jąc je za bez za sad -
ne, a na do wód przy ta cza do ku men ty
i ze zna nia świad ków. Łącz nie szes na stu
osób, w zde cy do wa nej więk szo ści ak -
tu al nie za trud nio nych funk cjo na riu szy. 

„Twier dze nia po zwu po zo sta ją nie -
praw dzi we, ma ni pu lu ją fak ta mi, po zo -
sta ją na ce cho wa ne su biek tyw nym prze -
ko na niem po wo dów o słusz no ści swo -
ich twier dzeń”, czy ta my w pi śmie
do są du, pod pi sa nym przez Bi smo ra.

– My też dys po nu je my ma te ria łem
do wo do wym w po sta ci świad ków i to
nie tyl ko tych, któ rzy już nie pra cu ją
w gli wic kiej stra ży miej skiej – mó wi ad -
wo kat Mał go rza ta Łu ka sik, re pre zen tu -
ją ca by łych funk cjo na riu szy. – Oni
twier dzą, że mob bing w tej jed no st ce jest
i że go wi dzą. Oczy wi ście bo ją się o tym
mó wić, bo wie dzą, ja kie wią żą się
z tym kon se kwen cje. Dla te go głów nie
li czy my na tych straż ni ków, któ rzy
z po wo du mob bo wa nia ode szli z pra cy.

(san)

Sąd roz strzy gnie spór o mob bing
www.nowiny.gliwice.pl
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Do prze tar gu na kon cep cję prze bu do wy re pre zen ta cyj nej uli cy mia sta sta nę ło pięć firm. 

Ja ka Zwy cię stwa? 
Wśród firm zna la zły się trzy

pra cow nie z Gli wic: Pro -
jarch z naj niż szą ofer -

tą – 109 tys. zł, P. A. No va z naj wyż -
szą – 182 tys. i An Ar chi Gro up, ofe ru -
ją ca 142 tys. Oprócz nich zgło si ły się:
Pra cow nia Pro jek to wa Most z War go -
wa i spół ka Stu dium z War sza wy.
ZDM chce prze zna czyć na przy go to wa -
nie do ku men ta cji 100 tys. zł.

Za da niem fir my, któ ra wy gra prze -
targ, bę dzie opra co wa nie kon cep cji
prze bu do wy ukła du ko mu ni ka cyj ne go
i za go spo da ro wa nia prze strze ni uli cy
w co naj mniej trzech wa rian tach. Za -
ma wia ją cy ocze ku je rów nież ana li zy
po rów naw czej roz wią zań pod ką tem
kry te riów tech nicz nych, eko no micz -
nych i śro do wi sko wych oraz wy ło nie -
nia na tej pod sta wie wa rian tu osta tecz -
ne go. Au to rzy kon cep cji ma ją wziąć
pod uwa gę stwo rze nie wa run ków
do po wią za nia ob słu gi róż nych ro dza -
jów użyt kow ni ków – pie szych, ro we -
rów, ko mu ni ka cji pu blicz nej, sa mo cho -
dów. Punk tem wyj ścia bę dą ana li zy dla
po szcze gól nych ro dza jów ru chu
z uwzględ nie niem od dzia ły wa nia Zwy -
cię stwa na uli ce przy le głe i od wrot nie.
Opra co wa nie po win no rów nież za -
wie rać pro po zy cje za go spo da ro wa nia
z wy ko rzy sta niem ma łej ar chi tek tu ry
(np. ła wecz ki, uspo ko je nie ru chu, miej -
sca in te gru ją ce wszyst kich uczest ni ków
ru chu) od cin ka Dol nych Wa łów – Du -
bo is. Spo łecz ni cy z Ośrod ka Stu diów
o Mie ście Gli wi ce ma ją o prze tar gu
i przy szłej in we sty cji od mien ne zda nie,
a swo je sta no wi sko przed sta wi li w pi -
śmie do urzę du miej skie go i ZDM. 

– Ele men tem wyj ścio wym dla opra -
co wa nia kon cep cji za go spo da ro wa nia
prze strze ni po win ny być otwar te warsz -
ta ty dla miesz kań ców, przed się bior ców
i użyt kow ni ków tej dro gi. Istot ną ro lę
w pro ce sie kon sul ta cji po win na ode grać

Ra da Osie dla Śród mie ście oraz or ga -
ni za cje po za rzą do we sta tu to wo zaj -
mu ją ce się za gad nie niem prze strze ni
pu blicz nej (np. Gli wic ka Ra da Ro we -
ro wa, OSOM Gli wi ce) – za uwa ża ją
spo łecz ni cy. Su ge ru ją też, by
przed wdra ża niem do ce lo wych roz wią -
zań na uli cy Zwy cię stwa prze pro wa dzić
pro to ty po wa nie prze strzen ne. Ta ka
me to da po zwa la na prze te sto wa nie
kon cep cji, prze pro wa dze nie ba dań
i ana liz przed przy stą pie niem do kosz -
tow nej in we sty cji. Spraw dzia nem miał
być pro jekt Ży wa Uli ca, do re ali za cji
któ rej mia sto nie do pu ści ło w kwiet niu
br.

– Ma my rów nież uwa gi i wąt pli wo -
ści co do for my ogło szo ne go prze tar -
gu. Przede wszyst kim od po wied nią

for mą dla za dań po le ga ją cych na two -
rze niu „wi zji” jest po stę po wa nie kon -
kur so we. Aż pro si się o to w mie ście
Po li tech ni ki Ślą skiej, z jej wy dzia łem
ar chi tek tu ry. W re gio nie jest też wie -
le pod mio tów, któ re chęt nie wy stą pi -
ły by w ta kim po stę po wa niu (nie tyl ko
pra cow nie ar chi tek to nicz ne). Czas
prze zna czo ny na skła da nie ofert jest nie -
po ko ją co krót ki. Nie for tun nie wy bra -
no tak że mo ment ogło sze nia prze tar -
gu – okres wa ka cyj ny, urlo po wy. Kwo -
ta prze zna czo na na re ali za cję tak zło -
żo ne go za da nia jest zde cy do wa nie za
ni ska. Ro dzi to oba wy o na le ży tą sta -
ran ność wy ko na nych ba dań i ana liz (bę -
dą cych ba zą do wy pra co wa nia wa rian -
tów za go spo da ro wa nia prze strze ni uli -
cy Zwy cię stwa), a w efek cie ja kość

osta tecz nych kon cep cji – wy li cza
OSOM. 

Nie wia do mo, kie dy na stą pi roz strzy -
gnię cie prze tar gu, ale czas przed bu do wa -
niem kon cep cji mia sto mo że wy ko rzy -
stać na sze ro kie kon sul ta cje spo łecz ne. 

In ter nau ci o tym, ja ka po win -
na być no wa Zwy cię stwa: 

Ewa: Przede wszyst kim po win ny
być po pro wa dzo ne sze ro kie, po głę -
bio ne kon sul ta cje z miesz kań ca mi,
do ty czą ce ich po trzeb, po strze ga nia
i ocze ki wań co do tej uli cy. Par ty cy -
pa cja przede wszyst kim – #1 w mie -
ście, któ re aspi ru je do by cia zrów no -
wa żo nym. 

Gli wic ka Ma sa Kry tycz na: Ma rzy
nam się, że by uli ca zo sta ła zna czą -
co zwę żo na i cał ko wi cie za mknię ta
dla ru chu sa mo cho dów (z wy jąt kiem
miesz kań ców, do staw i służb).
Przy ta kim roz wią za niu żad ne wy -
dzie lo ne dro gi dla ro we rów nie są
po trzeb ne, bo ro we rzy sta jest prak -
tycz nie je dy nym po jaz dem na uli cy.
Ta kie roz wią za nie funk cjo nu je na uli -
cy Piotr kow skiej w Ło dzi i spraw dza
się zna ko mi cie. 

Mi chał: Wpro wa dzić obo wią zek
uprosz czo nej re kla my, do brym przy -
kła dem jest Żab ka – ład ny zło ty na -
pis za miast pla sti ko we go ba ne ra. Do -
fi nan so wać re mon ty ele wa cji
na Zwy cię stwa – wzo rem od no wio -
nych ka mie ni czek. Obec nie ka mie ni -
ce są w pry wat nych rę kach, ale pro -
po nu jąc do fi nan so wa nie, np.
50-pro cen to we, za chę ci się do zmian.
Choć tu pro blem: wła ści cie le in nych
nie ru cho mo ści z mia sta mo gą za rzu -
cić nie rów ne trak to wa nie w za kre sie
do fi nan so wa nia. Że tyl ko Zwy cię stwa
się fi nan su je. Ale za wsze moż na
po wie dzieć „od Zwy cię stwa za czy na -
my”.

An drzej: Uwa żam, że war to
na środ ku po zo sta wić jezd nię, ale
wy łącz nie dla au to bu sów, tak só wek
czy ro we rów. Do te go sze ro kie
chod ni ki i du żo zie le ni. Coś
na kształt war szaw skie go trak tu
kró lew skie go. 

Ju sty na: Bra wo dla pla nów mo der -
ni za cji ul. Zwy cię stwa. En tu zjazm stu -
dzi in for ma cja, że tak ocze ki wa ne
i po trzeb ne przed się wzię cie ma być
zre ali zo wa ne w dro dze prze tar gu
na kon cep cję pro jek to wą, a nie kon -
kur su ar chi tek to nicz ne go. Nie po koi
też krót ki ter min na skła da nie ofert.
Gdzie czas na stu dia, ana li zy, dys ku -
sje, kon sul ta cje? 

O skok od le ku. Pod nieb na 
dru ży na Fun da cji SMA za pra sza

na przy go dę ży cia dla ży cia 

9wrze śnia na gli wic kim lot ni sku
śmiał ko wie cho ru ją cy na rdze nio -
wy za nik mię śni sko czą ze spa do -

chro nem. W ten spo sób speł nią ma rze -
nia i uświa do mią in nym, czym jest ta
bez względ na cho ro ba. „O sok od le ku”
bę dzie też for mą lob bin gu na rzecz do -
stęp no ści le ku w Pol sce. W tym ro ku
po sta no wio no roz sze rzyć ak cję i za pro -
sić do sko ków wszyst kich chęt nych.

Rdze nio wy za nik mię śni za bie ra
mię śnie, si łę, od dech, nie po zwa la
cho dzić. Jest bar dzo cięż ką i czę sto
śmier tel ną cho ro bą. Nie po zba wia jed -
nak pa sji ży cia. Dla te go gru pa za pa leń -
ców z SMA pla nu je sko czyć ze spa do -
chro nem z czte rech ty się cy me trów. 

– Chce my zro bić coś do bre go, po -
sze rzyć wśród spo łe czeń stwa świa do -

mość tej cho ro by, po ka zać młod -
szym z SMA, że mo gą w ży ciu osią -
gnąć to, cze go pra gną, że każ dy mo -
że się gnąć po swo je ma rze nia. SMA
to nie wy rok! – mó wią or ga ni za to rzy
ak cji. Od kil ku mie się cy SMA prze -
sta ło być cho ro bą nie ule czal ną – jest
już lek za re je stro wa ny w Eu ro pie. Pro -
du cent pla nu je po da wać go za dar mo,
w ra mach pro gra mu wcze sne go do stę -
pu, 30 dzie ciom w Pol sce. – La da mo -
ment ma ją się tak że roz po cząć roz mo -
wy do ty czą ce re fun da cji. Ak cją
„O sok od le ku” chce my zwró cić
uwa gę na do ro słych cho rych, któ rzy
nie ma ją na nie go na ra zie szans – mó -
wi Agniesz ka Fi lip kow ska, ak ty wist -
ka miej ska cho ru ją ca na SMA od uro -
dze nia. 

Jak moż na po móc? Do łą cza jąc do wy da rze nia na FB, 
udo stęp nia jąc, „laj ku jąc”, prze ka zu jąc in for ma cję da lej. 

Moż na tak że do łą czyć do zbiór ki in ter ne to wej: 
www.sie po ma ga.pl/r/podniebnadruzynafundacjisma

A je śli chce my po móc fun da cji, mo że my wpła cić da ro wi znę na kon to:
Fun da cja SMA 46 1300 0000 2076 8236 2589 0005
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Opa no wa ny, bez kon flik to wy,
zrów no wa żo ny. Zdy stan so -
wa ny, ale jed no cze śnie sta ra -

ją cy się zro zu mieć lu dzi. Zdy scy pli -
no wa ny, lu bią cy po rzą dek. Ko cha ją -
cy ro dzi nę.

In te re su je się hi sto rią, a hi sto rią
Gli wic w szcze gól no ści. Pa sjo nu je go
też tech ni ka woj sko wa, szcze gól nie
po jaz dów mi li tar nych. Jest też za pa -
lo nym tu ry stą, któ ry za ło żył so bie,
że po zna Pol skę, więc zjeź dził ją
wzdłuż i wszerz.

Był rok 1982, kie dy po raz pierw -
szy po ja wił się na za ję ciach Wy dzia -
łu Me cha nicz ne go Tech no lo gicz ne go
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Nie opie rzo ny stu dent nie przy pusz -
czał wte dy, że 35 lat póź niej bę dzie
rek to rem tej jed nej z naj więk szych
i naj lep szych pol skich uczel ni.

Uro dził się 55 lat te mu w Wo dzi -
sła wiu, ale mło dość spę dził w Ja -
strzę biu -Zdro ju, gdzie osie dli li się je -
go szu ka ją cy pra cy ro dzi ce. – Dzie -
ciń stwo mia łem barw ne – wspo mi -
na. – To by ły faj ne cza sy, zu peł nie in -
ne od tych, w któ rych przy szło żyć
mo im dzie ciom (ma 13-let nią cór kę
i 19-let nie go sy na – red.). Atrak cją
był na przy kład prze jazd na no we
osie dle, gdzie wy bu do wa no wie -
żow ce i my, 13-, 14-lat ko wie, mo gli -
śmy wje chać win dą na 10. pię tro, by
po dzi wiać wi do ki.

Jak mó wi, za wsze pa sjo no wał się
tech ni ką. – Lu bi łem maj ster ko -
wać – opo wia da. – Pa mię tam, że ja -

ko kil ku la tek zbu do wa łem go kar ta.
Oczy wi ście nie był na pę dza ny żad -
nym sil ni kiem. Ot, ro bi ło się kon -
struk cję, mon to wa ło kół ka z ja kie goś
dzie cię ce go wóz ka, sia da ło i zjeż dża -
ło z gór ki. Za ba wy przy tym by ło co
nie mia ra. 

Szyb ko opu ścił dom ro dzin ny, bo
po ukoń cze niu pod sta wów ki za -
miesz kał w in ter na cie Tech ni kum
Me cha nicz no -Elek trycz ne go w Cie -
szy nie, do brej, pre sti żo wej szko -
ły. – Pry mu sem wpraw dzie nie by -
łem, ale bez pro ble mów do sta łem się
na po li tech ni kę w Gli wi cach
(śmiech). I zno wu za miesz ka łem
po za do mem ro dzin nym, w aka de -
mi ku. Na uki by ło mnó stwo. Za ję cia
trwa ły nie rzad ko po osiem go dzin
dzien nie. Dość po wie dzieć, że w tam -
tych cza sach mie li śmy ty go dnio wo
oko ło 40 go dzin za jęć, a dzi siaj stu -
den ci ma ją ich po ło wę mniej. Mi mo
ta kie go na wa łu pra cy pro wa dzi li śmy
barw ne ży cie stu denc kie. Ale z umia -
rem. Po po łu dnia mi tre no wa łem ju -
do. Wy cho dzi łem też do ki na. Do Baj -
ki, rza dziej – Ju trzen ki i Amo ku. 

Po stu diach o świe żo upie czo ne -
go ab sol wen ta upo mnia ła się ar mia.
Po ro ku wró cił do Gli wic, na po li tech -
ni kę, i roz po czął pra cę na uko wą
na ma cie rzy stym wy dzia le. W 2012 r.
zo stał je go dzie ka nem, a w 2016 wy -
bra no go rek to rem uczel ni. 

Po znaj cie miej sca w Gli wi cach
waż ne dla pro fe so ra Ar ka diu sza
Mę ży ka, rek to ra Po li tech ni ki Ślą skiej.

Nie spo ty ka nie spo koj ny czło wiek

Plac Grun waldz ki. Oa za ci szy i spo ko ju. Od kil ku na stu lat
miesz ka w je go są siedz twie. Chwa li układ urba ni stycz ny tej
oko li cy, wy my ślo ny przez Niem ców w la tach 30. ubie głe go
wie ku. – To od za wsze by ło dla mnie wy ma rzo ne miej sce do za -
miesz ka nia – mó wi. – Ską pa na w ziel ni dziel ni ca jest praw -
dzi wym mia stem – ogro dem. Ide al na do wy po czyn ku i re lak -
su. Uwiel biam po po łu dnio wy jog ging po par ku. Mam wte dy
czas na od stre so wa nie się, uciecz kę od pro ble mów dnia co dzien -
ne go, róż ne prze my śle nia. Gli wic ka sta rów ka. Co dzien nie prze mie rza ją, idąc

do i z pra cy. – Z każ dym ro kiem pięk nie je – pod -
kre śla. – Wy bru ko wa ne kil ka lat te mu ulicz ki czy
re stau ro wa ne ka mie ni ce na da ją sta re mu mia stu
wy jąt ko we go uro ku. Dla te go wszel kie de le ga cje, któ -
re od wie dza ją po li tech ni kę, obo wiąz ko wo zwie dza -
ją gli wic ki ry nek. 

Uwiel bia po po łu dnio we lub week en do we spa ce -
ry na sta rów kę z ro dzi ną. – Co raz wię cej po ja wia się
no wych knaj pek, ka fe jek, a to sprzy ja bu do wa niu kli -
ma tu te go miej sca. Faj nie by ło by jesz cze wy pro wa -
dzić stąd ruch sa mo cho do wy – za uwa ża. 

Cze cho wi ce. Oko li ce Gli wic to zie lo ne płu ca Ślą ska. Za dzi wia ją przy jezd nych, któ rzy w cią gu kil ku, kil ku na stu mi -
nut mo gą prze nieść się z prze my sło wej czę ści aglo me ra cji w kra inę zie le ni i je zior. – Je cha li śmy kie dyś z cór ką do ośrod -
ka w Cze cho wi cach i gdy tyl ko mi nę li śmy osie dle Ko per ni ka, mo je dziec ko stwier dzi ło: „ta to, tu jest jak na wa ka cjach” – uśmie -
cha się rek tor. – Rze czy wi ście, coś w tym jest. Bar dzo lu bię ro dzin ne wy pa dy nad to je zio ro. Szcze gól nie po za se zo nem.
Cór ka re kre acyj nie upra wia jeź dziec two, a my z żo ną spa ce ru je my w tym cza sie po oko li cy. Szko da, że brak tam ścież -
ki wo kół ca łe go akwe nu. Naj bar dziej lu bię to miej sce je sie nią, ale cu dow nie jest też zi mą. Sku te lo dem i otu lo ne bia łym
pu chem je zio ro wy glą da ba śnio wo.

Po li tech ni ka Ślą ska. Pro fe sor moc no utoż sa mia się z uczel nią nie tyl ko dla -
te go, że jest jej rek to rem (do daj my: jed nym z naj młod szych w hi sto rii). – Mam
ogrom ny sen ty ment do mo jej Al ma Ma ter – prze ko nu je. – Cie szy mnie, że Po -
li tech ni ka Ślą ska jest w do brej kon dy cji. Od lat zaj mu je wy so kie po zy cje w ran -
kin gach. Za le ży mi na cią głym pod no sze niu ja ko ści kształ ce nia, na współ pra cy
z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym i bu do wa niu mię dzy na ro do wej po zy cji.
Ma my co raz wię cej stu den tów za gra nicz nych. Z uwa gi na ko lo sal ny po stęp tech -
no lo gicz ny nie zwy kle waż na dla roz wo ju na uko we go jest współ pra ca z prze my -
słem za awan so wa nych tech no lo gii, m.in. obron nym, sa mo cho do wym, lot ni czym,
IT i ener ge tycz nym.

Spa ce ro wał: An drzej Słu goc ki
Fo to gra fo wał: Mi chał Buk sa
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O ar ty stycz nych in spi ra cjach
z Mar ty ną Ma jew ską, re ży -
ser ką spek ta klu „Pol ska 120”
roz ma wia Ol ga Ptak. Spek -
takl do zo ba cze nia 8 wrze śnia
o godz. 19.00 w Ru inach Te atru
Vic to ria przy alei Przy jaź ni 18.

n W pro gra mie spek ta klu „Pol -
ska 120” czy ta my: „W Wa li miu,
ma łym mia stecz ku po ło żo nym
w Gó rach So wich, do szło do nie sa -
mo wi te go od kry cia. Na stry chu
pew nej wa lim skiej ka mie ni cy,
w sta rych wa liz kach, znaj do wa ło
się pu deł ko ze 120 kli sza mi fo to gra -
ficz ny mi z lat 1947 – 1952. Wa lim -
scy pa sjo na ci hi sto rii po sta no wi li
za opie ko wać się zna le zi skiem”.
Kto i w ja kich oko licz no ściach do -
ko nał te go od kry cia i jak pa ni tra -
fi ła na tę hi sto rię?

Kli sze od kry to w pu deł ku po cy -
ga rach w sta rym po nie miec kim do -
mu. To by ła ta ka lo kal na cie ka wost -
ka. Na po cząt ku zna le zi skiem za in -
te re so wał się Łu kasz Ka zek, pa sjo -
nat hi sto rii Gór So wich i znaw ca hi -
sto rii II woj ny. Wło żył du ży wy si łek
w to, że by kli sze od re stau ro wać
i wy wo łać z nich zdję cia. Kie dy za -
czął po ka zy wać je miesz kań com,
w mia stecz ku zro bi ła się praw dzi wa
sen sa cja. Wa li mia nie roz po zna wa li
na nich swo je ro dzi ny, przod ków,
czę sto by ły na nich oso by nie ży ją ce
lub ta kie, któ re już daw no z mia stecz -
ka wy je cha ły. Cza sa mi oka zy wa ły się
je dy ną ist nie ją cą pa miąt ką po bab ci
czy dziad ku. Po za wie lo ma por tre ta -
mi (na któ rych póź niej sku pi li śmy się
w spek ta klu) na fo to gra fiach uwiecz -
nio no spo ro scen oby cza jo wych,
z ży cia co dzien ne go i ple ne rów. Na -
gle wszy scy do sta li pra wie ma gicz -
ny wgląd w prze szłość mia stecz ka.
Wie dzia łam o tej sy tu acji i ra czej
trak to wa łam ją ja ko cie ka wost kę.
Kie dy jed nak sko ja rzy ła mi się z te -
ma tem pro jek tu „Pa trio tyzm ju tra”,
któ ry chcie li śmy na pi sać wraz z Wał -
brzy skim Te atrem Lal ki i Ak to ra, po -
my śla łam, że zna le zi sko ma wiel ki
po ten cjał i je śli sta nie się ma te ria -
łem/in spi ra cją do spek ta klu, to mo że -
my uzy skać coś bar dzo no śne go.
Jed no cze śnie lo kal ne go i glo bal ne go.
Praw dzi wy wy ci nek „ma łej oj czy -
zny”, o któ rej ze sce ny czę sto mó wi
się w spo sób prze in te lek tu ali zo wa ny,
ki czo wa ty, z pa to sem. Pa trio tyzm to
był dla mnie ja kiś eks tre mal nie trud -
ny te mat i gdy by nie przy pa dek
klisz, na pew no ni gdy bym się za nie -
go nie za bra ła.

n W okre sie II woj ny świa to wej
w Wa li miu Niem cy wy ko rzy sty wa -
li do nie wol ni czej pra cy więź niów
obo zów kon cen tra cyj nych, głów nie
z Gross -Ro sen i Oświę ci mia oraz
jeń ców wo jen nych. W miej sco wo -
ści dzia łał du ży obóz dla więź -
niów, zlo ka li zo wa ny na te re nie za -
kła du włó kien ni cze go i w ba ra kach
w la sku. Prze by wa ło w nim oko ło
ty sią ca osób. W Gli wi cach w cza -
sie woj ny dzia ła ło kil ka po do bo zów
KL Au schwitz. Po woj nie obie
miej sco wo ści za sie dlo no lud no ścią
pol ską. Te ma ty ka mar ty ro lo gicz -
na jest pa ni bli ska, pa ni pra ca
ma gi ster ska do ty czy ła re cep cji ho -
lo kau stu w sztu ce współ cze snej.
Jak by pa ni okre śli ła toż sa mość
prze sie dleń ców?

To bar dzo trud ne py ta nie. Tak trud -
ne, że chy ba nie umiem na nie od po -
wie dzieć. Fak tycz nie mo je za in te re -
so wa nie tą te ma ty ką za czę ło się dość
daw no, w trak cie stu diów kul tu ro -
znaw czych, pod czas pra cy nad ma gi -
ster ką sku pi łam się głów nie na li te ra -
tu rze świa dec twa z cza sów II woj ny.
Jed nak że, mi mo tej spe cja li za cji, mo -
ja wie dza w tym te ma cie na dal jest zu -
peł nie nie wy star cza ją ca do po sta wie -
nia sze ro kiej dia gno zy czy jed no li te -
go zde fi nio wa nia ta kie go po ję cia,
jak „toż sa mość prze sie dleń ca”. Co kol -
wiek po wiem, bę dzie uprosz cze niem
i mo że za brzmieć nie od po wie dzial nie.
We współ cze snej prze strze ni pu blicz -
nej peł no jest ta kich nie od po wie -
dzial nych są dów, uogól nia ją cych wy -
po wie dzi na trud ne, zło żo ne te ma ty.
Ca ły nasz spek takl jest pró bą nie od -
po wie dze nia na te go ty pu py ta nie. Jest
bar dziej pró bą po chy le nia się nad stu -
dium da ne go przy pad ku, a wła ści wie
kil ko ma kon kret ny mi ludz ki mi lo sa -
mi. Zu peł nie od sie bie róż ny mi. Ogół
w tym przy pad ku jest dla mnie tak
przy tła cza ją cy, że w „Pol sce 120”
przy glą da my się ra czej szcze gó łom.
Po pro stu po ka zu je my czu bek gó ry lo -
do wej, wia do mo, że pod wo dą jest
wiel ka gó ra, ale jak wiel ka? Kto to
wie.

n W spek ta klu „Pol ska 120”
do ko na ła pa ni po dwój ne go oży wie -
nia fo to gra fii – nie tyl ko za mie ni -
ła je w ru cho me ob ra zy, ale tak że
w pio sen ki. Skąd po mysł na ta ką
for mę?

Chy ba rów nież ze stra chu
przed od po wie dzial no ścią i ura że -
niem czy ichś uczuć. Nie chcia łam
prze krę cić wspo mnień „na po trze by”
czy „uży tek” spek ta klu. Wszyst ko, co
pa da ze sce ny, jest moż li wie do kład -
nym cy ta tem z mo ich roz mów
z miesz kań ca mi Wa li mia. Nie czu łam
się na si łach i nie mia łam kom pe ten -
cji, że by stwo rzyć so lid ną fa bu łę

o ży ciu po wo jen nym w mia stecz ku
w Gó rach So wich. Dys po no wa łam
za to bar dzo so lid nym ba ga żem emo -
cjo nu ją cych wspo mnień i za pi sem
wi deo wie lu prze pro wa dzo nych
z miesz kań ca mi wy wia dów – rzek.
Dla te go wraz z mo im ze spo łem re ali -
za to rów (Ania, Da wid, Ku ba) po sta -
no wi li śmy na pi sać i „po ka zać” pio -
sen ki. Po trze bo wa li śmy jed no cze -
śnie sil ne go i sub tel ne go prze two rze -
nia ar ty stycz ne go. Po sta wi li śmy
na mu zy kę ja ko sku tecz ny spo sób po -
ru sza nia i prze ka zy wa nia emo cji.
Dziś my ślę, że po dej mu jąc ta ką ra -
dy kal ną de cy zję, tro chę chy bi li śmy,
a tro chę tra fi li śmy. Jak to w te atrze. 

n Film, te atr, mul ti me dia eks pe -
ry men tal ne, pan to mi ma, vi de ofo -
to gra fia – w swo jej twór czo ści
swo bod nie ope ru je pa ni róż no rod -
ny mi for ma mi, jest pa ni ab sol -
went ką za rów no re ży se rii fil mo wej,
jak i te atral nej. Czy zda rzy ło się,
że cho dził za te mat, ale nie po tra -
fi ła pa ni zna leźć od po wied niej for -
my wy ra zu? Lub też po cząt ko wo
pla no wa ła np. zro bić na ten te mat
spek takl, a osta tecz nie po wstał
film lub coś in ne go?

Nie. Chy ba je dy ną wy mier ną ko -
rzy ścią ze stu dio wa nia jest to, że fak -
tycz nie czu ję się warsz ta to wo spraw -
na, pra cu jąc na sty ku dzie dzin, oraz
że za wsze mam sil ną in tu icję czy da -
ny ma te riał zre ali zo wać te atral nie czy
fil mo wo. A i tak naj czę ściej so bie
mie szam.

n Jak szu ka pa ni te ma tu
na spek takl lub film?

Bar dzo zwy czaj nie. Czy tam, oglą -
dam, roz ma wiam, po dró żu ję, ży ję.
Szu ka nie te ma tu chy ba nie po le ga
na ja kimś ta jem ni czym znaj dy wa niu
go, tyl ko cią głym ćwi cze niu się
w do strze ga niu te go, cze go nie wi dzą
in ni. Na cią głych my ślo wych eks pe -
ry men tach.
n „Sa chem. Wódz czar nych wę -

ży” to opo wieść o chłop cu, któ ry
po na pa ści na je go wio skę zo stał
zu peł nie sam – wszyst ko, co znał,
prze sta ło ist nieć w pa rę chwil.
W przed sta wie niu „Pol ska 120”
rów nież wi dzi my lu dzi, któ rzy
gwał tow nie zo sta li wrzu ce ni z jed -
nej rze czy wi sto ści w dru gą, na to -
miast w „BA TO RYM_trans” opo -
wia da pa ni o pa sa że rach stat ku Ba -
to ry, któ rzy tak że zo sta wia li za so -
bą daw ne ży cie. Sy tu acja rzu ce nia
w no wą rze czy wi stość in te re su je
pa nią w spo sób szcze gól ny?

Naj wy raź niej tak. Ale chy ba nie je -
stem tu ani no wa tor ska, ani ory gi nal -
na. Za zwy czaj zaj mu ją ce wi dza fa -
bu ły są osnu te wo kół mo ty wu po dró -
ży, wy ru sze nia lub po wro tu, czy li, in -
ny mi sło wy, wrzu ce nia w no wą rze -
czy wi stość. Ody se usz wra ca z Ita ki,
Mak bet po wra ca z woj ny, Pio truś Pan
wy ru sza do Ni by lad nii, Ali cja z Kra -
iny Cza rów wpa da do dziu ry, Ger da
wy ru sza za Ka jem, Ty ta nic wy ru sza
do Ame ry ki, Ra niew ska po wra ca
do wi śnio we go sa du. Wszy scy zo sta -
ją wrzu ce ni w no wą rze czy wi stość.
Fa bu ła za zwy czaj idzie skądś do kądś.
Do da ję bez piecz ne „za zwy czaj”, bo
wia do mo, że mo tyw wrzu ce nia w no -
wą rze czy wi stość mo że rów nież
świet nie funk cjo no wać w struk tu rach
afa bu lar nych, post dra ma tycz nych,
mo zai ko wych itd.
n W re ży se ro wa nym mo no dra -

mie „Pla ma” ob sa dzi ła pa ni An nę
Kra mar czyk – swo ją by łą pro fe sor.
Czy ta ka za mia na ról przy szła
z ła two ścią?

Tak, z ła two ścią, ale tyl ko dzię ki
te mu, że Ania Kra mar czyk jest uta -
len to wa ną, do świad czo ną i przede
wszyst kim pro fe sjo nal ną ak tor ką.
Na dru gą pró bę przy nio sła ca łe mu ze -
spo ło wi de biu tan tów sło dy cze i po -
wie dzia ła, że nie wy obra ża so bie
dal szej pra cy, je śli wszy scy nie przej -
dą na „ty”. To by ło mo je pierw sze

spo tka nie z tak wszech stron nie przy -
go to wa nym do pra cy ak to rem.
n Mi ro sław Ko cur w jed nym ze

swo ich ar ty ku łów okre ślił pa nią ja -
ko wscho dzą cą gwiaz dę no we go te -
atru dla dzie ci. Jak ro zu mieć to po -
ję cie?

Ro zu miem je bar dzo po tocz nie, ja -
ko ta ki te atr, któ ry trak tu je mło de go
wi dza po waż nie i po part ner sku, nie
za kła da, że jest głup szy, ma in fan tyl -
ne po czu cie hu mo ru al bo ki czo wa te
po czu cie es te ty ki. Ni by jest to oczy -
wi ste po dej ście, ale – jak się oka zu -
je – wciąż by wa re wo lu cyj ne. Po ję -
cie, jak po ję cie, za wsze nie do sko na -
łe, za wsze na le ża ło by ne go cjo wać je -
go za kres zna cze nio wy. Fak tycz nie
tak jest, że w ostat nim cza sie wie lu
am bit nych twór ców po sta no wi ło za -
cząć two rzyć nie ste re oty po we pro -
duk cje dla dzie ci, zro bił się swo je go
ro dza ju nurt, zmie ni ło się po dej ście.
W każ dym ra zie ja na pew no sta ram
się ro bić in ny te atr niż ten, któ ry oglą -
da łam ja ko dziec ko. Mo że to nie do -
brze, ale jest to praw da.

n Obec nie przy go to wu je pa ni
spek takl dla Te atru Miej skie go
w Gli wi cach.

Bę dzie to współ cze sna ada pta cja
an der se now skiej „Ma łej Sy ren ki”
w du chu no we go te atru dla dzie ci
- tak, jak go ro zu miem. Czy li po trak -
tu je my mło dych wi dzów po part ner -
sku. Na pew no po sta ra my się wpro -
wa dzić w prze my śla ny spo sób uży -
te no we me dia i po ka zać tę hi sto rię
o mi ło ści, tę sk no cie i doj rze wa niu
w ta ki spo sób, że by za chwy cić.
Trud no jest zna leźć do bry po mysł
na uwspół cze śnie nie bar dzo zna nej
ba śni i zde rzyć się cho ciaż by z wi ze -
run kiem di sney ow skiej sy ren ki Ariel.
Na szczę ście współ cze śnie na wet
Di sney pro po nu je re wo lu cyj ne roz -
wią za nia, np. ruch #prin cess dre am -
big. My ślę, że na sza „Ma ła Sy ren ka”
roz pły nie się wła śnie w tym nur cie.

WY WIAD TY GO DNIA

Z klisz do teatru. Rzuceni 
w nową rzeczywistość
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Pra ce za bez pie cza ją ce uni ka to we
ma lo wi dła pro wa dzo no na zle ce -
nie pa ra fii Wszyst kich Świę tych,

dzię ki środ kom z fun du szu Ślą skie go
Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków w Ka to wi cach. Za bez pie czo ne
fre ski są dziś je dy nym przy kła dem
no wo żyt nych po li chro mii w ko ście le
pw. Wszyst kich Świę tych. Ich wy jąt -
ko wość po le ga rów nież na lo ka li za -
cji – to bar dzo nie ty po we, że umiesz -
czo no je nie we wnątrz świą ty ni, ale
na jej ze wnętrz nej ścia nie. 

Ma lo wi dła ścien ne, a w za sa dzie
prze trwa łe do na szych cza sów ich
frag men ty, znaj dzie my na ele wa cji
wie ży ko ścio ła od stro ny po łu dnio wej,
nad por ta lem, w trzech za mknię tych łu -
kiem od cin ko wym blen dach. Po kry te
wcze śniej gru bą war stwą za bru dzeń,
przez dzie siąt ki lat by ły pra wie nie do -
strze gal ne. Nie za cho wa ły się żad ne po -
świę co ne im do ku men ty, brak też ja -
kich kol wiek ma te ria łów iko no gra ficz -
nych. Je dy nie w Ka ta lo gu Za byt ków
Wo je wódz twa Ka to wic kie go, wy da -
nym w 1966 ro ku, wspo mnia no o ich
ist nie niu. Co naj mniej od kil ku de kad
znisz cze nia ma lo wi deł po więk sza ły
się. Dzia ła się rzecz naj gor sza dla po -
li chro mii: od pa da ły ka wał ki tyn ku. 

Wą tor ska z ogrom ną pie czo ło wi to -
ścią wzmac nia ła, czy ści ła i od twa rza -
ła. Nie by ła to peł na re kon struk cja
ma lo wi deł, a je dy nie za bez pie cze nie
i kon ser wa cja za cho waw cza. Be ne -
dyk tyń ska pra ca przy nio sła fan ta stycz -
ny efekt. Uda ło się od sło nić to, o czym
wcze śniej tyl ko do mnie my wa -
no – Zmar twych wsta nie Je zu sa Chry -

stu sa Bo le sne go oraz Wnie bo wstą pie -
nie. Po li chro mie po wsta ły praw do po -
dob nie w okre sie ba ro ku. Brak na nich
in skryp cji, a stan za cho wa nia był bar -
dzo zły. Licz ne od spo je nia za pra wy
od wąt ku ce gla ne go two rzy ły pę che rze
lub dasz ko we unie sie nia tyn ku z fre ska -
mi. Za bru dze nia unie moż li wia ły peł ne
od czy ta nie tre ści. 

Pierw sza kwa te ra (od le wej stro ny),
ze sce ną zmar twych wsta nia, prze trwa -
ła do na szych cza sów w pięć dzie się ciu
pro cen tach. Na fre sku uwiecz nio no
smu kłą po stać Chry stu sa w ob ło kach,
z unie sio ną pra wą rę ką. W le wej trzy -
ma on cho rą giew z bia łym krzy żem. Po -
stać ubra na jest w bo ga to dra po wa ną
czer wo ną sza tę. Dru ga kwa te ra za cho -
wa ła się w sześć dzie się ciu pro cen tach.
Na fre sku wi dać po stać Chry stu sa Bo -
le sne go (Vir Do lo rum) ze skrzy żo wa -
ny mi (a mo że zwią za ny mi?) rę ka mi,
trzy ma ją cy mi coś, co przy po mi na pał -
kę ta ta ra ku i ró zgę. Do brze wi docz na
jest gło wa z ko ro ną cier nio wą w au re -
oli oraz tło (za rys ar chi tek tu ry, pół ko -
li ste skle pio ne wnę trze). Ko lo ry sty ka te -
go ma lo wi dła jest bar dzo oszczęd na,
ogra ni cza się do sza ro ści i roz bie lo nych
żół cie ni. Trze cia kwa te ra za cho wa ła się
naj le piej, bo w dzie więć dzie się ciu pro -
cen tach. Przed sta wia sce nę wnie bo -
wstą pie nia. Chry stus uno si się w ob ło -
kach z roz po star ty mi rę ka mi, w czer wo -
nej po fał do wa nej sza cie. Po le wej stro -
nie, na do le ma lo wi dła, wi docz ne są gło -
wy wpa trzo nych w nie go lu dzi. Tu ko -
lo ry po ło żo no bez po śred nio na za pra -
wę wa pien no -pia sko wą w ko lo rze ugro -
wo -sza rym.

Gli wic ki po eta, ese ista i kry tyk li te -
rac ki otrzy mał ją w ka te go rii esej
za „Ko ło miej sca”, książ kę wy da ną
przez Czy tel nię Sztu ki/Mu zeum w Gli -
wi cach. 

Na gro da Li te rac ka Gdy nia dzię ki
swo jej nie spo ty ka nej do tąd for mu le
rów no rzęd ne go wy róż nia nia po etów,
pro za ików, ese istów oraz tłu ma czy
szyb ko sta ła się waż nym i uni kal nym
wy da rze niem w pol skim śro do wi sku li -
te rac kim. Po śród tak po pu lar nych i na -
gra dza nych au to rów, jak Wie sław My -
śliw ski czy An drzej Sta siuk w gro nie
no mi no wa nych oraz lau re atów re gu lar -
nie i licz nie po ja wia ją się tak że przed -
sta wi cie le mło de go po ko le nia, m.in. Ju -
sty na Bar giel ska i Mi chał Wit kow ski,
pi sa rze bar dzo ni szo wi – prof. Ma rian

Pan kow ski czy Eu ge niusz Tka czy -
szyn -Dyc ki (dwu krot nie na gro dzo ny
w Gdy ni). Nie zwy kle istot nym wer dyk -
tem wy da je się być rów nież laur
za prze kład.

Lau re ata mi 12. edy cji Na gro dy Li te -
rac kiej Gdy nia, oprócz Siw czy ka, zo -
sta li: Mi chał So bol, Sal cia Ha łas i tłu -
macz Ry szard En gel king. 

– W Gli wi cach zna la złem świet ne -
go wy daw cę, on uniósł i za in spi ro wał
książ kę, na któ rą skła da się i esej,
i ka pi tal ne zdję cia Mi cha ła Łu cza ka
z cy klu „Ele men tarz”. Jak są dzę, książ -
ka wy glą da po pro stu do brze. Kto wie,
mo że to naj waż niej sza rzecz, ja ką
w ży ciu na pi sa łem? O tym prze ko nam
się naj pew niej wte dy, gdy to ży cie bę -
dzie chy lić się ku koń co wi– po wie dział
Siw czyk. (ml)

WYDARZENIE

Krzysz tof Siw czyk lau re atem pre sti żo wej Na gro dy Li te rac kiej Gdy nia 

Ba ro ko we po li chro mie na ele wa cji ko ścio ła
Wszyst kich Świę tych ura to wa ne 

Nisz cze ją ce przez la ta frag men ty ba ro -
ko wych po li chro mii, znaj du ją ce się
na ele wa cji ko ścio ła pw. Wszyst kich
Świę tych, to ko lej ne cen ne za byt ki, ja -
kie An na Wą tor ska, kon ser wa tor dzieł
sztu ki z Mu zeum w Gli wi cach, ura to wa -
ła przed bez względ nym wpły wem cza su.
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Eko licz ba

22
23 wrze śnia Pol ski Klub Eko lo gicz ny w Kra ko -

wie i ko ło miej skie w Gli wi cach za pra sza ją na
22. Gli wic ki Kier masz Żyw no ści Eko lo gicz nej i Tra -
dy cyj nej, któ ry zwy cza jo wo od bę dzie się w ha li Wi -
do wi sko wo – Spor to wej przy uli cy Gór nych Wa -
łów. 

Ce lem im pre zy jest pro mo wa nie wśród miesz kań -
ców Ślą ska świa do mo ści eko lo gicz nej, umoż li -
wie nie im na wią za nia bez po śred nie go kon tak tu
z wy twór ca mi żyw no ści eko lo gicz nej i tra dy cyj nej
oraz pro mo cja rol nic twa eko lo gicz ne go. Uczest ni -
cy kier ma szu bę dą mo gli wziąć udział w sze re gu cie -
ka wych wy kła dów i warsz ta tów pro wa dzo nych przez
Pol ski Klub Eko lo gicz ny i Fun da cję Na Zie lo nym,
po zna ją tra dy cje ku li nar ne te re nów wiej skich
i spraw dzą, czy w mo no ton nej i mi ni ma li stycz nej
kuch ni chłop skiej kry ją się skar by.

Wy so ka ce na 
ni skiej emi sji 

Zła ja kość po wie trza prze kła -
da się na ja kość zdro wia i ży -
cia. Zwięk sza ry zy ko za wa łu
ser ca i uda ru mó zgu, po wo -
du je częst sze ho spi ta li za cje.
W przeded niu wej ścia w ży -
cie uchwa ły an ty smo go wej
roz ma wia no o zdro wot nych
kosz tach ni skiej emi sji. 

– Sto imy u pro gu re wo lu cyj nej
zmia ny. Uchwa ła an ty smo go wa dla re -
gio nu weszła w ży cie pierw sze go wrze -
śnia i wie rzę, że po Ma ło pol sce i Ślą -
sku tym tro pem pój dą ko lej ne wo je -
wódz twa. Zy ska li śmy apro ba tę wie lu
śro do wisk, te prze pi sy są roz ło żo ne
w cza sie i po zwo lą nam sku tecz nie wal -
czyć ze zja wi skiem. Oczy wi ście wciąż
cze ka my na ruch ze stro ny rzą du i de -
cy zję o wpro wa dze niu za ka zu sprze da -

ży pa liw ni skiej ja ko ści i nie eko lo gicz -
nych ko tłów – prze ko ny wał w trak cie
kon fe ren cji mar sza łek Woj ciech Sa łu -
ga.

Obec ny na spo tka niu prof. An drzej
Lek ston ze Ślą skie go Cen trum Cho rób
Ser ca w Za brzu wska zy wał na wy ni ki
ba dań, z któ rych wy ni ka, że w ca łej Eu -
ro pie z po wo du za nie czysz cze nia po -
wie trza umie ra rocz nie pół mi lio na
osób. W Pol sce to nie speł na 50 tys., czy -
li śred niej wiel ko ści mia sto (da ne Eu -
ro pej skiej Agen cji Śro do wi ska – EEA).
Za nie czysz czo ne po wie trze skra ca ży -
cie sta ty stycz ne go Eu ro pej czy ka
o osiem, a Po la ka – o 10 mie się cy. We -
dług EAA, Pol ska jest w czo łów ce
kra jów UE za nie czysz czo nych ben zo (a)
pi re nem, PM2,5 i PM10. Co istot ne,
w cza sie alar mów smo go wych śmier -
tel ność z przy czyn ser co wo -na czy nio -
wych ro śnie o dwa pro cen ty, a śmier -

tel ność w ogó le o 6 pro cent. Efekt ten
utrzy mu je się do dwóch ty go dni po aler -
cie. Za nie czysz cze nie po wie trza wpły -
wa na po tę go wa nie śmier tel no ści 
o 6 proc. ogó łem i 8 proc. z po wo du
cho rób ser co wo -na czy nio wych.

Oprócz kosz tów zdro wot nych wy so -
kie są rów nież eko no micz ne skut ki
smo gu w Eu ro pie, któ re wy li cza się
na 940 mi liar dów eu ro rocz nie.

– Kosz ty le cze nia dys kom for tu, ja -
ki od czu wa my z po wo du ni skiej ja ko -
ści po wie trza, są trud ne do osza co wa -
nia, jed nak wpływ za nie czysz cze nia
na wy stę po wa nie cho rób jest po twier -
dzo ny. Ślą skie po trze bu je czy ste go
po wie trza, to obec nie nasz wspól ny cel.
Złej ja ko ści po wie trze kosz tu je Pol -
skę 13 proc. PKB, dla te go za miast zo -
sta wiać pie nią dze w ap te kach, mo gli -
by śmy prze zna czyć je na pro fi lak ty kę
zdro wot ną – mó wił prof. An drzej Lek -
ston.

Pro fe sor Lek ston wska zał na za leż -
no ści, z któ rych wy ni ka, że im więk sze
za nie czysz cze nie po wie trza, tym więk -
sze ry zy ko za wa łu ser ca i uda ru mó zgu,
częst sze ho spi ta li za cje z po wo du za to -
ro wo ści płuc nej i mi go ta nia przed -
sion ków. Pa cjen ci czę ściej też od wie -
dza li po rad nie POZ, więk sza by ła licz -
ba wi zyt 7-14 dni po wy stę po wa niu
smo gu. Naj bar dziej na skut ki za nie -
czysz cze nia po wie trza na ra żo ne są
dzie ci i oso by star sze, co prze kła da się
np. na zwięk sze nie za cho ro wal no ści
na ast mę.

Przy po mnij my, że za pi sy uchwa ły,
któ ra weszła w ży cie 1 wrze śnia br. i ma
obo wią zy wać na ob sza rze wo je wódz -
twa przez ca ły rok, do ty czą wszyst kich
użyt kow ni ków pie ców, ko tłów i ko min -

ków na pa li wo sta łe. Od chwi li jej wej -
ścia w ży cie nie moż na sto so wać wę -
gla bru nat ne go, mu łów i flo to kon cen -
tra tów oraz bio ma sy sta łej o wil got no -
ści po wy żej 20 pro cent. Sa ma uchwa -
ła nie za ka zu je jed nak spa la nia wę gla
czy drew na, tyl ko złych ja ko ścio wo pa -
liw. Wpro wa dza też istot ne za pi sy dla
tych, któ rzy pla nu ją in sta la cję urzą dzeń
grzew czych. Po 1 wrze śnia użyt kow ni -
cy bę dą mie li okre ślo ny czas, by za opa -
trzyć się w ko tły mi ni mum kla sy 5. lub
speł nia ją ce wy mo gi eko pro jek tu. 

Har mo no gram wy mia ny pie ców
i ko tłów zo stał roz ło żo ny na 10 lat
i wska zu je czte ry da ty gra nicz ne wy -
mia ny, w za leż no ści od dłu go ści użyt -
ko wa nia. W przy pad ku ko tłów eks plo -
ato wa nych po wy żej 10 lat od da ty
pro duk cji trze ba bę dzie je wy mie nić
na kla sę 5. do koń ca 2021 ro ku. Ci, któ -
rzy użyt ku ją ko tły od 5 do 10 lat, po win -
ni wy mie nić je do koń ca 2023 ro ku,
a użyt kow ni cy naj młod szych ma ją
czas do koń ca 2025. Ze wzglę du na to,
że do ro ku 2016 wy mia na na ko tły 3. i 4.
kla sy by ła do fi nan so wy wa na, gra nicz -
ną da tę ich obo wiąz ko wej wy mia ny
na kla sę 5. wy dłu ża się do koń ca 2027.

Po pu lar ne wśród gli wi czan eko lo gicz no – edu ka cyj ne wy da rze nie.

Targ na zie lo nym: od sło na wrze śnio wa 
Po my sło daw cy „Tar gu na zie lo nym” tra fi li w dzie siąt kę. W cią gu ro ku

kier ma sze, po ka zy i warsz ta ty, or ga ni zo wa ne w in du strial nej prze strze ni gli -
wic kie go BLCRK, zdo by ły wie lu sta łych klien tów i wy staw ców. 

– Ofe ru je my praw dzi wą żyw ność. Ta ką, któ rej da ta waż no ści nie koń -
czy się w przy szłej de ka dzie, skład nie za wie ra ta bli cy Men de le je wa, a za -
pach nie jest iden tycz ny z na tu ral nym – mó wią człon ki nie Fun da cji
Na Zie lo nym, or ga ni za to ra tar gów. 

W każ dą wrze śnio wą so bo tę spo tka my lu dzi, któ rzy na te mat tej żyw no -
ści wie dzą wszyst ko, bo w pro ce sie jej wy twa rza nia uczest ni czą od po cząt -
ku do koń ca, wkła da jąc w nie go ca łą swo ją wie dzę, do świad cze nie, czas,
ser ce, a nie raz i zdro wie.

Na tar gu do wie my się, co w tym ty go dniu ja dły ko zy pa na Him ka, gdzie
pa sły się kro wy pa ni Bo gu si, dla cze go ma jo we mle ko jest in ne niż sierp -
nio we i ja ki to ma wpływ na smak se ra, gdzie ro sło ży to, z któ re go pan Bog -
dan za czy nia kwas chle bo wy, na czym po le ga dłu gie wy ra sta nie chle ba, ja -
kie od mia ny ziem nia ków ma w tym ro ku pan Mar cin i któ ra naj le piej prze -
trwa zi mę.

A na dzie ci i do ro słych cze ka ją warsz ta ty te ma tycz ne. Naj bliż sze spo tka -
nie tar go we – 16 wrze śnia. 

Har mo no gram wy mia ny pie ców i ko tłów zo -
stał roz ło żo ny na 10 lat i wska zu je czte ry
da ty gra nicz ne wy mia ny, w za leż no ści
od dłu go ści użyt ko wa nia. W przy pad ku
ko tłów eks plo ato wa nych po wy żej 10 lat
od da ty pro duk cji trze ba bę dzie je wy mie -
nić na kla sę 5. do koń ca 2021 ro ku. Ci, któ -
rzy użyt ku ją ko tły od 5 do 10 lat, po win ni
wy mie nić je do koń ca 2023 ro ku, a użyt kow -
ni cy naj młod szych ma ją czas do koń -
ca 2025. Ze wzglę du na to, że do ro -
ku 2016 wy mia na na ko tły 3. i 4. kla sy by -
ła do fi nan so wy wa na, gra nicz ną da tę ich
obo wiąz ko wej wy mia ny na kla sę 5. wy dłu -
ża się do koń ca 2027.

We dług EAA, Pol ska jest w czo łów ce kra jów
UE za nie czysz czo nych ben zo (a) pi re nem,
PM2,5 i PM10. Co istot ne, w cza sie alar mów
smo go wych śmier tel ność z przy czyn ser co -
wo -na czy nio wych ro śnie o dwa pro cen ty,
a śmier tel ność w ogó le o 6 pro cent. Efekt
ten utrzy mu je się do dwóch ty go dni po aler -
cie. Za nie czysz cze nie po wie trza wpły wa
na po tę go wa nie śmier tel no ści o 6 proc. ogó -
łem i 8 proc. z po wo du cho rób ser co wo -na -
czy nio wych.



Urlop dla wie lu osób wią że się
z od po czyn kiem nie tyl ko
od pra cy, ale tak że od zdro -

wych na wy ków ży wie nio wych. Du że
ilo ści sma żo nych po traw, słod kich
go frów i lo dów spo ży wa nych pod czas
wol ne go cza su są tra dy cją więk szo ści
wa ka cyj nych wy jaz dów. Wra ca jąc
po le cie do co dzien nych obo wiąz -
ków, war to po świę cić czas na oczysz -
cze nie or ga ni zmu. Od cze go za -
cząć? – wy ja śnia eks pert.

Oczysz cza nie or ga ni zmu to nic in -
ne go, jak po zby cie się tok syn i ure gu -
lo wa nie pra cy je li ta gru be go. – Od po -
wie dzial ność za za kłó ce nie pe ry stal ty -
ki, czy li pra wi dło wych skur czów je lit,
le ży po stro nie złej die ty. Je dze nie
wy so ko prze two rzo nej żyw no ści, a tak -
że co dzien ne me nu bo ga te w cu kry,
tłusz cze na sy co ne, po zba wio ne wa rzyw
i owo ców, a tym sa mym na tu ral ne go
błon ni ka po kar mo we go, spra wia, że or -
ga nizm nie jest w sta nie po praw nie
funk cjo no wać – do da je Mo ni ka Ho no -
ry, eks pert ds. ży wie nia. Re gu lar ne
oczysz cza nie or ga ni zmu jest tak sa mo
po trzeb ne dla ukła du tra wien ne go, jak
za bie gi pie lę gna cyj ne dla skó ry. Dzię -
ki tak zwa nej de tok sy ka cji moż na po -
zbyć się z or ga ni zmu tok syn i na gro ma -
dzo nych za nie czysz czeń, któ re co -
dzien nie do sta ją się do prze wo du po -
kar mo we go wraz z je dzo nym po ży wie -
niem, na po ja mi czy na wet po wie -
trzem. – Co dzien nie prze pro wa dzam
wie le kon sul ta cji ży wie nio wych, przez
co za uwa ży łam, że oso by roz po czy na -
ją ce od chu dza nie bar dzo czę sto na rze -

ka ją na pro ble my zwią za ne z za bu rze -
nia mi tra wie nia, ni ską od por no ścią,
wzdę cia mi, pro ble ma mi skór ny mi czy
na gro ma dze niem wo dy w or ga ni zmie.
War to w tym miej scu po kre ślić, że ja -
kość je dzo nych przez nas pro duk tów
wpły wa nie tyl ko na cia ło, ale tak że
na aspekt psy chicz ny. Prze wle kłe uczu -
cie zmę cze nia, draż li wość, sta ny lę ko -
we, a tak że po de ner wo wa nie to tyl ko
nie któ re ob ja wy. Krót ko mó wiąc, je ste -
śmy tym, co je my – wy ja śnia Mo ni ka
Ho no ry.

Dla ko go de toks?
Usu wa nie tok syn z or ga ni zmu na le -

ży wy ko ny wać przy naj mniej raz
na oko ło 3 mie sią ce, czy li na prze ło mie
pór ro ku. Na kil ku dnio wy de toks
w szcze gól no ści po win ny de cy do wać
się oso by na ra żo ne na stres, pro wa dzą -
ce nie re gu lar ny tryb ży cia oraz te, któ -
re nad uży wa ją pa pie ro sów, al ko ho lu
oraz ka wy. Oczysz cza nie nie jest jed -
nak dla wszyst kich, oso by m.in. ze zdia -
gno zo wa ną cu krzy cą ty pu I, ane mią,
nie wy dol no ścią ne rek lub wą tro by,
a tak że ko bie ty w cią ży i kar mią ce pier -
sią po win ny skon sul to wać się z le ka -
rzem.
Od tru wa nie, czy li orzeź wia -
ją cy prysz nic dla or ga ni zmu 

Wa rzy wa i owo ce sta no wią pod sta -
wę zdro we go i pra wi dło we go ży wie nia.
Dla te go więk szość zna nych diet de tok -
sy ka cyj nych opie ra się na ser wo wa niu
tych skład ni ków w for mie su ro wi zny
lub so ków pi tych przez kil ka dni z rzę -

du. – Z każ dej stro ny sły szy my, że owo -
ce i wa rzy wa to sa mo zdro wie. Oczy -
wi ście, to praw da, jed nak nie zga -
dzam się z teo rią, we dług któ rej jest to
naj lep sza dro ga do usu nię cia tok syn.
Cze mu? Spo ży wa nie tyl ko su ro wych
ja rzyn i owo ców w nad mia rze wy chła -
dza oraz osła bia or ga nizm. W so kach
czy po pu lar nych smo othies owo ce
i wa rzy wa są mik so wa ne ra zem, a po -
win ny być ser wo wa ne w osob nych po -
sił kach – wy ja śnia Mo ni ka Ho no ry.
– Du żo lep sze pod tym wzglę dem są

wa rzy wa go to wa ne, np. w for mie zu -
py. W ten spo sób do star cza my or ga ni -
zmo wi skład ni ków od żyw czych z in -
nych pro duk tów, ale tak że uczu cie sy -
to ści to wa rzy szy dłu żej. W efek cie
ma my si łę, aby ak tyw nie dzia łać ca ły
dzień – do da je eks pert. Go to wa ne po -
sił ki w du żej mie rze wpły wa ją
na oczysz cze nie prze wo du po kar mo we -
go, tym bar dziej te pół płyn ne, dla te go
są po le ca ne wszyst kim, któ ry chcą
przy wró cić or ga nizm do rów no wa gi.

Oczysz cza ją ca ku ra cja 
zu pa mi

Zu py, zwłasz cza te przy go to wy -
wa ne bez ko stek ro so ło wych, go to -
wych bu lio nów i przy praw z ogrom ną
ilo ścią glu ta mi nia nu so du, są bar dzo
cen nym źró dłem wi ta min i skład ni ków
od żyw czych, jak rów nież speł nia ją
za po trze bo wa nie na błon nik. War to
wspo mnieć, że zu py ide al nie wpa so wu -
ją się w ku ra cję oczysz cza ją cą or ga -
nizm. Jak po ka zu je wie le ba dań, pro -
duk ty go to wa ne nie są po zba wio ne

skład ni ków od żyw czych. Skład ni ki,
któ re są naj bar dziej na ra żo ne na tem -
pe ra tu rę, to wi ta mi na C oraz kwas fo -
lio wy, na to miast wszyst kie po zo sta łe
utrzy mu ją się na roz sąd nych po zio -
mach. Co wię cej, w nie któ rych przy -
pad kach, jak np. w go to wa nych po mi -
do rach, ilość li ko pe nu wzra sta wraz
z cza sem go to wa nia. Ogól ne za sa dy,
któ rych na le ży prze strze gać, aby zmi -
ni ma li zo wać utra tę skład ni ków mi ne -

ral nych i wi ta min, to skra ca nie cza su
go to wa nia (wska za na for ma wa -
rzyw – al den te). – Sły sza łam wie le
opi nii, że zu py są nud ne, otóż za sko -
czę was – nie są! Mo że my do da wać
do nich tak na praw dę wszyst ko, co
chce my: ka sze, ma ka ro ny, ryż, mię so.
Przy go to wu jąc któ rą kol wiek zu pę, za -
wsze kie ru ję się my ślą „na co dziś mam
ocho tę” – mó wi eks pert.
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ZDROWIE I URODA
Czy ko niec la ta to do bry czas na oczysz cza nie or ga ni zmu?

CosmoCenter to wię cej niż ga bi ne ty ko sme tycz ne. 

Z pa sji do ko sme ty ki 
Ju sty na Pie trasz od 13 lat pro wa dzi

wła sną fir mę, nie boi się wy zwań
i in we stu je w no wo ści, bo wie, że

bez pro duk tów i usług naj wyż szej ja ko -
ści dziś nie moż na się obejść. 
Roz ma wia my w cza sie, kie dy pa ni Ju sty -
na pra cu je. – Sty li za cja pa znok ci to mój
ko nik i od stu dia sty li za cji za czę łam bu -
do wać fir mę. Mia łam wte dy 20 lat i ja sno
wy ty czo ny cel – do da je. Dziś w ga bi ne -
tach, sa lo nie i hur tow ni pod mar ką
CosmoCenter pra cu je sze ścio oso bo wy ze -
spół.
CosmoCenter za dba o ca łe cia ło: od wło -
sów po czub ki pal ców. Bo ga ta ofer ta ko -
sme tycz na obej mu je kla sycz ne za bie gi
ko sme tycz ne, ko sme to lo gię es te tycz ną
oraz fry zjer stwo. 

W ga bi ne tach naj no wo cze śniej sze urzą -
dze nia  - IPL, czy li in ten syw nie pul su ją -
ce źró dło świa tła, dzię ki któ re mu mo że -
my wy ko ny wać w CosmoCenter ta kie
za bie gi, jak: fo to epi la cja, fo to odm ła -
dza nie, za my ka nie na czy nek, le cze nie trą -
dzi ku i prze bar wień. Sko rzy sta my rów -
nież z Ul tra con to ur, in no wa cyj nej, bar -
dzo sku tecz nej, bez bo le snej i bez piecz -
nej me to dy nie in wa zyj ne go usu wa nia
tkan ki tłusz czo wej. To je dy ne ta kie
urzą dze nie w Gli wi cach. 
– Za bieg po le ga na se lek tyw nej eli mi -
na cji ko mó rek tłusz czo wych za po mo -
cą zo gni sko wa nych fal ul tra dź wię ko -
wych, nie na ru sza jąc ota cza ją cych tka -
nek, na czyń krwio no śnych i ner wów.
Dzię ki te mu ist nie je moż li wość kształ -

to wa nia syl wet ki oraz zmniej sza nia ob -
wo dów wy bra nych par tii cia ła, ta kich jak
brzuch, bio dra, uda, rę ce czy oko li ce ko -
lan. Me to da Ul tra con to ur prze zna czo na
jest dla osób z nad wa gą, oty ło ścią miej -
sco wą, po nie waż re du ku je tkan kę tłusz -
czo wą w miej scach, w któ rych trud no się
jej po zbyć. Nie jest na to miast me to dą le -
cze nia oty ło ści – wy ja śnia pa ni Ju sty na.
Część za bie gów, na przy kład z ko sme -
to lo gii es te tycz nej, jest kon sul to wa na z le -
ka rzem spe cja li stą. 
CosmoCenter to rów nież pro duk ty ko -
sme tycz ne z naj wyż szej pół ki – przede
wszyst kim z li nii Exu vian ce czy Me so -
este tic. 

A od ro ku w CosmoCenter dzia ła
Aka de mia Ko sme tycz na. Fir ma pod pi -
sa ła umo wę z urzę da mi pra cy z Za brza,
Gli wic, By to mia oraz Ka to wic, zaś ze -
spół spe cja li stów pro wa dzi szko le nia
z me dy cy ny es te tycz nej, me zo te ra pii
igło wej, ma ki ja żu per ma nent ne go, sty -
li za cji pa znok ci, prze dłu ża nia i za -
gęsz cza nia rzęs, ob słu gi urzą dzeń ko -
sme tycz nych, ma sa ży (bań ka chiń ska,
re lak sa cyj ny ca łe go cia ła – cze ko la do -
wy, z czer wo ne go wi na, in dyj ski). 

– To no wa dro ga w mo jej dzia łal no -
ści i bar dzo się ci szę, że mo gę się
spraw dzić w tej sfe rze. A tak że prze ka -
zać pro fe sjo nal ną wie dzę i po ka zać, jak
waż ne jest po dej ście do klien ta – pa ni
Ju sty na jest prze ko na na, że Aka de mia
bę dzie hi tem. (ts)

ul. Pszczyńska 12, tel. 32 235-27-43, 575-442-655
www.cosmocenter.pl, www.cosmomed24.pl

mail:  cosmo@cosmocenter.pl, biuro@cosmomed24.pl
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ZdrWie i uroda
Za bieg la se rem FemiLift naj sku tecz niej szy na nie trzy ma nie mo czu

W Gliwicach leczymy pacjentów 
z całej Polski

Naj wyż szej kla sy
urzą dze nie jest do -

stęp ne tyl ko 
w Se ra fin Cli nic,

a za bieg sku tecz nie
i na za wsze roz wią -

zu je przy kre do le gli -
wo ści zwią za ne z nie -

trzy ma niem mo czu. 

Że by stwier dzić tę przy pa dłość,
nie trze ba spe cja li stycz nych ba dań,
wy star czy le kar ski wy wiad i cha -

rak te ry stycz ne ob ja wy. Czę sto po ja wia
się ona po po ro dzie, cier pi też na nią po -
nad po ło wa ko biet po me no pau zie. Ale
moż na jej za ra dzić, a Spe cja li stycz ne
Cen trum Me dycz ne Se ra fin Cli nic ofe -
ru je bez bo le sną me to dę.

La ser FemiLift izra el skiej fir my Al -
ma to urzą dze nie naj wyż szej kla sy, a sa -
ma fir ma za li cza się do jed nych z naj -
więk szych w świe cie pro du cen tów te go
ty pu apa ra tu ry. – To naj wyż sza pół -
ka – mó wi dr Da wid Se ra fin, spe cja li sta
gi ne ko lo gii i po łoż nic twa, wła ści ciel
Spe cja li stycz ne go Cen trum Me dycz ne -
go Se ra fin Cli nic.

Czym jest wy sił ko we nie trzy ma nie
mo czu (WNTM)? To mi mo wol ne i nie -
kon tro lo wa ne od da wa niu mo czu, uzna -
wa ne za je den z naj bar dziej wsty dli wych
i uciąż li wych pro ble mów uro lo gicz -
nych, któ re go skut ki do ty ka ją wie lu
osób. Nie kon tro lo wa ne od da wa nie mo -
czu spo wo do wa ne jest zwiot cze niem
ścian po chwy lub jej nad mier nym roz -
cią gnię ciem, w kon se kwen cji do cho dzi
do zmia ny ką ta na chy le nia cew ki mo czo -
wej. Po wo dem nie trzy ma nia mo że być
rów nież nie pra wi dło wa pra ca mię śni
dna ma ci cy mniej szej, na zy wa ny mi
mię śnia mi Ke gla, od po wia da ją cych
za kur cze nie i za ci ska nie cew ki mo czo -
wej. 

– Ob ja wem wy sił ko we go nie trzy -
ma nia mo czu jest je go mi mo wol ne wy -
cie ka nie w co dzien nych sy tu acjach, na -
wet przy nie wiel kim wzro ście ci śnie nia
w ja mie brzusz nej. Do cho dzi do nie go
przede wszyst kim pod czas wy sił ku fi -
zycz ne go, ale tak że czyn no ści pro za icz -
nych, jak kich nię cie, śmiech czy od kaszl -
nię cie. Nie rzad ko pa cjen ci od czu wa ją
rów nież wzrost uczu cia par cia na pę -
cherz, w kon se kwen cji cze go na wet
nie wiel ka ilość mo czu na tych miast zo -

sta je mi mo wol nie wy da lo na – tłu ma czy
dr Da wid Se ra fin. Naj waż niej sze jest jak
naj szyb sze pod ję cie le cze nia, bo z nie -
trzy ma niem mo czu jest po dob nie jak ze
scho rze nia mi ser ca. Nie na le ży więc cze -
kać, aż ob ja wy się roz wi ną, a po ja wić się
na kon sul ta cjach, gdy za ob ser wu je my
naj drob niej sze do le gli wo ści. – Dwa,
trzy ra zy w ty go dniu do na szych ga bi ne -
tów zgła sza ją się bar dzo mło de pa cjent -
ki, w wie ku 27- 30 lat. Ich co dzien ne ży -
cie jest bar dzo utrud nio ne i nie kom for -
to we, wła śnie z po wo du wy sił ko we go
nie trzy ma nia mo czu. Nie mo gą bie gać,
ba wić się z dzieć mi, spon ta nicz nie
śmiać, no sić ja snych ubrań, mu szą za -
wsze mieć przy so bie wkład ki hi gie nicz -
ne, a przed wy jaz dem czy wyj ściem, na -
wet na krót ki spa cer, ro ze znać, czy
w naj bliż szej oko li cy jest to a le ta – wy -
li cza Se ra fin. 

Wie le osób wsty dzi się te go pro ble -
mu zdro wot ne go, a jest on, nie ste ty, dość
po wszech ny, bo do ty czy ko biet mię -
dzy 20. a 70. ro kiem ży cia. Sta ty sty ki są
nie ubła ga ne: na WNTM cier pi po nad 50
pro cent ko biet po me no pau zie i co trze -
cia w śred nim wie ku. Współ cze sna me -
dy cy na zna kil ka me tod le cze nia: chi rur -
gicz ne, far ma ko lo gicz ne i za cho waw cze.
To ostat nie ma na ce lu wzmoc nie nie mię -
śni Ke gla, jed nak ćwi cze nia są bar dzo
cza so chłon ne, a sa me re zul ta ty po zo sta -
ją wy so ce nie pew ne. Pro blem rzad ko zni -
ka sam, wręcz prze ciw nie, po głę bia się,
gdyż nie sty mu lo wa ne mię śnie wiot cze -
ją i sta ją się co raz słab sze. Nie le czo ne nie -
trzy ma nie mo czu mo że pro wa dzić do za -

pa le nia ukła du mo czo we go i dróg rod -
nych oraz wy pry sków skó ry kro cza,
a tak że ob ni że nia kom for tu ży cia.- 

Bar dzo efek tyw ną, a tym sa mym
nie in wa zyj ną me to dą jest la se ro we le cze -
nie nie trzy ma nia mo czu. Sto so wa ny
przez nas naj no wo cze śniej szy la ser
FemiLift od dzia łu je na ścia ny po chwy,
ob kur cza jąc ją i sty mu lu jąc pro ce sy po -
wsta wa nia ko la ge nu, po wo du jąc na -
mno że nie włó kien od po wie dzial nych
za sprę ży stość i po bu dza jąc ak tyw ność
ślu zów ki. W kon se kwen cji wzmac nia się
ścia na po chwy oraz uj ście cew ki mo czo -
wej. Efekt to zmniej sze nie ką ta na chy -
le nia cew ki mo czo wej i przy wró ce nie jej
pra wi dło we go funk cjo no wa nia – mó wi

dr Se ra fin.
Za bieg la se ro wy jest bez bo le sny, pro -

wa dzo ny z uży ciem pla sti ko wych, jed -
no ra zo wych na kła dek na urzą dze nie. To
dla te go, aby zwięk szyć kom fort ba da nia
i nie do pro wa dzić do nie po trzeb ne go po -
draż nie nia ścia nek po chwy. – Po chwa ma
po fał do wa ną ślu zów kę i gdy by wpro wa -
dzić la se ro wą koń ców kę w jej na tu ral -
nym kształ cie, za bieg mógł by ją nie po -
trzeb nie po draż niać, stąd wła śnie pla sti -
ko we tu le je. To jed na z za let i prze wa -
ga te go urzą dze nia nad in ny mi – wy ja -

śnia dr Se ra fin. Za bieg z uży ciem la se -
ra gi ne ko lo gicz ne go jest nie in wa zyj ny,
cał ko wi cie bez piecz ny, bez bo le sny, nie
wy ma ga re kon wa le scen cji czy ja kie go -
kol wiek przy go to wa nia ze stro ny pa cjen -
ta. Trwa od 15 do 30 mi nut, a do osią gnię -
cia za do wa la ją cych re zul ta tów wy star -
czy jed na wi zy ta. Co od czu wa my pod -
czas za bie gu? – Jest po dob ny do ru ty no -
we go ba da nia cy to lo gicz ne go. La ser
emi tu je rów nież nie wiel kie cie pło. Nie
ma też po trze by znie czu le nia ani przyj -
mo wa nia środ ków prze ciw bó lo -
wych – twier dzi dr Se ra fin. 

Pla nu jąc wi zy tę i za bieg, gi ne ko log
zle ca ru ty no we ba da nia krwi, by mieć
pew ność, że pa cjent ka jest zdro wa.
Prze ciw wska za niem są stwier dzo ne
i czyn ne sta ny za pal ne oraz cią ża. Te ra -
pia la se ro wa, po za le cze niem nie trzy ma -
nia mo czu, jest rów nież nie zwy kle sku -
tecz na w po po ro do wym czy po me no pau -
zal nym pro ble mie, ja kim jest su chość po -
chwy – czy li nie do sta tecz na pro duk cja
ślu zu, któ ry jest po trzeb ny by mi ni ma -
li zo wać in fek cje, oraz zmniej sza ilość po -
wsta ją cych ob tarć, ura zów czy po draż -
nień w trak cie współ ży cia. La ser, dzię -
ki za sto so wa niu in ne go pro to ko łu le cze -
nia, po pra wia kon dy cję ca łej ślu zów ki
i przy wra ca jej pra wi dło wą fi zjo lo -
gię. – Ta te ra pia jest wska za na szcze gól -
nie u ko biet, u któ rych z po wo du le cze -
nia no wo two ru pier si, po wsta ła su chość
po chwy, któ rej nie moż na le czyć le ka -
mi ze wzglę du na ry zy ko wzno wy – tu -
taj la ser jest nie zwy kle sku tecz ny i bez -
piecz ny. Ko bie ty po po ro dach bar dzo
czę sto zgła sza ją pro blem zbyt nio po sze -
rzo ne go świa tła po chwy, co wpły wa
na zmniej sze nie świa tła w trak cie współ -
ży cia – ten pro blem le czy my la se rem
w 15 min w trak cie jed nej wi zy ty – wy -
ja śnia dr Se ra fin. 

Dr Da wid Se ra fin jest mię dzy na ro -
do wym eks per tem, je śli cho dzi o te ra -
pię la se ro wą FemiLift. – Pro du cent wie -
dział, że od kil ku lat zaj mu ję się za gad -
nie nia mi wy sił ko we go nie trzy ma nia
mo czu i za pro sił mnie na te sto wa nie
urzą dze nia, pro sząc o kon sul ta cje i su -
ge stie. Po dzie li łem się uwa ga mi, a fir -
ma Al ma je uwzględ ni ła. Za pro po no -
wa no mi więc pro wa dze nie szko leń
zwią za nych z apa ra tu rą i sa mym za bie -
giem, pro wa dzę je na ca łym świe cie,
po nie waż me to da ta zy sku je na po pu -
lar no ści i co raz wię cej gi ne ko lo gów
chce się szko lić – do da je dr Se ra fin. 

(ts)

Spe cja li stycz ne Cen trum Me dycz ne Se ra fin Cli nic 
ul. Da szyń skie go 34, Gliwice

+48 690 80 70 90
kon takt@se ra finc li nic.pl             www.se ra finc li nic.pl 
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Au gmed Cen trum Oku li stycz ne to no wo cze sny ośro dek stwo rzo ny przez ze spół spe cja li stów – le ka rzy i opty ków z du żym do świad cze niem.
W skład Cen trum wcho dzą: do sko na le wy po sa żo ny blok ope ra cyj ny, spe cja li stycz ne ga bi ne ty dia gno stycz ne i sa lon optycz ny. Dzię ki te mu
Cen trum w jed nym miej scu świad czy kom plek so we usłu gi z za kre su oku li sty ki i opty ki.

Au gmed: spe cja li ści dla two ich oczu

Cen trum dzia ła od stycz nia 2017 ro -
ku przyuli cy Ła będz kiej20 d. Bu -
dy nek wy róż nia się no wo cze sną

ar chi tek tu rą, zaś prze strzeń Cen trum jest
po dzie lo na na część dia gno stycz no -
-optycz ną (ga bi ne ty le kar skie, pra cow nia
la se ro te ra pii, sa lon i pra cow nia optycz -
na) oraz chi rur gicz ną (blok ope ra cyj ny).
To je den z nie licz nych ośrod ków na te -
re nie Ślą ska, w któ rym prze pro wa dza się
za bie gi z za kre su chi rur gii oka, la se ro te -
ra pii oraz spe cja li stycz ne ba da nia dia gno -
stycz ne na rzą du wzro ku.

– Ja ko le karz oku li sta z po nad
trzy dzie sto let nią prak ty ką słu żę ra dą
i po mo cą oso bom do tknię tym pro ble -
ma mi zwią za ny mi z na rzą dem wzro -
ku. Po dob nie mój ze spół, skła da ją cy
się z le ka rzy i opty ków, któ ry za wo -
do we do świad cze nie zdo by wał w naj -
lep szych kli ni kach oraz szpi ta lach.
Wie my, jak istot ne w na szej pra cy są:
pro fe sjo nal ne po dej ście, do bra dia gno -
sty ka i sku tecz ne le cze nie. Dla te go za -
in we sto wa li śmy w naj no wo cze śniej -
szą apa ra tu rę – mó wi Cze sław Au gu -
styn, spe cja li sta cho rób oczu, dy rek -
tor me dycz ny Cen trum Oku li stycz ne -
go Au gmed. 

Cen trum Oku li stycz ne Au gmed ofe -
ru je sze ro ki wa chlarz za bie gów oku li -
stycz nych. Po czy na jąc od usu wa nia ciał
ob cych, po przez chi rur gię oku lo pla -
stycz ną, in iek cje do szklist ko we, koń -
cząc na mi kro chi rur gii we wnątrz gał ko -
wej, mię dzy in ny mi ope ra cjach za ćmy.
Obec nie cho ru je na nią co raz wię cej osób,
a za ćma sta je się po wo li cho ro bą cy wi -
li za cyj ną. 

– Pro mień świa tła do sta je się do oka
przez ro gów kę, na stęp nie prze cho dzi
przez so czew kę i jest sku pia ny na siat -
ków ce, za pew nia jąc wy raź ny ob raz.
W przy pad ku wro dzo ne go lub roz wi ja -
ją ce go się z wie kiem zmęt nie nia so czew -
ki, zwa ne go za ćmą, prze pływ świa tła jest
za bu rzo ny – tłu ma czy Ni na Au gu styn, le -
karz przyj mu ją cy w Cen trum.

Stop nio wo po gar sza się ostrość wi dze -
nia i nie moż na jej po pra wić za po mo cą
oku la rów ko rek cyj nych. W efek cie wi -
dzi my jak przez brud ną szy bę. Cho ro ba
ma cha rak ter po stę pu ją cy, za tem ja kość
wi dze nia ob ni ża się z cza sem. W naj bar -
dziej za awan so wa nych przy pad kach pa -
cjent wi dzi je dy nie ru chy rę ki
przed okiem. 

– Nie ist nie je sku tecz ne le cze nie za -
cho waw cze za ćmy. Je dy nym spo so -
bem jest ope ra cyj ne usu nię cie zmęt nia -
łej so czew ki i wszcze pie nie na jej miej -
sce sztucz nej. Po wszech nie sto so wa ną
me to dą usu nię cia za ćmy jest za bieg
fa ko emul sy fi ka cji, po któ rym pa cjent bę -
dzie uży wał oku la rów do bli ży lub da -
li, co za pew ni wła ści we wi dze nie.
W przy pad ku astyg ma ty zmu wszcze pia -
my so czew ki to rycz ne. Pa cjen tom, któ -
rzy nie chcą w ogó le uży wać oku la rów,
pro po nu je my so czew ki wie lo ogni sko -
we (mul ti fo kal ne) – kon ty nu uje Ni na
Au gu styn. 

Ope ra cja trwa naj czę ściej oko ło 30 mi -
nut. Wy ko ny wa na jest w znie czu le niu

miej sco wym, co po zwa la na jej bez bo le -
sny prze bieg. Pa cjent po wra ca do zwy kłej
ak tyw no ści w cią gu kil ku dni. 

– W tro sce o pe łen kom fort i bez pie -
czeń stwo pa cjen tów pod da wa nych ope -
ra cjom oczu w Cen trum Oku li stycz nym
Au gmed, w skład ze spo łu ope ra cyj ne -
go, oprócz le ka rzy oku li stów i pie lę gnia -
rek in stru men ta riu szek, wcho dzi tak że
le karz ane ste zjo log, któ ry prze pro wa dza
ba da nie kwa li fi ka cyj ne przed za bie -
giem i przez ca ły czas trwa nia ope ra cji
czu wa nad pro ce sem znie czu le nia – wy -
ja śnia Emi lia Wnę ko wicz -Au gu styn,
le karz oku li sta.

Dru ga gru pa za bie gów wy ko ny wa -
nych w Cen trum to in iek cje do szklist -
ko we pre pa ra tów an ty -VEGF (Ey lea,
Lu cen tis), sto so wa ne w przy pad ku cho -
rób siat ków ki, szcze gól nie w po sta ci
wy się ko we go zwy rod nie nia plam ki
zwią za ne go z wie kiem (AMD), re ti no -
pa tii cu krzy co wej, wy so kiej krót ko -
wzrocz no ści oraz po za krze pach na czyń
siat ków ki.

AMD jest jed ną z głów nych przy -
czyn upo śle dze nia wi dze nia u osób
po 50. ro ku ży cia. Cho ro ba uszka dza
cen tral ny ob szar siat ków ki zwa ny
plam ką, któ ry jest od po wie dzial ny
za do bre wi dze nie. W po sta ci wy się -
ko wej AMD w cen trum siat ków ki po -
ja wia ją się nie pra wi dło we na czy nia. Są
one kru che i mo gą pę kać, po wo du jąc
prze ciek pły nu oraz krwa wie nie. Bez
le cze nia po gor sze nie wi dze nia mo że
po stę po wać szyb ko i być znacz ne.
No wo cze sną me to dą le cze nia wy się ko -
we go AMD jest po da wa nie do cia ła
szkli ste go le ków ha mu ją cych po wsta -
wa nie pa to lo gicz nych na czyń krwio no -
śnych, a za tem ha mu ją cych po stęp
cho ro by.

Ko lej nym ob sza rem dzia łal no ści
me dycz nej Cen trum są za bie gi oku lo -
pla stycz ne, mię dzy in ny mi pla sty ka
po wiek i usu nię cie: gra dów ki, skrzy -
dli ka, róż no rod nych zmian na po wie -
kach (łącz nie z ba da niem hi sto pa to lo -
gicz nym).

Po ope ra cji bądź za bie gu pa cjen ci
prze by wa ją w sa li od po czyn ku i są sta -
le pod ob ser wa cją le kar ską. – Zaj mu -
je my się cho rym od pierw szej wi zy ty
aż do za koń cze nia le cze nia i sta ra my
się przy tym za pew nić mak sy mal ny
kom fort dla pa cjen ta – do da je Cze sław
Au gu styn.

Do dat ko wo w Cen trum Oku li stycz -
nym prze pro wa dza się wy so ko spe cja -
li stycz ne la se ro te ra pie, sto so wa ne
w cho ro bach siat ków ki, ja skrze i za ćmie
wtór nej (zmęt nie niu to reb ki tyl nej).
La se ro te ra pia to dzia ła nie wiąz ką la se -
ro wą o okre ślo nej czę sto tli wo ści i mo -
cy, ce lem za ha mo wa nia bądź le cze nia
pro ce sów cho ro bo wych. La se ro te ra pię
wy ko nu je się w wa run kach ga bi ne tu le -
kar skie go, jest to gru pa za bie gów nie -
wy ma ga ją cych po by tu na sa li ope ra cyj -
nej. Au gmed wy ko nu je czte ry ro dza je
no wo cze snej la se ro te ra pii: YAG -kap -
su lo to mia, SLT (se lek tyw na la se ro wa
tra be ku lo pla sty ka), IRT (iry do to mia

la se ro wa), la se ro te ra pia siat ków ki (naj -
czę ściej w re ti no pa tii cu krzy co wej,
przedar ciach siat ków ki). 

W ra mach pro fi lak ty ki, dia gno sty -
ki i le cze nia za cho waw cze go cho rób
oczu Cen trum Oku li stycz ne Au gmed
ofe ru je licz ne ba da nia dia gno stycz ne:
re frak to ro me trię, to no me trię, pa chy me -
trię, ul tra so no gra fię oka (USG), po le
wi dze nia, optycz ną ko he rent ną to mo -
gra fię (OCT). Każ de z tych ba dań
wy ma ga za sto so wa nia no wo cze snych
apa ra tów, w któ re wy po sa żo ne są ga -
bi ne ty. Przy kła do wo: za po mo cą apa -
ra tu OCT wy ko nu je się dia gno sty kę
ob ra zo wą siat ków ki, szcze gól nie plam -
ki bądź tar czy ner wu wzro ko we go. Jest
to ba da nie w peł ni bez in wa zyj ne i bez -
bo le sne. Do uzy ska nia ob ra zu struk tu -
ry siat ków ki wy ko rzy sty wa ne jest je -
dy nie świa tło. Ob ra zy OCT są tak
pre cy zyj ne, że ich do kład ność od po -
wia da oglą da niu wy cin ków tka nek
pod mi kro sko pem.

– Wy ko na nie nie któ rych ba dań wy ma -
ga roz sze rze nia źre nic kro pla mi. Po za -
kro pie niu oczu ostrość wzro ku po gar sza
się na oko ło 3 go dzi ny. Dla te go za le ca -
my, aby w mia rę moż li wo ści zgła szać się
na ba da nie oku li stycz ne z oso bą to wa rzy -
szą cą – tłu ma czy Emi lia Wnę ko wicz -Au -
gu styn.

Czę sto pa cjen ci dzwo nią do Cen trum
z py ta niem: „czy moż na przyjść do oku -
li sty z dziec kiem?”. Au gmed Cen trum
Oku li stycz ne wy cho dzi na prze ciw po trze -
bom ma łych pa cjen tów oraz ich ro dzi ców
ichęt nie przyj mu je dzie ci. Ofe ru je im: pro -
fi lak ty kę, dia gno sty kę i le cze nie cho rób
oczu. Sa lon optycz ny wy dzie lił ga blo tę
oku la rów dzie cię cych wraz zak ce so ria mi.
W ce lu umi le nia wi zy ty u le ka rza dzie ci
mogą skorzystać z ką ci ka atrak cji dla naj -
młod szych pa cjen tów.

Znaj du ją cy się w Cen trum sa lon
optycz ny po sia da za rów no bo ga tą ofer -
tę opraw oku la ro wych, jak i sze ro ki asor -
ty ment so cze wek kon tak to wych wio dą -
cych firm optycz nych. Sa lon ofe ru je
opraw ki od dzie cię cych, przez prze -
zna czo ne dla do ro słych, po spe cja li -
stycz ne: ochron ne i ochron no -ko rek -
cyj ne dla pra cow ni ków (na przy kład
z gli wic kiej stre fy eko no micz nej), dla ak -
tyw nych (nar cia rzy, pły wa ków, upra wia -
ją cych gry ha lo we), zmo to ry zo wa nych
(wkład ki ko rek cyj ne w ka skach mo to cy -
klo wych). 

Cen trum Oku li stycz ne Au gmed ofe ru je
20 % zniż ki na wszyst kie opraw ki

oku la ro we do koń ca wrze śnia.
By uzy skać zniż kę, trze ba wy ciąć ku pon z ak tu al ne go nu -
me ru „No win Gli wic kich” i oka zać go pod czas wi zy ty. 

Au gmed Cen trum Oku li stycz ne
Gli wi ce, ul. Ła będz ka 20 d

tel. 32 888 58 08
re je stra cja: od po nie dział ku do piąt ku w godz. 9.00-18.00.
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ZDroWiE i uroDa
REKLAMA

SeniorPlus to miej sce za pro jek to wa ne
i zbu do wa ne, ja ko miej sce do ży cia dla
osób star szych. Bu do wę roz po czę to

w sierp niu 2015 ro ku; dziś obiekt cze ka
na przy szłych Miesz kań ców. Na każ dym eta -
pie re ali za cji przed się wzię cia na szym ce lem by -
ło stwo rze nie wy jąt ko we go, przy ja zne go miej -
sca na zie mi dla Se nio rów. Wio dą cym ce lem
by ło uzy ska nie po czu cia bez pie czeń stwa
i świa do mo ści spo koj ne go by tu w opar ciu o ca -
ło do bo wą opie kę pro fe sjo nal ne go ze spo łu
pra cow ni ków. W tym ce lu przy go to wa li śmy 38
miejsc w sa mo dziel nych apar ta men tach wy -

po sa żo nych w anek sy ku chen ne i ła zien ki, a dla
osób wy ma ga ją cych sta łej opie ki sto ją do dys -
po zy cji po ko je 2- i 3-oso bo we. Ak tyw ny tryb
ży cia w SeniorPlus Miesz kań com za pew nia ją
bi blio te ka, sa le te ra pii za ję cio wej i re ha bi li ta -
cji oraz po ko je po by tu dzien ne go. 
SeniorPlus jest przy sto so wa ny dla osób nie peł -
no spraw nych, a wo kół nie go nie ba wem po -
wsta nie roz le gły ogród. 

Za pra sza my wszyst kich Se nio rów 
do za miesz ka nia w na szym do mu.

Zaciszne miejsce na pogodną starość

Zbrosławice, ul. Wolności 125b
Pro si my o kon takt pod nr tel. 32/666 44 77 w godz. 8.00-16.00 lub kon takt 

dro gą pocz ty elek tro nicz nej: biu ro@se nior plus.com.pl
Za pra sza my tak że do od wie dze nia na szej stro ny www.se nior plus.com.pl

Kie dy szu ka my dla sie bie ja kiejś for -
my ak tyw no ści, zwy kle za sta na wia my
się, co spra wi nam naj wię cej ra do ści.
A tak się skła da, że ta niec to czy sta ra -
dość! Ale oprócz ra do ści ma on jesz -
cze wie le po zy tyw nych wła ści wo ści dla
na sze go zdro wia.

Wspo ma ga pra cę ser ca 

Jest ide al ną for mą ak tyw no ści dla
osób z wy so kim ry zy kiem cho rób
ukła du krą że nia. Pew ne ba da nia prze -
pro wa dzo ne we Wło szech wy ka za ły, że
u osób z nie wy dol no ścią ser ca, któ re ja -
ko for mę re ha bi li ta cji wy bra ły ta niec,
zna czą co po pra wił się stan zdro wia, po -
dob nie jak od dy cha nie i ogól na ja ko -
ść ży cia, i to na wet bar dziej, niż u lu -
dzi, któ rzy jeź dzi li na ro we rach lub re -
gu lar nie truch ta li.

Wspo ma ga od chu dza nie 

Ae ro bo wy pro gram ćwi czeń opar ty
na tań cu jest tak sa mo sku tecz ny
przy utra cie wa gi, jak jaz da na ro we rze
i jog ging.

Do da je ener gii 

Je śli przez ca ły dzień bra ku je ener -
gii, co ty go dnio we ćwi cze nia opar te
na tań cu mo gą po pra wić ogól ną wy daj -
ność i po ziom ener gii u do ro słych.

Po pra wia ela stycz ność, si łę
i wy trzy ma łość

Każ dy, kto tań czył choć kil ka ra zy
w ży ciu, wie, że ta niec wy ma ga dość
du żej ela stycz no ści. Nie bez przy czy -
ny więk szość za jęć za czy na się od roz -
grzew ki, któ ra skła da się z kil ku róż -
nych ćwi czeń na roz cią gnię cie mię śni.
Pod czas tań ca mu si my być zdol ni
do więk sze go, niż zwy kle, za kre su ru -
chu wszyst kich grup mię śni.

Spra wia, że   czu jesz się
szczę śliw szy

Ta niec to jed na z nie wie lu rze czy,
któ ra bę dzie spra wiać przy jem ność
prak tycz nie każ de mu. Przy patrz się
uważ nie ko muś, kto tań czy – z pew no -
ścią ma uśmiech na twa rzy! Uśmie cha -
nie się i śmiech pod czas tań ca są zu peł -
nie na tu ral ne! Dzie je się tak dla te -
go, że ta niec po zwa la nam na praw dę
do brze się ba wić – i to nie za leż nie
od wie ku – co od róż nia go od in nych
form ćwi czeń. Tań czyć więc mo gą
oso by w każ dym wie ku, dla te go ab so -
lut nie każ dy mo że czer pać z tań ca ko -
rzy ści dla zdro wia.

Eli mi nu je stres i de pre sję

Jak się oka zu je, jed ną z za let tań ca
jest to, że po ma ga wy le czyć się z ła god -
nej de pre sji i zwięk sza pew ność sie bie.
Uod par nia psy chi kę po przez re gu la cję
po zio mu se ro to ni ny i do pa mi ny w or -
ga ni zmie. Bio rąc pod uwa gę fakt, że ta -
niec to ak tyw ność spo łecz na, po ma ga
wy zbyć się po czu cia osa mot nie nia,
któ re czę sto to wa rzy szy oso bom cier -
pią cym na de pre sję, a tak że star szym,
któ re miesz ka ją sa mot nie.

Po pra wia pew ność sie bie
i po czu cie wła snej war to ści

Ta niec po ma ga rów nież zwięk szyć
pew ność sie bie. Za każ dym ra zem,
gdy uczy my się no we go kro ku, wy stę -

pu je u nas wzrost po zio mu za ufa nia
do sa me go sie bie, a tak że po ziom na -
szej ener gii. Ta ka pew ność sie bie ma
swo je od zwier cie dle nie we wszyst -
kich aspek tach ży cia.

Ta niec to ak tyw ność spo łecz na. do -
sko na ła oka zja, aby po znać no wych lu -
dzi. Cho dze nie na lek cje tań ca mo że
zwięk szyć po czu cie wła snej war to ści
i roz wi jać umie jęt no ści in ter per so nal -
ne. Wy si łek fi zycz ny zmniej sza stres
i na pię cie, dla te go ta niec da je ogól ne
po czu cie do bre go na stro ju. Po pra wia
pa mięć i zmniej sza skut ki cho ro by Al -
zhe ime ra.

We dług ba dań prze pro wa dzo nych
dla New En gland Jo ur nal of Me di ci -
ne, ta niec mo że po pra wiać pa mięć i za -
po bie ga roz wo jo wi de men cji star czej.
Mo że rów nież zwięk szyć ja sność
umy słu u osób w każ dym wie ku. Co
cie ka we, oka za ło się, że oso by z cho -
ro bą Al zhe ime ra są w sta nie przy po -
mnieć so bie za po mnia ne mo men ty
z ży cia, kie dy tań czą do mu zy ki, któ -
rą zna li wcze śniej.

Zwięk sza in te li gen cję

W tek stach, na wet tych sprzed
wie ków, ta niec za wsze był opi sy wa -
ny jak for ma ćwi cze nia fi zycz ne go,
któ ra przy no si roz ma ite ko rzy ści
zdro wot ne. Te raz, dzię ki do stę po wi
do no wych tech no lo gii, ba da nia wy -
ka zu ją, że ta niec zwięk sza też in te li -
gen cję. Isto tą in te li gen cji jest po dej -
mo wa nie de cy zji. To, co na zy wa my
ja sno ścią umy słu, to na sza zdol ność
do po dej mo wa nia dzia łań, któ re wy -
ma ga ją po dej mo wa nia szyb kich de -
cy zji (w kil ka se kund). Wła śnie to
dzie je się, kie dy tań czysz i prze wi du -
jesz ru chy part ne ra! Tak więc wszyst -
ko, co mu sisz zro bić, to pra co wać
nad swo im tań cem – a przy oka zji
wzro śnie two ja in te li gen cja.

Jed nym ze spo so bów osią gnię cia
te go ce lu jest ucze nie się cze goś no -
we go. Nie cho dzi tyl ko o ta niec, ale
wszyst ko, cze go jesz cze nie pró bo wa -
łeś. Bio rąc lek cje tań ca, rzu casz wy -
zwa nie swo je mu mó zgo wi i sty mu lu -
jesz two rze nie się no wych po łą czeń
mię dzy ko mór ka mi, gdyż no we umie -
jęt no ści to za po trze bo wa nie na eks -
pan sję ner wów we wnątrz two je go
mó zgu. Im trud niej sze kro ki, tym
le piej! Zmu sza ją one mózg do two rze -
nia jesz cze więk szej ilo ści no wych
po łą czeń neu ro no wych, a tak że po pra -
wia ją ich funk cjo no wa nie.

Każ dy mo że wy brać coś dla
sie bie

Ist nie je wie le sty lów ta necz nych:
jazz, sal sa, me ren gue, ba cha ta, reg ga -
eton, zum ba, hip -hop, ba let, ta niec
współ cze sny itd. Są to sty le ści śle
zwią za ne z od po wied ni mi ro dza ja mi
mu zy ki. Praw da na to miast jest ta ka,
że każ da for ma tań ca jest rów nie
ko rzyst na. Upra wia nie do wol ne go
sty lu to do bry spo sób, w ja ki mo -
żesz po pra wić swo je na wy ki. Ta -
niec mo że po móc na wie le spo so bów.
Wszyst kie sty le ta necz ne są rów nie
sku tecz ne, a wszyst ko, co mu sisz
zro bić, to za sta no wić się, ja ki styl mu -
zy ki lu bisz naj bar dziej i ćwi czyć re -
gu lar nie – tak, aby ta niec rze czy wi -
ście od zwier cie dlał się we wszyst kich
in nych aspek tach ży cia.

TA NIEC i je go wpływ
na na sze zdro wie 

oraz sa mo po czu cie

www.nowiny.gliwice.pl
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XIX Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go i Gmi ny Gie rał to wi ce w Paniówkach

Kto orze i sie je, 
te mu do brze się dzie je

Mi ster nie uple cio ne ko ro ny i we -
so łe scen ki z ży cia wsi w ko ro -
wo dzie oraz ży wio ło wa za ba wa

do no cy – to wszyst ko na dłu go po zo sta -
nie w pa mię ci licz nie przy by łych go -
ści XIX Do ży nek Po wia tu Gli wic kie go
i Gmi ny Gie rał to wi ce, któ re od by ły się
w mi nio ną so bo tę w Pa niów kach. 

Otwo rzył je prze marsz za baw ne go
ko ro wo du. Ra do sny or szak prze szedł
do ko ścio ła pw. św. Urba na, gdzie od pra -
wio no mszę świę tą w in ten cji rol ni ków,
le śni ków, sa dow ni ków, ogrod ni ków
i pszcze la rzy. Kon ce le bro wał ją me tro po -
li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc.
Po mszy uczest ni cy prze szli do po bli skie -
go Par ku Jo an ny, gdzie roz po czę ło się we -
so łe świę to wa nie. Po prze dzi ło je wy stą -
pie nie go spo da rzy do ży nek: sta ro sty
Wal de ma ra Do mb ka i wój ta Jo achi ma
Bar gie la. Obaj po wi ta li go ści, wśród któ -
rych by li par la men ta rzy ści, przed sta wi cie -
le władz wo je wódz kich, sa mo rzą dów
(rów nież part ner skich po wia tu i gmi ny),
są sied nich miast, hie rar cho wie ko ściel ni
i de le ga ci służb mun du ro wych. Obec ny
był na wet pre zes PSL Wła dy sław Ko si -
niak -Ka mysz. 

W swo ich prze mó wie niach sta ro sta
i wójt zwró ci li się do rol ni ków. – Dzię -
ku je my wam za wy so kie plo ny, za wasz
ca ło rocz ny trud – mó wił Jo achim Bar -
giel. – Oby przy sło wie „kto orze i sie je,
te mu do brze się dzie je”, speł nia ło się każ -
de go dnia. 

Po tem na stą pi ło uro czy ste ofia ro wa nie
boch na chle ba. Sta ro sto wie, rol ni cze

mał żeń stwo z Pa nió wek – Ma ria i Je rzy
Woź ni co wie, wrę czy li go go spo da rzom
do ży nek ze sło wa mi: „prze ka zu je my bo -
chen chle ba wy pie czo ny z te go rocz nych
zbóż, pro szę po dzie lić go rów no i spra wie -
dli wie tak, aby ni ko mu nie za bra kło”. 

So bot nie świę to w Pa niów kach by ło
tak że oka zją do od zna czeń i na gród.
Wo je wo da ślą ski Ja ro sław Wie czo rek
wrę czył mi ni ste rial ne od zna ki „Za za słu -
gi dla rol nic twa”. Otrzy ma li je: Zyg munt
Strzo da, Ma rek Spy ra, Bo gu sław Mal che -
rek, Da riusz Du da i Jan Klecz ka. Gmi -
na Gierałtowice uho no ro wa na zo sta ła
od zna ką „Za słu żo ny dla Wo je wódz twa
Ślą skie go”.

Wy róż nio no lau re atów te go rocz nej
na gro dy Be ne Me ri tus (do brze za słu żo -
ny), przy zna wa nej przez Ra dę Po wia tu
Gli wic kie go oso bom, sto wa rzy sze niom
i in sty tu cjom, któ re naj le piej przy słu ży -
ły się lo kal nej spo łecz no ści. Otrzy ma li ją:
w ka te go rii in dy wi du al nej – Te re sa Szy -
moń ska z So śni co wic oraz Grze gorz
Ka miń ski z Tosz ka, a w ka te go rii zbio -
ro wej – Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
„Ran czo” z Pro bosz czo wic i ze spół
„Prze bu dze nie” z Py sko wic. Sym bo licz -
ne sta tu et ki oraz dy plo my wrę czył na gro -
dzo nym An drzej Ku rek, prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.

Ko sza mi sło dy czy ob da ro wa no twór -
ców ko ron, przy go to wa nych przez gmi -
ny na sze go po wia tu. – Licz nie od wie dza -
ją cy do żyn ko wy plac go ście po dzi wia li
aż 12 prze pięk nych wień ców – pod kre ślił
sta ro sta Wal de mar Do mbek. – Dzię ku ję

wszyst kim, któ rzy wło ży li trud w przy -
go to wa nie do ży nek, szcze gól nie zaś
miesz kań com Pa nió wek.

Jesz cze przed ofi cjal ną czę ścią uro czy -
sto ści za śpie wał chór „Ce cy lia” z Pa nió -
wek, a po prze mó wie niach, na gro dach
i od zna cze niach przy szedł czas na in ne
wy stę py ar ty stycz ne. Na po czą tek na sce -
nie po ja wił się zna ny wszyst kim i lu bia -
ny ryb nic ki Ka ba ret Mło dych Pa nów.
Po ka ba re to wej uczcie za grał ze spół
Glass Bal le ri na. Ko lej ną atrak cją był
kon cert Mo ni ki Lew czuk. Im pre zę za koń -
czy ła za ba wa ta necz nazdi dże jem A. Mar -
ti ne zem.

Przez ca łe po po łu dnie od wie dzać moż -
naby ło licz ne kio ski ga stro no micz ne, m.in.
ze ślą skim ja dłem, a tak że sto iska i wy -
sta wy in sty tu cji rol ni czych oraz na mio ty
pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go i Gmi -
ny Gie rał to wi ce. Na spe cjal nym sto isku
pro mo cji zdro wia by ła oka zja, by zro bić
so bie ba da nia pod ką tem pro fi lak ty ki
cho rób cy wi li za cyj nych, sko rzy stać z po -
ra dy le ka rza i die te ty ka, a tak że po łoż nej
ze szko ły ro dze nia. Tam też od by ły się po -
ka zy udzie la nia pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej. Wie le atrak cji cze ka ło na naj -
młod szych.

XIX Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go
i Gmi ny Gie rał to wi ce przy go to wa no
wspól nie z Gmin nym Ośrod kiem Kul tu -
ry w Gie rał to wi cach przy po mo cy współ -
or ga ni za to rów z Pa nió wek: kół ka rol ni -
cze go, ko ła go spo dyń wiej skich i ra dy so -
łec kiej. Wspar cia udzie lił Bank Spół dziel -
czy w So śni co wi cach. (ts)

Ar cy bi skup Wik tor Skworc po świę cił do żyn ko we ko ro ny...

... a tak że chleb z te go rocz nych plo nów.

Sta ro stwie do ży nek – Ma ria i Je rzy Woź ni co wie.

Ka ba ret Mło dych Pa nów ze brał mnó stwo braw.Lau re aci na gro dy „Be ne Me ri tus” z An drze jem Kur kiem, prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.

Wo je wo da ślą ski Ja ro sław Wie czo rek uho no ro wał za słu żo nych dla rol nic twa, w czym to wa rzy szy li mu sta ro sta Wal -
de mar Do mbek, wójt Jo achim Bar giel oraz Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.
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pyskowiCe
Cza sem słoń ce, cza sem deszcz. Non stop świet ny hu mor.

Do żyn ki z do brą au rą
Py sko wi cza nie, a i wie lu miesz kań -

ców po bli skich mia ste czek, spę -
dzi li ostat ni week end ro dzin nie

oraz uro czy ście. Oka zją do do brej za -
ba wy by ły XXIV już do żyn ki miej skie.
Hu mo rów nie zdo ła ła po psuć na wet po -
chmur na, chłod na po go da. 

Plac u zbie gu ulic Dwor co wa, Szpi -
tal na i Woj ska Pol skie go na dwa dni stał
się sce ną ro dzin ne go fe sty nu. Or ga ni -
za to rzy za dba li, by każ dy zna lazł coś dla
sie bie. Na dzie ci cze ka ło we so łe mia -
stecz ko, pro po zy cją dla mło dzie ży by -
ły ze spo ły di sco po lo, star si wy cze ki -
wa li na dzień z Ra diem Si le sia,
a wszyst kich, bez wzglę du na wiek, po -
rwa ła do za ba wy gru pa Pier si. By ło ni -
czym w naj więk szym hi cie ze spo -
łu – gło śno, ra do śnie i ta necz nie. 

Uczest ni ków fe sty nu przy cią ga ły
kra my z tra dy cyj ny mi ślą ski mi ko ła -
cza mi, mio dy i moc in nych słod ko ści.
By ły stra ga ny peł ne wa rzyw i owo -
ców. O nie co dzien ną opra wę za dba li
or ga ni za to rzy im pre zy z Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach. Go ści wi ta ły dwie sło mia ne ku -
kły w prze bra niu „chło pa” i „ba by”.
Ro lę praw dzi wych sta ro stów peł ni li
miej sco wi go spo da rze He le na i Jan Ci -
man dro wie. 

Po rocz nej prze rwie po wró cił ko ro -
wód do żyn ko wy. I wła śnie barw ny
po chód roz po czął dru gi dzień świę to -
wa nia. Prze marsz po prze dzi ła msza
dzięk czyn na w in ten cji rol ni ków w ko -
ście le pw. Na wró ce nia św. Paw ła.

So bo ta, pierw szy dzień do żyn ko we -
go fe sty nu, upły nął pod zna kiem mu -
zy ki di sco po lo. Za gra li No kaut, Lo oks,
Jum per, En joy oraz me ga gwiaz da te go
nur tu – Week end, któ re go prze bój
„Ona tań czy dla mnie” nu ci ło swe go
cza su pół Pol ski.

Nie dzie la, 3 wrze śnia, na le ża ła do ar -
ty stów Ra dia Si le sia. Pio sen ki w wy ko -
na niu Ma riu sza Do ro za, Bern da det ty
Ko wal skiej, ze spo łów Mu zy kan ty i Ti -
me by ły ofer tą dla tych, któ rzy lu bią ślą -
skie, swoj skie kli ma ty. A na za koń cze -
nie peł ne go wra żeń week en du nie co już
zzięb nię tą pu blicz ność roz grza ły go rą -
ce, ener ge tycz ne prze bo je gru py Pier -
si. 

XXIV miej skie do żyn ki w Py sko wi -
cach przy go to wa li sa mo rząd mia sta,
MOKiS oraz Ra da Pa ra fii pw. Na wró -
ce nia św. Paw ła. (ts)
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Wnaj bliż szą nie dzie lę, 10 wrze -
śnia otwar ta zo sta nie are na
lek ko atle tycz na na os. Ko per -

ni ka. Z tej oka zji w Gli wi cach po ja wią
się gwiaz dy pol skiej i świa to wej lek kiej
atle ty ki!

An ge li ka Ci choc ka, Ewa Swo bo da,
Pa weł Faj dek, Piotr Ma ła chow ski, Ar -
tur Ku ciap ski i Mi chał Roz mys – to me -
da li ści mi strzostw Eu ro py, świa ta oraz
igrzysk olim pij skich. Spor tow cy nie tyl -
ko we zmą udział w uro czy sto ści otwar -
cia gli wic kiej are ny wy bu do wa nej
przy ZSO nr 8 (ul. Sy riu sza 30), bę dą
też ry wa li zo wać, m.in. z lek ko atle ta mi
Pia sta Gli wi ce na po po łu dnio wym mi -
tyn gu.

Im pre za roz pocz nie się o godz. 10.00.
Na po cząt ku are nę wy pró bu je gli wic -
ka mło dzież uczest ni czą ca w po ka zach
spor to wych, przy go to wa nych przez
or ga ni za cje „Gli wi ce bie ga ją” oraz
„Lek ko atle ty ka dla każ de go”. Na 14.30
prze wi dzia no uro czy ste otwar cie obiek -
tu – obec ni bę dą mi ni ster spor tu, wo -
je wo da ślą ski oraz wła dze Gli wic. Pół
go dzi ny póź niej roz pocz nie się mi -
tyng lek ko atle tycz ny z udzia łem za pro -
szo nych gwiazd oraz czo ło wych za wod -
ni ków ze Ślą ska i kra ju.

Wstęp wol ny.

VI edy cja tur nie ju „Za 1 Uśmiech” już za na mi!

Moc uśmie chów i atrak cji

Dwa dni spor to wej ry wa li za cji,
mnó stwo do brej ener gii, atrak -
cje dla dzie ci i do ro słych, ro -

dzin ny pik nik, li cy ta cje ko szu lek zna -
nych pił ka rzy, wi zy ta Ge rar da Ba dii
i uśmiech nię te bu zie dzie cia ków. To
wszyst ko dzia ło się w mi nio ny week -
end w ha li spor to wo -wi do wi sko wej
cen trum kul tu ral ne go „Ła będź”. 

Szó stą już edy cję tur nie ju, któ re go
po my sło daw ca mi i or ga ni za to ra mi są
Je rzy Wo je wódz ki i Ja ro sław Jencz -
mion ka, wspar ło w tym ro ku 20 firm,
z te go 16 wy sta wi ło swo je dru ży ny
do spor to wej ry wa li za cji. Każ da wpła -
ci ła wpi so we w wy so ko ści 2500 zł. Pie -
nią dze zo sta ną prze ka za ne na or ga ni -
za cję zi mo we go wy po czyn ku dzie ci

z gli wic kich do mów dziec ka. W cza -
sie im pre zy by ły roz pro wa dza ne ce gieł -
ki i li cy to wa no ko szul ki. 

W tym ro ku przy ję to za sa dę, że
w po szcze gól nych ze spo łach nie mo -
gą grać pro fe sjo nal ni pił ka rze. To mia -
ło wy rów nać szan se i spra wić, że chęt -
niej bę dą chcia ły w tej im pre zie uczest -
ni czyć ca łe ro dzi ny. I to był bar dzo do -
bry po mysł. W dru ży nie GREG ra zem
za gra ła np. ma ma z sy nem i nie waż ne
by ło, że po raz pierw szy mia ła oka zję
bie gać za pił ką. Wszy scy do sko na le się
ba wi li i o to wła śnie cho dzi ło. 

Po so bot nich eli mi na cjach w nie -
dzie lę wal czo no już o pu cha ry i me da -
le. Ry wa li za cja by ła bar dzo za cię ta.
Obroń ca ty tu łu mi strzow skie go, dru ży -

na Nbit -u, w ćwierć fi na le ule gła Eti so -
fto wi 0: 4. W pierw szym pół fi na le Eti -
soft wy so ko po ko nał Iso ver, 10: 1.
W dru gim pół fi na le Hy bris mi ni mal -
nie – 0: 1 – uległ Sca nii.

W me czu o I miej sce zmie rzy ły się ze
so bą eki py Sca nii i Eti so ftu. Był to nie -
zwy kle emo cjo nu ją cy fi nał. Dość po wie -
dzieć, że Sca nia pro wa dzi ła już 5: 1, ale
po tem trzy bram ki zdo był Eti soft. Za bra -
kło kil ku dzie się ciu se kund, by wy rów nać. 

Or ga ni za to rzy za dba li, aby tur niej
miał cha rak ter ro dzin ne go pik ni ku
z licz ny mi atrak cja mi. W nie dzie lę
pod ha lą usta wi ły się fo od trac ki ze słod -
ko ścia mi i nie tyl ko. W ko ry ta rzach „Ła -
bę dzia” od by wa ła się wy prze daż ga ra -
żo wa. W au li każ dy chęt ny mógł za tań -

czyć zum bę, po me dy to wać, a młod si
zo ba czyć przed sta wie nia te atral ne. Nie -
zwy kle wy czer pu ją ca by ła wal ka
w dmu cha nych ku lach (bub ble fo ot -
ball) – ka pi tal na za ba wa za rów no dla
dzie ci, jak i do ro słych. Przez ca ły czas
trwa nia nie dziel ne go pik ni ku funk cjo -
no wał po kój za baw dla naj młod szych. 

Mnó stwo emo cji do star czy ła też
au kcja ko szu lek zna nych pił ka rzy. Li -
cy to wa no try kot gwiaz dy świa to we go
fut sa lu – Ri car din ho oraz ko szul kę re -
pre zen tan ta Pol ski i kró la strzel ców
eks tra kla sy – Ka mi la Wilcz ka. Pierw -
sza po szła za 500 zł, a dru gą na by -
wał – uwa ga – Ge rard Ba dia. Pił karz Pia -
sta Gli wi ce był w tym ro ku go ściem spe -
cjal nym tur nie ju „Za 1 Uśmiech”. Ulu -

bie niec fa nów dru ży ny z Okrzei wspól -
nie z Ja ro sła wem Jencz mion ką i Jur kiem
Wo je wódz kim wrę czał tak że na gro dy
dla uczest ni ków tur nie ju. By ły też wy -
róż nie nia in dy wi du al ne. Mar cin Łąt kow -
ski z eki py Sca nii zo stał wy bra ny naj -
lep szym bram ka rzem, a Łu kasz Du dek
naj lep szym strzel cem tur nie ju. Na gro -
dę fa ir play otrzy ma ła dru ży na GRE -a. 

Naj więk szym wy gra nym dwu dnio -
we go tur nie ju są jed nak dzie ci. Kil ka -
dzie siąt dzie cia ków po je dzie na zi mo -
we wa ka cje. Wszyst kim fir mom,
uczest ni kom, wo lon ta riu szom, sę -
dziom, tak że ki bi com, któ rzy zde cy do -
wa li się przy być do ha li „Ła będź”, ser -
decz nie w imie niu dzie ci dzię ku je my.
Do zo ba cze nia za rok! 

Otwar cie lek ko atle tycz nej are ny
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C kla sa, 2. ko lej ka
KS Ko ro na Bar głów ka – LKS Le śnik
Łą cza 6: 1 (Mar co Rap sie wicz, Krzysz -
tof Go ry wo da 2, Ka rol Re gi nek, Ma te -
usz Dą bek, Ro man Gó rec ki – Grze gorz
La sak), MKS II Za bo rze –KS Dra -
ma II Ka mie niec 2: 0 (Da wid Ja ślan,
Adam Sal wik), LKS Wil ki II Wil -
cza – LKS Ślą zak By ci na 2: 3 (Ra do sław
Bu jok 2 – Ta de usz Sztorc, Ka rol Rut -
ka, Alek san der Mo kros), GSF Gli wi -
ce – LKS Vic to ria Pil cho wi ce 0: 3 (Pa -
weł Po lak, Piotr Ada szyń ski 2), FC
Kłod ni ca Gli wi ce – LKS Gwiaz -
da II Chu dów 6: 3 (Da niel Sro mek 4, Da -
mian Obi dziń ski, Da wid Ski ba – Adam
Paw las 2, Pa tryk Fra szew ski).

1. LKS Vic to ria Pil cho wi ce 2 6 7: 2 
2. LKS Ślą zak By ci na 2 6 5: 2
3. FC Kłod ni ca Gli wi ce 2 4 6: 3 
4. MKS II Za bo rze 2 4 2: 0
5. KS Ko ro na Bar głów ka 2 3 6: 3 
6. LKS Gwiaz da II Chu dów 2 3 7: 7 
7. KS Dra ma II Ka mie niec 1 0 0: 2 
8. LKS Wil ki II Wil cza 2 0 4: 7 
9. GSF Gli wi ce 1 0 0: 3 
10. LKS Le śnik Łą cza 2 0 2: 10 

su shi ku shi
B kla sa, 3. ko lej ka

KS Start Sie ra ko wi ce – KS Piast Paw -
łów 0: 2 (Szy mon Bend kow ski 2), KS
Dra ma Ka mie niec – PKS Ruch II Ko -
złów 1: 1 (Prze my sław Woś – Bar tło -
miej Ma łek), LKS Orzeł Sta ni ca – LKS
Na przód Łu bie 3: 1, LKS Start Klesz -
czów – UKS Quo Va dis Ma ko szo -
wy 5: 1 (Ma rek Kołt ko 2, Grze gorz Żo -
ły niak, 2, Łu kasz Ma gie ra – Da wid
Kra su ski), LKS Po goń Zie mię ci -
ce – GKS Wal ka Za brze 2: 0 (To masz
Ko wal ski, Pa weł Ła biak), LKS Na -
przód Świ bie – KS Or ły Boj szów 1: 2
(Łu kasz Ma za nek – Ra fał Su cha nek,
De nis Dą brow ski). 
GKS Gwa rek II Or non to wi ce wy co fał
się z roz gry wek.

1. LKS Orzeł Sta ni ca 3 9 13: 3
2. LKS Start Klesz czów 3 6 10: 5
3. LKS Po goń Zie mię ci ce 3 6 6: 3

4. KS Piast Paw łów 2 6 3: 0
5. PKS Ruch II Ko złów 2 4 2: 1
6. KS Or ły Boj szów 3 3 3: 6
7. LKS 45 Bu ja ków 2 3 2: 8
8. UKS Quo Va dis Ma ko szo wy 2 3 5: 6
9. LKS Na przód Łu bie 3 3 5: 7
10. GKS Wal ka Za brze 3 3 3: 5
11. LKS Na przód Świ bie 3 3 3: 4
12. KS Dra ma Ka mie niec 3 1 2: 6
13. KS Start Sie ra ko wic 2 0 1: 4

Ma jer a kla sa,
4. ko lej ka

SKS Gwa rek Za brze - KS Bu rza Bo ro -
wa Wieś 3: 4, LKS Olim pia Pław nio -
wi ce – KS Spo łem Za brze 2: 1, LKS
Tem po Pa niów ki – LKS So kół Ła ny
Wiel kie 0: 9 (Ma te usz Szar la sa mo bój -
cza, Woj ciech Wie czo rek sa mo bój -
cza – Alek san der Ko wol 2, Ma te usz
Ra czyń ski 2, Łu kasz Cza ja 2, Ja ro sław
Mi ze ra), KS Zam ko wiec To szek – LKS
Na przód Żer ni ca 1: 0 (To masz Bia łek),
PKS Ruch Ko złów – MKSR Czar ni
Py sko wi ce 0: 2 (Ro bert Za le siń ski, Pa -
tryk Bo ro dziej), LKS Ama tor Ru dzi niec
–LKS Mło dość Rud no 3: 7 (Łu kasz Ra -
dzi wi now ski, To masz Ja nik, Do mi nik
Nie miec – Ke win Za czkow ski, Da mian
Plu ta 3, Mi ro sław No wak, Da riusz
Sa wic ki 2), KS Car bo Gli wi ce – KS So -
śni ca Gli wi ce 0: 3, LKS Zryw Ra do -
nia – LKS Gwiaz da Chu dów 0: 1
(Piotr Ko ło dziej).

1. LKS So kół Ła ny Wiel kie 4 12 22: 3
2. KS So śni ca Gli wi ce 4 12 17: 1
3. MKSR Czar ni Py sko wi ce 4 10 16: 2
4. LKS Olim pia Pław nio wi ce 4 10 7: 1
5. KS Bu rza Bo ro wa Wieś 4 9 22: 5
6. LKS Mło dość Rud no 4 8 10: 5
7. SKS Gwa rek Za brze 4 7 12: 7
8. LKS Gwiaz da Chu dów 3 4 5: 3
9. LKS Zryw Ra do nia 3 4 3: 5
10. LKS Na przód Żer ni ca 4 4 7: 5
11. PKS Ruch Ko złów 4 3 8: 10
12. KS Zam ko wiec To szek 4 3 3: 8
13. KS Spo łem Za brze 4 3 4: 10
14. KS Car bo Gli wi ce 4 0 3: 20
15. LKS Ama tor Ru dzi niec 4 0 5: 25
16. LKS Tem po Pa niów ki 4 0 0: 34

li ga okrę go wa,
gr. i, 4. ko lej ka

So kół Wo la – Wa wel Wi rek 2: 1, Kru -
piń ski Su szec – Gór nik 09 My sło wi -
ce 0: 4, Po goń No wy By tom – Pod le -
sian ka Ka to wi ce 1: 3, Grun wald Ru da
Ślą ska – Po goń Imie lin 0: 4, AKS Mi -
ko łów – Ura nia Ru da Ślą ska 5: 3,
Unia Kosz to wy – LKS Łą ka 2: 0,
Iskra Pszczy na – Ogrod nik Ciel mi -
ce 3: 1, Piast Bie ruń No wy – Spar ta Ka -
to wi ce prze rwa ny w 90. mi nu cie
przy sta nie 4: 1. 

1. Unia Kosz to wy  4 12 9: 4
2. Po goń Imie lin  4 10 12: 3  
3. AKS Mi ko łów  4 10 13: 6  
4. Ura nia Ru da Ślą ska 4 9 18: 7  
5. Gór nik 09 My sło wi ce 4 8 11: 3  
6. Pod le sian ka Ka to wi ce 4 8 10: 6  
7. LKS Łą ka  4 7 8: 3  
8. Iskra Pszczy na  4 6 8: 8  
9. Spar ta Ka to wi ce  3 5 10: 6  
10. So kół Wo la  4 5 6: 9  
11. Ogrod nik Ciel mi ce 4 3 8: 9  
12. Piast Bie ruń No wy 3 3 4: 7  
13. Wa wel Wi rek  4 1 5: 11  
14. Po goń No wy By tom 4 0 2: 13  
15. Kru piń ski Su szec  4 0 2: 15  
16. Grun wald Ru da Ślą ska 4 0 1: 17

li ga okrę go wa,
gr. ii, 4. ko lej ka

Na przód Ry duł to -
wy – ROW 1964 II Ryb nik 6: 5,
LKS 1908 Nę dza – Ry mer Ryb nik 2: 2,
Za bo rze Za brze – Si le sia Lu bo mia 0: 2,
Dra ma Zbro sła wi ce – Przy szłość Cio -
cho wi ce 7: 2, Jed ność 32 Przy szo wi -
ce – KS 94 Ra cho wi ce 5: 2, ŁTS Ła -
bę dy – Sla via Ru da Ślą ska 0: 2, Unia
Ksią że ni ce – Orzeł Mo kre 4: 2, LKS
Rasz czy ce – Tę cza Wie lo wieś 2: 1. 

1. Sla via Ru da Ślą ska 4 12 12: 3  
2. Na przód Ry duł to wy 4 10 17: 9  
3. Unia Ksią że ni ce  4 10 11: 5  
4. LKS 1908 Nę dza  4 10 11: 3  
5. Orzeł Mo kre  4 9 12: 8  
6. ROW 1964 II Ryb nik 4 6 17: 12  
7. Dra ma Zbro sła wi ce 4 6 16: 10  

8. ŁTS Ła bę dy  4 6 6: 5  
9. Si le sia Lu bo mia  4 6 5: 12  
10. Ry mer Ryb nik  4 4 7: 7  
11. Jed ność 32 Przy szo wi ce 4 4 8: 12  
12. Przy szłość Cio cho wi ce 4 3 9: 15  
13. LKS Rasz czy ce  4 3 5: 11  
14. Za bo rze Za brze  4 1 2: 10  
15. KS 94 Ra cho wi ce  4 1 4: 13  
16. Tę cza Wie lo wieś  4 1 3-10

ha iz iV li ga, 
gru pa i, 4. ko lej ka

Prze msza Sie wierz – Szom bier ki By -
tom 0: 1, Ruch Ra dzion ków – RKS
Gro dziec 2: 2, MKS Mysz ków – Ra -
ków II Czę sto cho wa 7: 0, Gwa rek Or -
non to wi ce – Po lo nia Ła zi ska Gór -
ne 2: 2, Piast II Gli wi ce – Gór nik Pia -
ski 0: 1, Szcza ko wian ka Ja worz no – Po -
lo nia Po raj 3: 3, Sar ma cja Bę -
dzin – Spar ta Lu bli niec 3: 0, War ta Za -
wier cie – Śląsk Świę to chło wi ce 1: 1.

1. Sar ma cja Bę dzin  4 9 10: 3 
2. Szom bier ki By tom  4 9 6: 4 
3. Gór nik Pia ski  4 7 5: 6 
4. RKS Gro dziec  4 7 8: 4 
5. Piast II Gli wi ce  4 7 12: 8 
6. MKS Mysz ków  4 6 12: 3 
7. Prze msza Sie wierz  4 6 3: 4 
8. Spar ta Lu bli niec  4 6 7: 11 
9. Ra ków II Czę sto cho wa  4 6 6: 14 
10. Śląsk Świę to chło wi ce  4 5 8: 6 
11. Ruch Ra dzion ków  4 5 8: 7  
12. Gwa rek Or non to wi ce  4 4 5: 6 
13. Po lo nia Ła zi ska Gór ne  4 4 4: 6 
14. War ta Za wier cie  4 4 3: 7 
15. Po lo nia Po raj  4 4 5: 8 
16. Szcza ko wian ka Ja worz no 4 1 5: 1

ha iz iV li ga, 
gru pa ii, 4. ko lej ka

Od ra Cen trum Wo dzi sław Ślą -
ski – MKS Lę dzi ny 4: 2, GKS II Ty -
chy – GKS Ra dzie cho wy -Wieprz 4: 5,
Drze wiarz Ja sie ni ca – Wil ki Wil -
cza 3: 1, LKS Bełk – By tom ski Sport
By tom 2: 0, Pod be ski dzie II Biel sko -
-Bia ła – LKS Go czał ko wi ce Zdrój 3: 1,
LKS Cza niec – Be skid 09 Sko czów 1: 1,

Spój nia Lan dek – Dąb Ga szo wi ce 2: 4,
Unia Ra ci bórz – Kuź nia Ustroń 2: 2.

1. Wil ki Wil cza  4 9 10: 6 
2. Od ra Cen trum Wo dzi sław Ślą ski 4
9 7: 4 
3. Dąb Ga szo wi ce  4 8 10: 7 
4. Be skid 09 Sko czów  4 7 7: 5 
5. LKS Cza niec  4 7 5: 3 
6. LKS Bełk  4 7 9: 6 
7. By tom ski Sport By tom  4 6 3: 4 
8. GKS Ra dzie cho wy -Wieprz  4 6 10: 9 
9. Spój nia Lan dek  4 6 6: 7  
10. Drze wiarz Ja sie ni ca  4 6 7: 6 
11. Unia Ra ci bórz  4 5 7: 7 
12. Pod be ski dzie II Biel sko -Bia ła  4
4 6: 7 
13. Kuź nia Ustroń  4 4 6: 5 
14. LKS Go czał ko wi ce Zdrój  4  4 7: 11 
15. GKS II Ty chy  4  1 10: 16  
16. MKS Lę dzi ny  4  1 4: 11 

Cen tral na li ga ju nio rów, 
gru pa za Chod nia,

1. ko lej ka
Gór nik Za brze – Le chia Gdańsk 4: 0,
Od ra Opo le – Pod be ski dzie Biel sko -Bia -
ła 1: 2, Po goń Szcze cin – Fa lu baz Zie -
lo na Gó ra mecz od wo ła ny, Lech Po -
znań – Miedź Le gni ca 3: 0, Chro bry Gło -
gów – War ta Po znań 2: 2, War ta Go -
rzów Wiel ko pol ski – Piast Gli wi ce 3: 2,
Ar ka Gdy nia – Sa los Szcze cin 2: 0, Śląsk
Wro cław – Za głę bie Lu bin 4: 1. 

1. Pod be ski dzie Biel sko -Bia ła 5 13 8: 4 
2. Śląsk Wro cław  5 12 17: 6 
3. Po goń Szcze cin  4 12 11: 2 
4. Ar ka Gdy nia  5 12 12: 4 
5. Lech Po znań  5  8 13: 6 
6. Gór nik Za brze  5  7 10: 5 
7. Sa los Szcze cin  5  7 7: 10  
8. Le chia Gdańsk  5  7 6: 9  
9. Od ra Opo le  5  6 7: 5  
10. War ta Po znań  5  6 9: 8  
11. Za głę bie Lu bin  4  6 9: 9  
12. War ta Go rzów Wiel ko pol ski 5
3 6: 20  
13. Chro bry Gło gów  4 2 7: 9  
14. Miedź Le gni ca  5 2 2: 8  
15. Fa lu baz Zie lo na Gó ra  4 1 1: 8  
16. Piast Gli wi ce  5 1 4: 16

Pa ra da pił kar skich wy ni ków i ta bel

Wso bo tę i nie dzie lę w ha li spor to wej przy ul.
Ka szub skiej ro ze gra no mię dzy na ro do wy
tur niej siat ków ki ko biet. Wzię ły w nim

udział przy go to wu ją ca się do fi na łów mi strzostw Eu -
ro py re pre zen ta cja Gru zji, mistrz Sło wa cji – Sla via
Bra ty sła wa i ze spół z Or len Li gi – KSZO Ostro wiec
Świę to krzy ski. Go spo da rzem im pre zy był AZS
Po li tech ni ki Ślą skiej Gli wi ce.

Tur niej roz gry wa no sys te mem każ dy z każ dym.
Tyl ko KSZO uda ło się wy grać wszyst kie trzy me cze.
Po zo sta łe dru ży ny za li czy ły po jed nej wy gra nej
i o ko lej no ści de cy do wa ły se ty oraz ma łe punk ty. Dru -
gie miej sce za jął AZS, któ ry prze grał 1: 3 z KSZO,
wy grał 3: 1 z Gru zją i uległ 1: 3 Sla vii. Trze cie by ły
Sło wacz ki, a czwar te miej sce przy pa dło Gru zji. 

– Tur niej był bar dzo cie ka wy, bar dzo sil nie ob -
sa dzo ny, ale cel stric te szko le nio wy – mó wi tre ner
aka de mi czek Woj ciech Cza pla. – Gra na szej dru -
ży ny by ła w mia rę po praw na, tym bar dziej że je -
ste śmy do pie ro po sze ściu ty go dniach wspól nych
tre nin gów. Mo men ta mi wy glą da ło to na wet bar dzo
do brze, szcze gól nie w so bot nim me czu z Ostrow -
cem. W nie dzie lę roz gry wa li śmy dwa spo tka nia.
W pierw szym – z Gru zją – dziew czy nom jesz cze

sił star czy ło, ale w spo tka niu ze Sla vią – mi strzem
Sło wa cji – już wi dać, że ich bra ko wa ło. 

– Od po cząt ku za ło ży ły śmy so bie, że bę dzie my
wal czyć o jak naj lep szy wy nik. Jesz cze nie do koń -
ca wszyst ko do brze funk cjo nu je, ale przed na mi mie -
siąc przy go to wań do li gi. Mam na dzie ję, że do tej po -
ry bę dzie my już do brze się ro zu mia ły, bo cel ma my
am bit ny – chce my bić się o pierw szą czwór kę – za -
po wia da Ka ro li na Szczy gieł, ka pi tan AZS.

Oka zja do ko lej ne go spraw dzia nu już w naj bliż -
szy week end. W Gli wi cach, tym ra zem w no wych
ha lach spor to wych przy ul. Gór nych Wa łów i Ko -
ziel skiej, zo sta nie ro ze gra ny ko lej ny tur niej DIE -
GE – CUP. We zmą w nim udział czte ry ze spo ły:
Po lk ky Ku usa mo (Fin lan dia), TJ Ostra wa (Cze chy),
VK KP Brno (Cze chy) i AZS Gli wi ce. Za pra sza -
my ki bi ców, wstęp wol ny. 

Pro gram tur nie ju: 7 wrze śnia, czwar tek: Po lk -
ky – TJ Ostra va (godz. 17.30, ha la CKU ul. Ko ziel -
ska 1), 8 wrze śnia, pią tek: Po lk ky – VK KP
(godz. 17.30, ha la CKU), 9 wrze śnia, so bo ta: AZS
Gli wi ce – VK KP (godz. 10.30 – ha la przy ul. Gór -
nych Wa łów 29), 11 wrze śnia, po nie dzia łek: Po -
lkyy – AZS Gli wi ce (godz. 17.30 – ha la CKU).

War to ścio wy 
spraw dzian
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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 6.09 SE ANS SE NIO RA: W sta rym
do brym sty lu – 12.30, Bo dy gu ard
Za wo do wiec – 16.00, Po dwój ny ko -
cha nek – 18.00, Ob da ro wa ni – 20.00
n 7.09 Bo dy gu ard Za wo do wiec –
16.00, Po dwój ny ko cha nek – 18.00,
Ob da ro wa ni – 20.00

PO DWÓJ NY KO CHA NEK. Thril ler. Mło da,
wraż li wa Chloé za ko chu je się w Pau lu,
swo im te ra peu cie. Ko bie ta nie ma
przed nim ta jem nic, a z cza sem za fa -
scy no wa ny nią męż czy zna rów nież cał -
ko wi cie się od sła nia, prze kra cza jąc
gra ni ce swo jej pro fe sji. Kil ka mie się cy
póź niej, gdy miesz ka ją już ra zem, Chloé
za czy na po dej rze wać, że jej ko cha nek
coś przed nią za ta ja. Po zna jąc ko lej ne
fan ta zje ero tycz ne Pau la, za czy na od -
kry wać co raz mrocz niej sze wy mia ry za -
rów no je go, jak i swo jej sek su al no ści.

n 8-10.09 Po dwój ny ko cha nek –
16.00, Ob da ro wa ni – 18.00, Tu li pa no -
wa go rącz ka – 20.00

TU LI PA NO WA GO RĄCZ KA. Me lo dra -
mat. XVII wiek, Am ster dam. Ar ty sta Jan
Van Lo os do sta je zle ce nie na ma lo wa nia
por tre tu mło dej mę żat ki So phie. W cza sie
pra cy mię dzy męż czy zną i ko bie tą ro dzi
się uczu cie. Chcąc zbu do wać wspól ną
przy szłość, de cy du ją się sko rzy stać z pa -
nu ją cej go rącz ki tu li pa no wej i za in we sto -
wać w ry zy kow ny ry nek kwia to wy.

n 12.09 Po dwój ny ko cha nek – 16.00,
Ob da ro wa ni – 18.00, Tu li pa no wa go -
rącz ka – 20.00
n 13.09 SE AN SE NIO RA: Ob da ro wa -
ni – 12.30, Po dwój ny ko cha nek –
16.00, Ob da ro wa ni – 18.00, Tu li pa no -
wa go rącz ka – 20.00
n 14.09 Po dwój ny ko cha nek – 16.00,
Ob da ro wa ni – 18.00, Tu li pa no wa go -
rącz ka – 20.00

n 15-16.09 Ob da ro wa ni – 16.00, Tu -
li pa no wa go rącz ka – 18.00, The Squ -
are – 20.00

MA ŁA SA LA
n 6.09 La dy M – 17.00, Ke di – se kret -
ne ży cie ko tów – 18.45, Męż czy zna
imie niem Ove – 20.15

MĘŻ CZY ZNA IMIE NIEM OVE. Ste try cza ły
sześć dzie się cio la tek nie mo że po go dzić
się ze śmier cią żo ny. Po ja wie nie się no -
wych są sia dów wy wra ca je go świat
do gó ry no ga mi.

n 7.09 SE ANS Z AU DIO DE SKRYP CJĄ
– Most szpie gów – 16.00, Ke di – se -
kret ne ży cie ko tów – 18.45, Męż czy -
zna imie niem Ove – 20.15
n 8-10.09 Męż czy zna imie niem Ove
– 16.15, La dy M – 18.30, Ke di – se kret -
ne ży cie ko tów – 20.15

LA DY M. Mło dziut ka Ka the ri ne zo sta je
przy mu szo na do wyj ścia za mąż
za znacz nie star sze go dzie dzi ca for tu ny,
Ale xan dra. Pan mło dy oraz je go wład -
czy oj ciec trak tu ją dziew czy nę ni czym
skrzy żo wa nie por ce la no wej lal ki z wor -
kiem tre nin go wym. Wy ma ga ją śle pe go
po słu szeń stwa, a nie sub or dy na cję bez -
li to śnie pięt nu ją. Ka the ri ne – do słow nie
i w prze no śni – du si się. Uwie ra ją cia sny
gor set, któ ry co ra no sznu ru je na jej pier -
siach słu żą ca. Mę czy po czu cie ubez -
wła sno wol nie nia i sa mot ność. Sy tu acja
ule gnie zmia nie, gdy pod nie obec ność
mę ża i te ścia bo ha ter ka wda się w ro -
mans z pa rob kiem, Se ba stia nem. Smak
wol no ści oka że się zbyt słod ki, by móc
z nie go do bro wol nie zre zy gno wać. Na -
wet za ce nę czy je goś ży cia. 

n 12-14.09 Męż czy zna imie niem Ove
– 16.15, La dy M – 18.30, Ke di – se kret -
ne ży cie ko tów – 20.15
n 15-17.09 Frantz – 16.15, Męż czy zna
imie niem Ove – 18.15, Kon sty tu cja –
20.15

KON STY TU CJA. Ko me dio dra mat. W jed -
nym bu dyn ku miesz ka ją są sie dzi, któ rzy
uni ka ją się na wza jem, bo ży ją ina czej,
wie rzą w co in ne go i po cho dzą z róż -
nych miejsc. Praw do po dob nie ni gdy
nie za mie ni li by ze so bą ani sło wa, gdy -
by nie przy pa dek, któ ry zbli ży ich do sie -
bie. Lo sy bo ha te rów splo tą się w ta ki
spo sób, że za kwe stio no wa niu ule gną
naj głęb sze prze ko na nia i uprze dze nia
do ty czą ce sta tu su ma te rial ne go, orien -
ta cji sek su al nej, na ro do wo ści i re li gii.
n 22.09 Ke di – se kret ne ży cie ko tów
– 17.00, Kon sty tu cja – 18.30, Frantz –
20.15
n 23.09 KI NO DZIE CI: Storm – 16.00,
Kon sty tu cja – 18.30, Frantz – 20.15
24.09 KI NO DZIE CI: Zi mo we przy go -
dy Jill i Joy – 15.15, Next Do or spy –
17.00, Kon sty tu cja – 18.00, Frantz –
20.15
n 19-21.09 Frantz – 16.15, Męż czy zna
imie niem Ove – 18.15, Kon sty tu cja –
20.15

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

n 6-7.09 Gang Wie wió ra 2 – 16.00,
Ob da ro wa ni – 18.00, Mrocz na wie ża
– 20.00
n8-14.09 Gru, Dru i Mi nion ki – 16.30,
Mo je wa ka cje z Ru dym – 18.15, Bo -
dy gu ard Za wo do wiec – 20.00

MO JE WA KA CJE Z RU DYM. Mo je wa ka -
cje z Ru dym. Kie dy je de na sto let ni Mick
zo sta je wy sła ny na far mę dziad ka w od -
le głym re gio nie Pil ba ra w Za chod niej
Au stra lii, spo dzie wa się, że na miej scu
cze ka go wy łącz nie nu da i cięż ka pra -
ca. Wszyst ko zmie nia się, gdy w ży ciu
Mic ka po ja wia się Blue – je dy ny w swo -
im ro dza ju czer wo ny pies. Przy gar nię ty
przez chłop ca re zo lut ny zwie rzak z miej -
sca sta je się je go nie od łącz nym to wa -
rzy szem i przy ja cie lem na do bre i na złe. 

TE ATR
RU INY TE ATRU VIC TO RIA 
(Gli wi ce, Al. Przy jaź ni) 

n 8.09 Pol ska 120 – spek takl mu zycz -
ny Te atru Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu –
19.00

Przed sta wie nie przy wo łu je wspo mnie -
nia z cza sów woj ny i pierw szych po wo -
jen nych lat. To opo wieść o mia stecz ku,
któ re go współ cze sne ob li cze ukształ to -
wa ne zo sta ło za spra wą ener gii osad ni -
ków prze sie dlo nych tu taj z kre sów
Rze czy po spo li tej. Pe łen pio se nek sce -
na riusz jest te atral ną in ter pre ta cją ka -
drów utrwa lo nych na sta rych
fo to gra fiach zro bio nych przez miesz ka -
ją ce go w dol no ślą skim Wa li miu pa sjo -
na ta fo to gra fii, Fi li pa Roz bic kie go
nie ży ją ce go już or ga ni sty ko ściel ne go. 

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)

MA ŁA SCE NA
n 15-16.09 Hen ryk Ib sen, No ra – dra -
mat mał żeń ski – 19.00
n 17.09 Hen ryk Ib sen, No ra – dra mat
mał żeń ski – 18.00
n 22.09 Ich czwo ro. Re ali ty show –
PRE MIE RA. Spek takl in spi ro wa ny dra -
ma tem Ga brie li Za pols -kiej – 19.00

n 24.09 PRE MIE RA SPEK TA KLU: Są
dzie ci skó rza ne, są dzie ci weł nia ne”
Spek takl po wstał na pod sta wie książ ki
Urie go Or le va „Bab cia ro bi na dru tach”
– 16.00
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo -
na, obo wią zu ją wej ściów ki – do stęp ne
od 12.09 kon takt: do mpa mie ci@mu -
zeum.gli wi ce.pl, tel. 32 441 96 39

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

n9-10.09 Śmiech wzbro nio ny – 18.00
n 14.09 Mój bo ski roz wód – 19.00
n 15.09 Bo że mój – 19.00
n 16-17.09 Ho te lo we ma new ry –
18.00
n 19-20.09 Oskar i Pa ni Ró ża – 10.00
n 21.09 Ze msta – 10.00
n 22.09 Ku Klux Klan. W kra inie mi -
ło ści – 19.00

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

n15.09 Mia nu jom mie Han ka – 19.00
n 16.09 Ko le ga Me la Gib so na – 19.00
n 17.09 Cho lo nek – 12.00

THE SQU ARE. Dra mat/Ko me dia. Chri -
stian ma wszyst ko pod kon tro lą. Jest
atrak cyj nym męż czy zną o wiel kim
uro ku oso bi stym. Nie daw no się roz -
wiódł i lu bi wda wać się w nie zo bo -
wią zu ją ce ro man se, a mło da
ame ry kań ska dzien ni kar ka mo że oka -
zać się je go no wym tro feum. Na co
dzień Chri stian jest dy rek to rem pre sti -
żo we go mu zeum sztu ki no wo cze snej,
co da je mu wła dzę i ide al ną po zy cję

spo łecz ną. Do te go przy kład nie opie -
ku je się cór ka mi, jeź dzi kosz tu ją cą 
for tu nę Te slą i wspo ma ga po trze bu ją -
cych – zwłasz cza, je śli nie wy ma ga to
od nie go zbyt du że go wy sił ku. Jed nak
pod czas przy go to wań do pre mie ry in -
sta la cji The Squ are, z któ rą wią że
ogrom ne na dzie je, utrzy ma nie sta ran -
nie pie lę gno wa ne go wi ze run ku oka -
że się być dla nie go nie la da
wy zwa niem.

FRANTZ. Dra mat. Nie wiel kie nie miec kie
mia sto, la ta 20., tuż po woj nie. Mło da
Niem ka, An na, od wie dza miej sce spo -
czyn ku po le głe go na fron cie na rze -
czo ne go. Ku swe mu zdu mie niu
dziew czy na spo ty ka nad gro bem
Frant za ta jem ni cze go męż czy znę ob -

ce go po cho dze nia. Męż czy zna, Ad -
rien, oka zu je się przy by szem z Fran cji.
Przed sta wia się ja ko przy ja ciel zmar łe -
go. Z bie giem cza su mię dzy Fran cu -
zem a Niem ką za czy na się ro dzić
oso bli wa więź. Tyl ko czy Ad rien rze czy -
wi ście jest tym, za ko go się po da je?

n17.09 Tu li pa no wa go rącz ka – 16.00,
WY STA WA NA EKRA NIE: Vin cent van
Gogh. No wy spo sób wi dze nia – 18.15,
The Squ are – 20.00
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DOM MU ZY KI I TAŃ CA
(Za brze, ul. Gen. de Gaul -
le’a 17, 32 271 56 41)

n 3.10 Dir ty Dan cing – Mu sic &
Dan ce Show – 19.00

Z oka zji przy pa da ją cej w tym ro ku 30.
rocz ni cy pre mie ry fil mu „Dir ty Dan cing”
na sce nie Do mu Mu zy ki i Tań ca nie la -
da grat ka. Je dy ne ta kie wy da rze nie
w Pol sce. Wiel kie mu zycz no -ta necz ne
przed sta wie nie, pod czas któ re go zo sta -
ną przy po mnia ne wszyst kie prze bo je
z kul to we go fil mu. Mu zy ka wy ko ny wa -
na na ży wo bę dzie, do sko na łym tłem
ze spo łu ta necz ne go któ ry to wa rzy szyć
bę dzie mu zy kom pod czas ca łe go
przed sta wie nia.

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 6-7.09 Pro du cen ci – 19.00
n 9.09 Mło dy duch tań ca – 19.00

MA ŁA SCE NA
n 9-10.09 Un der gro und – 19.30
n 13.09 Un der gro und – 19.30

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 16-17.09 Po rwa nie Eu ro py – 17.00

SCE NA KA ME RAL NA
n 21-22.09 Mu zuł ma ny – 19.00

SCE NA W MA LAR NI
n 15.09 Sztu ka – PRE MIE RA – 19.30

n 16-17.09 Sztu ka – 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 Nie zna ne ar cy dzie ła, nie zna ni mi -
strzo wie. Ma lar stwo ba ro ko we
na Ślą sku na no wo od kry te –WY STA -
WA CZYN NA DO 1.10

n Klej no ty i uczu cia. Bi żu te ria daw -
na ze zbio rów Mu zeum w Gli wi cach-
WY STA WA CZYN NA DO 31.08

SPO TKA NIA/WY KŁA DY
n 9.09 Jak po ko nać smo ka? O świę -
tych i smo kach w chrze ści jań skiej
iko no gra fii, a o Pa ola Uc cel la „Świę -
tym Je rzym ze smo kiem” – w szcze -
gól no ści – 16.00. Wy kład wy gło si Ewa
Chu dy ba, fi lo zof, Mu zeum w Gli wi cach.
Wstęp wol ny
n 23.09 ARTEfakt: To, cze go nie wi -
dać go łym okiem, czy li ma lar stwo
ba ro ko we w świe tle UV – 16.00. Wy -
kład wy gło szą: An na Kwie cień – hi sto -
ryk sztu ki, star szy ku stosz Mu zeum
w Gli wi cach, An na Wą tor ska – kon ser -
wa tor dzieł sztu ki, Mu zeum w Gli wi cach,
dr Dag ma ra Wój cik – hi sto ryk sztu ki, ku -
stosz Mu zeum w Gli wi cach
Ze wzglę du na ogra ni czo ną licz bę miejsc
– wy kład od by wać się bę dzie w ob rę bie
wy sta wy Nie zna ne ar cy dzie ła, nie zna ni
mi strzo wie… – za pi sy pod nu me rem
te le fo nu 783 560 006. Wstęp wol ny
CZY TEL NIA SZTU KI
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 8a)

n Woj na ner wów. Ni cho las Vau -
ghan – WY STA WA CZYN NA DO 17.09
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo na
nOd 21.09 Eks po zy cja fo to gra fii Ka -
ta rzy ny Mir czak – Zwy kłe rze czy. WY -
STA WA CZYN NA DO 22.10

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 -
nad 300 za byt ków – głów nie od le wów
ar ty stycz nych z że li wa i brą zu, wy ko na -
nych od koń ca XVIII w. w gli wic kiej od -
lew ni że li wa

RA DIO STA CJA GLI WI CE
(Gli wi ce, ul. Tar no gór ska 129,
tel. 32 300 04 04)

n Do 29.09 wrze sień w Ra dio sta cji
– lek cje mu ze al ne za zło tów kę –
10.00, 11.30, 13.00. Za pi -
sy: 783 560 006. 

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

SPO TKA NIA /WY KŁA DY
n 6.09 Roz sia ni po Eu ro pie. Ży dzi
z Du brow ni ka – Spo tka nie z Be atą
i Paw łem Po my kal ski mi – po dróż ni -
ka mi z Gli wic, au to ra mi ksią żek o Gór -
nym Ślą sku i prze wod ni ków po kra jach
Eu ro py – 18.00. Wstęp wol ny, licz ba
miejsc ogra ni czo na
n 22.09 Spo tka nie z Urim Or le vem –
izra el skim pi sa rzem, au to rem m.in.
książ ki dla dzie ci „Bab cia ro bi na dru -
tach”- 18.00. Spo tka nie po pro wa dzi:
Grze gorz Kraw czyk. Wstęp wol ny. 
n 27.09 KSIĄŻ KI PA MIĘ CI: Oskar -
żam Au schwitz. Opo wie ści ro dzin ne
Mi ko łaj Gryn berg – 18.00. Spo tka nie
Z Mi ko ła jem Gryn ber giem po pro wa -
dzi: Mi chał No gaś. Wstęp wol ny, licz ba
miejsc ogra ni czo na
n 30.09 SPO TKA NIA Z KRE SA MI
RZECZ PO SPO LI TEJ: Nie zwy kłe la bo -
ra to rium we Lwo wie – syl wet ka
i osią gnię cia prof. Ru dol fa We igla.
Spo tka nie z wnucz ką Kry sty ną We igl -Al -
bert w 60. rocz ni cę śmier ci pro fe so ra –
15.00
Spo tka nie po pro wa dzi: Bo że na Ku bit, au -
tor ka cy klu Spo tka nia z Kre sa mi Rzecz -
po spo li tej
Wstęp wol ny, licz ba miejsc ogra ni czo na

GA LE RIA SZTU KI WSPÓŁ CZE SNEJ
ACM
(Gli wi ce, ul. Lom py 4, tel. 608 022 262 –
przy Pra cow ni ACM)

n 12.09 Otwar cie wy sta wy Ka mi la
Klo now skie go – Geo me tria 
Ga le ria czyn na w go dzi nach 15.30-
18.00 od po nie dział ku do czwart ku

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)

nWy sta wa po ple ne ro wa Mię dzy na -
ro do we go Sym po zjum Kul tur Lo -
kal nych w Sta rym Są czu – WY STA WA
CZYN NA DO 30.10

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

KLUB PRA COW NI KÓW PO LI TECH -
NI KI ŚLĄ SKIEJ 
(Gli wi ce, ul. Ba na cha 3) 

nWy sta wa ma lar stwa Jac ka Ja na La -
skow skie go - Mi nia tu ry – CZYN NA
DO 21.09 

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

WY STA WY:
n Mój Dzi ki Haj mat - wy sta wa fo to -
gra fii przy rod ni czych Łu ka sza Ko by
– CZYN NA DO 9.09. Fi ni saż wy sta -
wy 6.09 go dzi na 18.00

n 15.09 Mar twa Na tu ra – czas, prze -
strzeń, ko lor – wy sta wa prac Mar ty
Za ją czyń skiej -Ko wal skiej – 18.00.
WY STA WA CZYN NA DO 30.09

Mar ta Za ją czyń ska -Ko wal ska, ar ty sta -
-pla styk, gli wi czan ka, wła ści ciel ka szko -
ły pla stycz nej „STU DIO mARTa” i Sa lo nu
Mło dej Sztu ki – „GA LE RIA SMS”. Ukoń -
czy ła Wy dział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Śl. w Gli wi cach oraz stu dia po dy plo mo -
we: Ma lar stwo i ry su nek na ASP w Ło dzi. 
Pro jek tant ka wnętrz i me bli, ostat nio zaj -
mu je się ce ra mi ką i fo to gra fią two rząc
in sta la cje ce ra micz no -fo to gra ficz ne.
W 2005 r. uho no ro wa na na gro dą Pre zy -
den ta Mia sta Gli wi ce - za osią gnię cia
w dzie dzi nie twór czo ści ar ty stycz nej
oraz upo wszech nia nie i ochro nę kul tu -
ry. W swo im do rob ku ma wie le wy staw
m. in.: ce ra mi ka, fo to gra fia, in sta la cje:
Pra ga, Ostra wa, War sza wa, Kra ków, N.
Wi śnicz, Cie szyn, Opa tó wek, Mie chów,
Nie dzi ca, Ra dzyń Pod la ski, Su cha Be -
skidz ka, Gli wi ce, ma lar stwo: Lu blin,
Łódź, My śle ni ce, Sie ra ków, Szklar ska Po -
rę ba.

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 Wy sta wa re prin tów gra fik z Te ki
„Ty py Pol skie” oraz pej za ży be skidz -
kich i gór no ślą skich Paw ła Stel le ra
(1895 – 1974) – WY STA WA CZYN NA
DO 27.09 

Pa weł Stel ler (1895-1974) uro dził się
w Ustro niu, ale pra wie 50 lat miesz kał,
żył i pra co wał w Ka to wi cach. Ten wy -
bit ny ar ty sta ślą ski zdo był uzna nie w kra -
jo wych i świa to wych krę gach
ar ty stycz nych. Zło te me da le otrzy mał
za gra fi ki na wy sta wach w kra ju i za gra -
ni cą. Je go pra ce by ły pre zen to wa ne
w Pa ry żu, Pa dwie, Rzy mie, Ber li nie, Lon -
dy nie, Ate nach, Fi la del fii, No wym Jor ku,
Chi ca go, Ot ta wie. Pra sa fran cu ska na -
zwa ła go „pol skim Düre rem”, a pol ska
„ślą skim Sko czy la sem”. 

MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA
FI LIA NR 9
(Gli wi ce, ul. Czwar ta ków 18)

n ORI GA MI WŚRÓD WIER SZY - wy -
sta wa po kon kur so wa I Wo je wódz -
kie go Kon kur su Pla stycz ne go – WY -
STA WA CZYN NA DO 30.09 

STA CJA AR TY STYCZ NA RY NEK
(Gli wi ce, Ry nek 3-4)

n 15.09 Wer ni saż wy sta wy gru py fo -
to gra ficz nej ACZ KOL WIEK z oka -
zji 10. le cia ist nie nia – 15.00. Wer ni -
sa żo wi to wa rzy szyć bę dzie pre lek cja.
Wstęp wol ny.

ZA PRO SZE NIA

n7.09 w go dzi nach od 15.00
do 19.00 w ho lu głów nym Wy -
dzia łu Bu dow nic twa Po li tech -

ni ki Ślą skiej (Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 5)
Tech ni kum TEB Edu ka cja Gli wi ce za pra -
sza na wszyst kich pa sjo na tów fo to gra fii
na Prze gląd Port fo lio Mło dych Fo to gra -
fów – uczniów kie run ku Fo to tech nik
z klas 2,3 i 4 Tech ni kum TEB Edu ka cja
w Gli wi cach. Przed sta wio ne zo sta ną
naj lep sze pra ce mło dych ar ty stów
obej mu ją ce prze róż ne dzie dzi ny fo to -
gra fii: re por taż, por tret, do ku ment, 
mar twa na tu ra, kon cept, se sje fo to gra -
ficz ne. Wstęp wol ny

n9.09 o go dzi nie 20.00 w Klu bie
mu zycz nym 4art w Gli wi cach
(ul. Wie czor ka 22) roz pocz nie

się kon cert z cy klu Spo tka nie z Jaz zem
Tra dy cyj nym 2017. Pod czas wrze śnio -
we go spo tka nia wy stą pi we te ran jaz zu
tra dy cyj ne go kra kow ski ze spół Old Me -
tro po li tan Band. Wstęp płat ny. Po kon -
cer cie Hap py Jazz Ses sion, czy li Jam
Ses sion w sty lach tra dy cyj nych z udzia -
łem wy ko naw ców. Na kon cer ty za pra -
sza Fun da cja Jaz zu Tra dy cyj ne go. 

n10.09 o go dzi nie 15.00 od bę -
dzie się mi tyng z udzia łem
gwiazd pol skiej lek kiej atle ty ki

z oka zji otwar cia Are ny Lek ko atle tycz -
nej w Gli wi cach (ul. Sy riu sza 30). W pro -
gra mie rów nież o go dzi nie 10.00
po ka zy spor to we przy go to wa ne przez
or ga ni za cje “Gli wi ce bie ga ją” i Lek ko -
atle ty ka dla każ de go. O 14.30 prze wi -
dzia no ofi cjal ne otwar cie obiek tu.

n12.09 ru szy dzie sią ta edy cja
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Mu zy ki Daw nej Im pro wi zo wa -

nej All’Im pro vvi so, or ga ni zo wa ne go
przez To wa rzy stwo Kul tu ral ne FU GA. Te -
ma tem prze wod nim te go rocz nej edy -
cji jest „Mu zy ka wszyst kich stron
świa ta”. Aby w peł ni zre ali zo wać ideę
edy cji fe sti wa lu or ga ni za to rzy za pla no -
wa li bo ga ty pro gram wy da rzeń mu -
zycz nych i to wa rzy szą cych im dzia łań
o cha rak te rze edu ka cyj nym i po pu la -
ry za tor skim. Pierw szy kon cert w ra mach
All’Im pro vvi so od bę dzie się na sce nie
Ru in Te atru Vic to ria (Gli wi ce, al. Przy jaź -
ni 18). Wy stą pi Mi cha ela Kušte ková (so -
pran) w to wa rzy stwie Or kie stry
Hi sto rycz nej. Kon cert na 500-le cie Re -
for ma cji roz pocz nie się 12.09 o go dzi -
nie 18.30. Ko lej ną pro po zy cją
fe sti wa lo wą jest kon cert 16.09 Gli wic -
kiej Or kie stry Ka me ral nej oraz klar ne ci -
sty Woyt ka Mroż ka w bra wu ro wym
pro gra mie „Vi val di Go es Jazz”. Po czą -
tek kon cer tu o 18.30. Miej sce: Ru iny Te -
atru Vic to ria

n14.09 o go dzi nie 20.00 w Klu bie
Mu zycz nym 4art roz pocz nie się
kon cert jaz zo wy z cy klu

Czwart ki Jaz zo we z Gwiaz dą. Wy stą pi
Sil ber man And Three Of A Per fect Pa ir
& Jan Pe szek. Wstęp płat ny. 

n17.09 o go dzi nie 12.00 w par ku
Cho pi na w Gli wi cach roz pocz -
nie się ostat ni kon cert w ra -

mach spo tkań ple ne ro wych Ze spo łu
Mu zy ki Sa lo no wej ELE GAN ZA pod ty tu -
łem Otwar ty sa lon mu zycz ny. 
W pro gra mach ple ne ro wych kon cer -
tów ze spół pre zen to wał mu zy kę, któ ra
roz brzmie wa ła w par kach i sa lo -
nach XIX -wiecz nej Eu ro py (w szcze gól -
no ści Wied nia) i by ła obec na na wie lu
wy kwint nych ba lach: wal ce, po lki,
czar da sze, se re na dy, mar sze, wią zan ki,
uwer tu ry i tań ce zna nych oraz cza sem
już za po mnia nych mi strzów. Wstęp wol -
ny

n19.09 w Bi blio te ce Cen tral nej
(Gli wi ce, ul. Ko ściusz ki 17) o go -
dzi nie 18.00 roz pocz nie się spo -

tka nie w ra mach Dys ku syj ne go Klu bu
Pły to we go. Te ma tem pierw sze go spo -
tka nia bę dzie „Mu zycz na wi zy ta w ar -
chi wum pol skie go be atu”. Wstęp
wol ny.

n21.09 w księ gar ni Mer cu rius
w Gli wi cach (ul Ste fa na Wy -
szyń skie go 14b) o go dzi -

nie 17.30 od bę dzie się spo tka nie
pro mu ją ce książ kę AFY Do mi ni ki Ba ry.
Roz mo wa o po wie ści, trud nej ślą skiej hi -
sto rii, o tym, co prze mil cza ne, o tym,
o czym na le ży wciąż przy po mi nać
i o pi sa niu z au tor ką roz ma wiać bę dzie
gli wic ka pi sar ka Ju sty na Wy dra. Wstęp
wol ny.

n22.09 o go dzi nie 19.30 w Cen -
trum Kul tu ry Stu denc kiej Mro wi -
sko (Gli wi ce, ul. Pszczyń ska 85)

na sce nie wy stą pi Ma ciej Ma leń czuk
so lo. To pro jekt, na któ ry ar ty sta za bie -
ra słu cha czy w swój świat, prze ko na nia,
sto su nek do ota cza ją cej rze czy wi sto ści,
po glą dy, hu mor mo men ta mi bar dzo
moc ny ob dar ty ze sztucz nej za sło ny. 

n23.09 Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gli wi cach oraz Sto -
wa rzy sze nie Gier Plan szo wych

GAM BIT za pra sza na Roz gryw ki z lek tu -
rą, czy li plan szów ki w ple ne rze na skwer
przed Bi blio te ką Cen tral ną przy ul. Ko -
ściusz ki 17. Od go dzi ny 10.00 po ja wią
się gry w roz mia rze XXL, za po mnia ne
za ba wy po dwór ko we, za gad ki de tek -
ty wi stycz ne, warsz ta ty two rze nia gier
plan szo wych oraz tur nie je z na gro da -
mi. Od bę dą się rów nież warsz ta ty de -
tek ty wi stycz ne z Da riu szem Re ko szem,
au to rem ksią żek dla dzie ci i mło dzie ży.
Wstęp wol ny.

n23 i 24.09 Pa ra fia Du cha Świę -
te go w Gli wi cach – Ostro pie
i Mu zeum w Gli wi cach za pra -

sza na ob cho dy 350-le cia ko ścio ła pw.
św. Je rze go w Gli wi cach – Ostro pie.
W ra mach ob cho dów za pla no wa no
m.in. kon fe ren cję na uko wą, wy sta wę,
warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci, kon -
cert i spek takl te atral ny oraz uro czy sto -
ści re li gij ne. Miej sce uro czy sto ści
Ko ściół pw. św. Je rze go ul. Pie kar ska 13,
Ko ściół pw. Du cha Świę te go ul. Na -
uczy ciel ska 1, Gli wi ce – Ostro pa



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

n Za tra co nych Świa tów Okru chy –
esej fo to gra ficz ny Agniesz ki To mi czek
na te mat de gra da cji Gór ne go Ślą ska –
WY STA WA CZYN NA DO 27.09. Wstęp
wol ny

EU RO PA CEN TRAL NA
(Gli wi ce, ul. Pszczyń ska 306)

n Ko lej ko wo – naj więk sza ma kie ta
ko le jo wa w Pol sce – EKS PO ZY CJA
CZYN NA CO DZIEN NIE OD 10.00
DO 20.00 
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej
12.09. „KONCERT NA 500-lecie REFORMACJI” MICHAELA KUŠTEKOVÁ, 

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA / godz. 18.30 / Ruiny Teatru Victoria w Gliwicach
16.09. „VIVALDI GOES JAZZ” GLIWICKA ORKIESTRA KAMERALNA i WOYTEK MROZEK 

z kwartetem jazzowym godz. 18.30 / Ruiny Teatru Victoria w Gliwicach
30.09. MAX EMANUEL CENCIC, {oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA 

/ godz. 18.30 / Ruiny Teatru Victoria w Gliwicach
04.10. „TANGO” QUADRO NUEVO / godz. 18.30 / CKS Mrowisko
14.10. ŁUKASZ KUROPACZEWSKI – gitara, MACIEJ FRĄCKIEWICZ – akordeon, BARTŁOMIEJ 

MILER – instrumenty perkusyjne / godz. 19.00 / Centrum Edukacji i Biznesu GAPR 
22.10 „LE TEMPS RÉTROUVÉ – CZAS ODNALEZIONY: Dialog między Wschodem i Zachodem”
 JORDI SAVALL, ARIANNA SAVALL, FERRAN SAVALL, PETER UDLAND JOHANSEN, 

zespoły:  HESPERION XXI i HIRUNDO MARIS / godz. 18.30 / Teatr Miejski w Gliwicach
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REKLAMA

PRO GRAM

n 15.09
HU TA ŁA BĘ DY – WCZO RAJ I DZIŚ –
OPRO WA DZA NIE: JA KUB NO WAK
BEZ PŁAT NY PRZE JAZD AU TO KA REM
GRU PA I ZBIÓR KA 08.45 (PLAC PIŁ SUD SKIE -
GO 9), PO WRÓT OKO ŁO 11.20
GRU PA II ZBIÓR KA 10.45 (PLAC PIŁ SUD -
SKIE GO 9), PO WRÓT OKO ŁO 13.20

UWA GA: NA ZWIE DZA NIE OBO WIĄ ZU JĄ
WCZE ŚNIEJ SZE ZA PI SY. ZGŁO SZE NIA BĘ DĄ
PRZYJ MO WA NE W TER MI NIE 05-09 WRZE -
ŚNIA W CEN TRUM IN FOR MA CJI KUL TU RAL -
NEJ I TU RY STYCZ NEJ KI NO AMOK – SCE NA
BAJ KA (UL. DOL NYCH WA ŁÓW 3, CZYN NE
OD WTOR KU DO SO BO TY W GODZ. 10.00-
18.00, PRZE RWA 13.00-14.00, TEL.
(32) 231 38 55, E -MA IL: GDD KRE ZER WA -
CJE@GMA IL.COM).

ZE WZGLĘ DU NA OGRA NI CZO NĄ LICZ BĘ
MIEJSC JED NA OSO BA MO ŻE ZA RE ZER WO -
WAĆ MAK SY MAL NIE 4 BI LE TY. ZGŁO SZE -
NIA WY SŁA NE PRZED 5 WRZE ŚNIA NIE BĘ -
DĄ BRA NE POD UWA GĘ.

n 16.09
SPA CER PO STA RYCH ŁA BĘ DACH –
OPRO WA DZA NIE: DR DAG MA RA WÓJ CIK,
AN DRZEJ DRĄ GOW SKI

GRU PA I ZBIÓR KA 9.00 (KO ŚCIÓŁ PW.
WNIE BO WZIĘ CIA NMP), ZA KOŃ CZE NIE
OKO ŁO 12.00 (KO ŚCIÓŁ PW. ŚW. JE RZE GO)
GRU PA II ZBIÓR KA 15.00 (KO ŚCIÓŁ PW.
WNIE BO WZIĘ CIA NMP), ZA KOŃ CZE NIE
OKO ŁO 18.00 (KO ŚCIÓŁ PW. ŚW. JE RZE GO)

PRO PO NO WA NA TRA SA: KO ŚCIÓŁ PW.
WNIE BO WZIĘ CIA NMP, SZKO ŁA POD STA -
WO WA NR 29, KA PLICZ KA PRZY DROŻ NA
ŚW. NE PO MU CE NA, ZA BU DO WA NIA GO -
SPO DAR CZE DAW NE GO PA ŁA CU WE LCZ -
KÓW, ŚLU ZA ŁA BĘ DY NA KA NA LE GLI -

WIC KIM, DAW NY DOM KUL TU RY, KO -
ŚCIÓŁ EWAN GE LIC KI MAR CI NA LU TRA,
KO ŚCIÓŁ PW. ŚW. JE RZE GO.
CEN TRUM SPOR TO WO -KUL TU RAL NE „ŁA -
BĘDŹ” (UL. PAR TY ZAN TÓW 25)

11.00–16.00 HI STO RIA KA NA ŁU KŁOD -
NIC KIE GO I GLI WIC KIE GO – WARSZ TA TY
DLA DZIE CI PO ŁĄ CZO NE Z BU DO WA NIEM
MA KIE TY ŚLU ZY WOD NEJ I STAT KU WY -
CIECZ KO WE GO
GO DZI NY WARSZ TA TÓW:
GRU PA I – 11.00–13.00 
GRU PA II – 14.00–16.00

UWA GA: ZE WZGLĘ DU NA OGRA NI CZO NĄ
LICZ BĘ MIEJSC PRO SI MY O ZA PI SY POD NU -
ME REM TE LE FO NU 783 560 006. RE ZER -
WA CJA MIEJSC JEST MOŻ LI WA OD PO NIE -
DZIAŁ KU DO PIĄT KU, W GODZ. 9.00-16.00.

16.00 DZIE JE ŁA BĘD W ZA RY SIE (NIE TYL -
KO KO ŚCIEL NIE) – WY KŁAD KS. DR. PIO TRA
GÓ REC KIE GO 
ŁA BĘ DY – OD WSI RY CER SKIEJ DO PRZE -
MY SŁO WEJ DZIEL NI CY – WY STA WA PLAN -
SZO WA TO WA RZY SZĄ CA GDDK, OPRAC.
MO NI KA MICH NIK I AN NA KUL CZYK

n 17.09
REJS STAT KIEM
TRA SA REJ SU: MA RI NA GLI WI CE – ŚLU ZA
ŁA BĘ DY – KA NAŁ GLI WIC KI W OKO LI CY HU -
TY ŁA BĘ DY–BU MA RU ŁA BĘ DY – ŚLU ZA
ŁA BĘ DY – MA RI NA GLI WI CE
REJS TRWA OK. 1 GODZ.
GRU PA I – 10.00 75 OSÓB (MA RI NA GLI WI -
CE, UL. POR TO WA 28)
GRU PA II – 12.00 75 OSÓB (MA RI NA GLI -
WI CE, UL. POR TO WA 28)

UWA GA: ZE WZGLĘ DU NA OGRA NI CZO NĄ
ILOŚĆ MIEJSC OBO WIĄ ZU JĄ WCZE ŚNIEJ SZE
ZA PI SY NA BEZ PŁAT NY BI LET. OSO BY NIE PEŁ -
NO LET NIE MO GĄ UCZEST NI CZYĆ W REJ SIE
TYL KO Z RO DZI CA MI BĄDŹ OPIE KU NA MI.

RE ZER WA CJA I OD BIÓR BI LE TÓW: 5–14
WRZE ŚNIA W CEN TRUM IN FOR MA CJI KUL -
TU RAL NEJ I TU RY STYCZ NEJ KI NO AMOK –
SCE NA BAJ KA (UL. DOL NYCH WA ŁÓW 3,
CZYN NE OD WTOR KU DO SO BO TY
W GODZ. 10.00-18.00, PRZE RWA 13.00-
14.00, TEL. (32) 231 38 55, E -MA IL: GDD -
KRE ZER WA CJE@GMA IL.COM).

JED NA OSO BA MO ŻE ZA RE ZER WO WAĆ
MAK SY MAL NIE 4 BI LE TY. ZGŁO SZE NIA
WY SY ŁA NE PRZED 5 WRZE ŚNIA NIE BĘ DĄ
BRA NE POD UWA GĘ.

ŁA BĘDZ KI OD KRYW CA – MIEJ SKA GRA
TE RE NO WA 
CZAS TRWA NIA:
17.09 W GO DZI NACH 10.00–16.00

GRA PRZE ZNA CZO NA DLA DZIE CI W WIE -
KU SZKOL NYM I OSÓB DO RO SŁYCH. WA -
RUN KIEM STAR TU JEST PO BRA NIE FOR MU -
LA RZA ZA WIE RA JĄ CE GO MA PĘ Z ZA ZNA -
CZO NY MI PUNK TA MI TE RE NO WY MI I ZA -
DA NIA MI DO WY KO NA NIA. 

PO BÓR FOR MU LA RZY:
PUNKT OR GA NI ZA CYJ NY GDDK (CEN -
TRUM SPOR TO WO -KUL TU RAL NE „ŁA -
BĘDŹ”, UL. PAR TY ZAN TÓW 25)
17.09 W GO DZI NIE 09.00–12.00
PRA WI DŁO WO WY PEŁ NIO NE FOR MU LA -
RZE OZNA CZO NE PIE CZĄT KĄ STRAŻ NI KA
WIE DZY WE ZMĄ UDZIAŁ W LO SO WA -
NIU 50 NA GRÓD. WA RUN KIEM OD BIO RU
NA GRO DY JEST OBEC NOŚĆ POD CZAS LO -
SO WA NIA.
NA GRO DY:
BI LE TY NA REJS PO KA NA LE GLI WIC KIM
W SE ZO NIE 2018
LO SO WA NIE:
17.09 GODZ. 17.00 

PUNKT OR GA NI ZA CYJ NY GDDK (CEN TRUM
SPOR TO WO -KUL TU RAL NE „ŁA BĘDŹ”, UL.
PAR TY ZAN TÓW 25)



n Sprzątanie, robienie zakupów.
798−258−225. (200031)

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem.
601−353−084. (200091)

n Pracownik produkcji; 2250,− brutto
prawo jazdy kat. B, orzeczenie o
niepełnosprawności. 602−769−200.
(200032)

n Restauracja zatrudni kucharza,
kierowcę, pomoc kuchenną. Tel.
602−767−347. (200055)

n Przyjmę kafelkarza. 502−86−12−31.
(200062)

n Firma zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. 604−537−010.
(200066)

n ZATRUDNIMY murarzy 
i ogólnobudowlanch. 600−021−051.
(200073)

n Do sprzątania domu w piątki
8.00−14.00 zatrudnię panią po
50−tce, dyspozycyjną (chętnie
rencistkę). 795−128−272. (200082)

n Zlecę wykonanie glazury na
budowie domu w Brzezince.
515−401−198. (200104)

n Zatrudnimy: KIEROWCÓW kat. C+E
kraj i Unia Europejska; SPEDYTORÓW.
Kontakt: 506−129−426, 500−255−581.
(200121)

n OSOBĘ do biura z
niepełnosprawnością zatrudnimy:
sekretariat@lajon.com.pl (200102)

n FAKTURZYSTKĘ zatrudnimy:
sekretariat@lajon.com.pl (200103)

n PRACOWNIKA do pralni zatrudnię.
606−96−58−58. (200122)

n FIRMA handlowo − transportowa
zatrudni HANDLOWCA. Tel.
693−544−007,
sekretariat@lajon.com.pl (200125)

n KIEROWCÓW C+E (kraj, zagranica).
Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Tel.
693−544−007, 603−076−260,
sekretariat@lajon.com.pl (200126)

n Zatrudnimy technika elektronika
oraz pracownika do montażu, praca
jednozmianowa w Gliwicach. Tel.
32/279−51−21 w. 13. (200128)

n PRACA przy docieplaniu.
602−407−190. (200147)

n POSZUKUJEMY pracowników do
kolportażu ulotek oraz do pracy na
straganie. Informacje: 693−833−755.
(200148)

n POSZUKUJEMY opiekunki do
dzieci w Pyskowicach. Informacje:
790−429−192. (200149)

n Restauracja GABRIELLA zatrudni
kelnerki, kelnerów.  606−320−606,
668−047−714. (200152)

n Restauracja GABRIELLA zatrudni
barmanów, barmanki. 606−320−606,
668−047−714. (200153)

n Restauracja GABRIELLA zatrudni
pomoce kuchenne. 606−320−606,
668−047−714. (200154)

n Firma dystrybucyjna artykułów
spożywczych z okolic Gliwic
zatrudni od zaraz: osoby do pracy
w charakterze portiera − praca
stała lub dodatkowa dla
emerytów i rencistów. Mile
widziane prawo jazdy kat. B oraz
posiadane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. Kontakt
telefoniczny: 667−680−524.
(200093)

n Zatrudnię kierowcę kat.
C+E w transporcie
międzynarodowym, pełny etat,
praca od zaraz.
512−354−725, 505−070−808.
(200068)

n Zatrudnimy kucharzy, pomoce
kuchenne do pracy. Firma
cateringowa, Gliwice.
602−249−138. (200018)
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CAR BO TRANS Spół ka z o.o.
41–800 Za brze, ul. Paw licz ka 1

tel./fax: 032 /370–20–54 
e–ma il: se kre ta riat@car bo trans.com.pl

Za trud ni my od za raz:
Kie row cę sa mo cho dów

cię ża ro wych

Wy ma ga ne są:
l pra wo jaz dy kat. C+E
l ak tu al ne upraw nie nia do wy ko ny wa -
nia prze wo zu rze czy
l upraw nie nia do prze wo zu ma te ria -
łów nie bez piecz nych ADR w cy ster nach

Mi le wi dzia na zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go lub nie miec kie go

w stop niu ko mu ni ka tyw nym

Ofe ru je my za trud nie nie w ra mach
umo wy o pra cę oraz atrak cyj ne 

wa run ki wy na gra dza nia. 

Pro si my o wy sy ła nie apli ka cji na ad res
se kre ta riat@car bo trans.com.pl

49046

P r a c a

n Restauracja GABRIELLA zatrudni
kucharza/ kucharkę. 606−320−606,
668−047−714. (200155)

n Zatrudnię dysponenta, logistyka 
w samochodowym transporcie
międzynarodowym (j. angielski lub
niemiecki). 605−679−110. 
(200157)

n ZATRUDNIĘ MECHANIKA
samochodów ciężarowych.
605−679−110. (200158)

n ZATRUDNIĘ głównego
księgowego/księgową. 601−483−772.
(200159)

n Zatrudnię mechanika
samochodowego z doświadczeniem
na umowę o pracę w Gliwicach przy
ul. Towarowej 21. Tel. 602−254−189.
(200162)

n LEWIATAN Market Gliwice,
Paderewskiego 56 zatrudni
sprzedawcę na dział mięso−wędliny
oraz ogólnospożywczy. 573−183−765.
(200166)

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

n SALONIK Empire − stan idealny.
517−458−028. (200140)

n Do wynajęcia komfortowe
pomieszczenia, centrum, na biura,
gabinety, kancelarie. Kontakt:
533−788−995. (199903)

n Wynajmę mieszkanie 34m2.
609−130−311. (200042)

n Kupię mieszkanie w Gliwicach:
Zubrzyckiego, Centrum
1/2−pokojowe. 603−777−770.
(200047)

n Do wynajęcia umeblowany pokój.
796−775−760. (200063)

n WYNAJMĘ lokal
usługowo−handlowy, 30m2, witryna,
parking. 693−102−695. (200067)

n LOKAL USŁUGOWY do wynajęcia,
Sobótki, 84m2. 519−179−796.
(200075)

n Do wynajęcia lokal, Asnyka, 46m2.
602−670−130. (200092)

n Sprzedam 2−pokojowe, Zatorze,
IV/Xp., 125.000,− Pośrednikom
dziękujemy. 607−205−695. (200095)

n Kupię mieszkanie w Gliwicach do
remontu, powierzchnia powyżej
40m2. Tel. 531−695−367. (200096)

n Do wynajęcia mieszkanie
3−pokojowe, ul. Młyńska.
516−423−255. (200100)

n Sprzedam mieszkanie 69m2,
centrum Gliwic przy ul. Górnych
Wałów 48. Kontakt: 608−338−807.
(200119)

n ESPERAL − odtrucia. 504−170−902.
(198945)

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 BIOLOGIA − matura. 502−55−99−92.
(200127)

n MATEMATYKA, fizyka.
516−710−555. (200156)
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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

N i e r u c h om o ś c i

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. 63 m2 Aleja Majowa 300 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. 97m2 380 tys.
3 pok. aleja Majowa 58m2 210 tys.
3 pok. Gwardii Ludowej 68m2 240 tys.
3 pok. 97m2 Kozielska 490tys.
3 pok. 93m2 Zwycięstwa 425tys.
4 pok.124m2  Ok Pl. Grunwaldzki 395tys.
4 pok. 65m2 Rynek 259tys.
Pół bliźniaka, nowy, 200 m2 800 tys.
Nowe mieszkania i domy: Gliwice, Zabrze, Katowice
Dom Gliwice 2−rodzinny 330 m2 1,3 mln
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. Lub wynajem 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

Do wynajęcia
Gliwice lokal 275 m2 30 zł/m2
Gliwice lokal 105 m2 3,5 tys. 
Gliwice lokal AA 60 m2 lub więcej 35 zł/m2
3 pok 73m2 z garażem 3200
780m2 z windą Rynek 
Do wynajęcia dom w Gliwicach 3500
Do wynajęcia obiekt w Mikołowie 200m2,

7 tys. netto i Zabrzu

Zapraszam na stronę, sprawdź czego szukam i zgłoś swoją nieruchomość

ogła sza prze targ na od ręb ną wła sność
lo ka li miesz kal nych do in dy wi du al nej ada pta cji
któ ry od bę dzie się w dniu 27.09.2017r. o godz. 13.00 

w Klu bie „KWA DRAT” przy ul. Ślęcz ka 8 w Za brzu.

– Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest wpła ta wa dium do dnia 26.09.2017 r.
do godz. 14.00.
– Wa dium zo sta nie za li czo ne w po czet za de kla ro wa nej ce ny na by cia lo ka lu. Li cy ta cja ma
cha rak ter nie ogra ni czo ny.
Spół dziel nia za strze ga so bie pra wo od stą pie nia od prze tar gu, prze rwa nia lub unie waż nie -
nia prze tar gu bez po da nia przy czy ny.
Wy kaz ofe ro wa nych miesz kań jest do wglą du w ga blo cie Za brzań skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej przy ul. Ślęcz ka 1a w Za brzu, na na szej stro nie in ter ne to wej www.za brzezsm.pl
w za kład ce Ob rót nie ru cho mo ścia mi – lo ka le miesz kal ne na prze targ oraz w sie dzi bach
jed no stek osie dlo wych Za brzań skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej z moż li wo ścią obej rze nia
pro po no wa nych miesz kań:

– do dnia 15.09.2017 r. dla człon ków ocze ku ją cych
– od dnia 16.09.2017 r. dla przy stę pu ją cych do prze tar gu.

Człon ko wie ocze ku ją cy Za brzań skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej ma ją moż li wość pierw -
szeń stwa w uzy ska niu pra wa od ręb nej wła sno ści lo ka li do dnia 15.09.2017r. po przez pi -
sem ne zgło sze nie go to wo ści za war cia umo wy o usta no wie nie i prze nie sie nie od ręb nej
wła sno ści lo ka li w Biu rze Ob słu gi Klien ta pok. nr 1- Dział Człon kow sko -Miesz ka nio wy
w sie dzi bie Spół dziel ni.
Li cy ta cja nie doj dzie do skut ku je śli człon ko wie ocze ku ją cy zgło szą go to wość za war cia
umo wy o usta no wie nie od ręb nej wła sno ści wy ka za nych lo ka li.
Wszel kich in for ma cji udzie la Dział Człon kow sko – Miesz ka nio wy w ZSM przy ul. Ślęcz -
ka 1a. tel. 32/277 72 01, 32/277 72 02 lub 32/277 72 03

OKA ZJA!!!
moż li wość zre ali zo wa nia ksią że czek miesz ka nio wych

n DO wynajęcia lokal użytkowy,
nowy, Jagiellońska 16a/1.
601−41−39−94. (200135)

n Lokal biurowy, nowy, centrum −
do wynajęcia. 601−41−39−94.
(200136)

n M−4 do wynajęcia. 516−138−398.
(200138)

n Sprzedam sklep, Starówka.
517−458−028. (200139)

n Sprzedam /wynajmę lokal
użytkowy 128m2, Chorzowska 22.
799−708−464. (200141)

n Wolny pokój. 518−60−44−77.
(200143)

n SPRZEDAM lokal z witryną w
Gliwicach, Zabrska. 502−043−526.
(200144)

n POKÓJ do wynajęcia. 731−741−545.
(200146)

n SPRZEDAM /wynajmę 3−pokojowe,
ul. Kolejarzy. 605−408−348. 
(200160)

n Pokój do wynajęcia mężczyźnie
bez nałogów. 511−303−059. 
(200161)

n Sprzedam 3−pokojowe, ok.
Daszyńskiego. 501−584−136.
(200164)

n Pokój do wynajęcia. 600−110−359.
(200165)

n BIURA, WARSZTATY, magazyny −
Gliwice. 32/231−64−44. (200130)

n Sprzedam działkę budowlaną
Żerniki, Grodeckiego. Tel.
601−70−12−50 bezpośrednio.
(200054)

n SPRZEDAM nowy dom w
zabudowie szeregowej, Gliwice,
Żerniki. 883−174−779. (200074)

n DOM w Radzionkowie sprzedam.
Tel. 602−495−671. (200086)

n Dom Szobiszowice sprzedam.
601−40−39−11. (200123)

n ŻERNICA nieruchomość sprzedam.
http:/www. szybko. pl/7974007,
516−579−200. (200150)

n KUPIĘ TOYOTĘ COROLLĘ, AVENS,
YARIS − bez względu na stan.
531−666−333. (199983)

n AUTOSKUP dojazd, gotówka.
508−44−66−75. (200011)

n AUTOSKUP, gotówka, najlepsze
ceny, dojazd. 602−871−305,
515−274−430. (200097)

n AUTOZŁOMOWANIE. 515−274−430
(200098)

n AUTOSKUP całe, rozbite, osobowe,
dostawcze. 509−796−001,
798−835−341. (200099)

n REMONTY kompleksowe,
kafelkowanie, malowanie, łazienki,
panele, itp. 502−86−12−31. (180598)

n CYKLINOWANIE. 501−604−735.
(198918)

n DOCIEPLENIA budynków,
malowanie elewacji. 607−969−200.
(199277)

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

n DACHY kompleksowe usługi
dekarsko−blacharskie. 500−807−099.
(199344)

n DACHY remonty papą
termozgrzewalną. 733−873−805.
(199437)

n REMONTY dachów − papa.
32/603−70−24, 505−015−176.
(199442)

n Malowanie obiektów.
32/603−70−24, 505−015−176.
(199443)

n HYDRAULIKA, gaz. 792−23−36−23.
(199671)

n BRUKOWANIE tanio. 602−885−667.
(199743)

n INSTALACJE anten. 32/271−43−49.
(199932)

n PRZEPROWADZKI, transport,
utylizacja. 601−89−17−62. (199935)

n TELEWIZORY. 234−86−65,
0−692−666−418. Bałucki. (199954)

n BRUKOWANIE, izolacja budynków.
602−492−385. (199965)

n TANIO, solidnie − ocieplanie
budynków, kompleksowe remonty.
513−328−059. (200017)

n SPRZĄTANIE biur, domów,
mieszkań. Utylizacja. 609−138−189.
(200033)

n Profesjonalna renowacja i
modernizacja mebli. 501−357−864.
(200034)

n GAZ, piecyki gazowe (junkersy) −
naprawa, montaż. 601−45−75−88. 

n Zabudowa busów sklejką. Tel.
501−357−864. (200037)

n KOSZENIE, wycinka drzew,
rozdrabnianie gałęzi. Tel.
510−426−776. (200050)

n OPRÓŻNIANIE: mieszkania,
piwnice, garaży, itp. 510−42−67−76.
(200051)

n JUNKERSY − naprawa.
517−067−283. (200058)

n USŁUGI BRUKARSKIE. Roboty
ziemne i kanalizacyjne.
32/289−38−68, 501−450−120.
(200069)

n Malowanie dachów, elewacji,
mycie. Papy termozgrzewalne.
514−66−69−92. (200078)

n TRANSPORT 1,5t. 664−853−824.
(200085)

n Montaż ogrodzeń, bram, furtek.
602−322−434. (200094)

n NAPRAWA lodówek, pralek,
kuchenek gazowo−elektrycznych.
784−247−509. (200101)

n MALOWANIE, gładzie gipsowe,
sufity podwieszane, panele,
cyklinowanie. 889−330−873. (200107)

n Firma przyjmie zlecenia na dachy
papowe. 500−306−795. (200112)

n Wycinka, pielęgnacja drzew,
nieużytki. 692−530−870. (200116)

n OGRODY, TRAWNIKI − zakładanie,
pielęgnacja. 692−530−870. (200117)

n PRALKI, prasownice − naprawa.
Filipowski, 604−491−497. (200124)

n CYKLINOWANIE, PARKIETY, SKLEP.
32/232−13−67, 791−092−009, ul. Jana
III Sobieskiego 66, Gliwice,
www.parkietgliwice.pl (200129)

n MEBLE modułowe,
tapicerowane, kuchnie, sypialnie,
materace, zabudowy wnęk, szafy.
Rolety. 32/270−00−09,
695−89−98−63. (200060)

n ELEKTRYCZNE: instalacje,
automatyka, napędy, alarmy.
601−448−428. (199912)

N i e r u c h om o ś c i n RTV − naprawa domowa.
32/279−42−79, 605−285−957.
(200134)

n RTV − naprawy domowe.
32/273−47−45, 501−405−765.
(200151)

n POŻYCZKI RÓTKOTERMINOWE.
32/260−00−33, 516−516−611.
Pośrednik CDF S. C. firmy Matpol
Finanse Sp. zo. o. (200008)
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awers

Bok ser co nie nie na wi dzi
dzieci

Jest po ło wa lat sie dem dzie sią tych.
Za pra co wa na Da nu ta, ma ma Łu ka -
sza, za bie ra sy na na za ku py do SAM -
-u. Zo sta wia wó zek w przed sion ku
skle pu i bie gnie po szyb kie spra wun -
ki. Ko lej ny klient w po bli żu wóz ka
przy wią zu je bok se ra, mu sku lar ne go
twar dzie la. Dziec ko, ła piąc się ka lo -
ry fe ra, przy cią ga się w po bli że psa
i za czy na go gła skać. Wła ści ciel,
z wnę trza skle pu, za uwa ża tę sce nę
i ru sza w stro nę psa, krzy cząc: „Mój
pies nie na wi dzi dzie ci”. Gwał tow ne
szarp nię cie za alu mi nio we drzwi po -
wo du je jed nak, że te się kli nu ją
i w skle pie w kil ka chwil tem pe ra tu -
ra pod no si się do po zio mu, ja ki pa nu -
je we wnę trzu wiel kie go pie ca. Wła -
ści ciel szu ka in ne go wyj ścia i wciąż
krzy czy, że pies mo że po gryźć dziec -
ko. W tym cza sie kil ku let ni ber beć
spraw dza stan uzę bie nia bok se ra, któ -
ry śli ni swe te rek ma lu cha. 

Wszyst kie psy są nasze
Początek lat osiem dzie sią tych. Ma -

ma Łu ka sza za bie ra sy na na za ku py
do Tar now skich Gór. Oprócz spra -
wun ków, na ga pę, wra ca z ni mi pies.
Mat ka nie jest zdzi wio na. Za sprawą
sy na w do mu, oprócz psów, ko tów,
ry bek, po ja wia ją się pa ją ki i in ne naj -
róż niej sze ży we isto ty. 

Ca ne cor so – twar dziel
do za dań codziennych

Czas stu diów i po czą tek ka rie ry
za wo do wej są szczel nie wy peł nio ne
obo wiąz kami. Kie dy oko ło trzy -
dziest ki ży cie pry wat ne i za wo do we
uda je się odro bi nę upo rząd ko wać,
na tych miast po ja wia się po mysł:
„ku pu je my psa”. W do mu jest jed -
nak ma łe dziec ko, a nie każ dy pies
lu bi dzie ci. Ja kie go psa wy brać?
Wy bór pa da na ca ne cor so. To sta ra
ra sa, któ ra zo sta ła stwo rzo na przez
Rzy mian do wy pa su by dła i ata ków
na kon ni cę, a ce nio na jest za swo ją
nie skoń czo ną mi łość do dzie ci.
Ostat ni ar gu ment prze wa ża sza lę.
W do mu pań stwa Zim no chów po ja -
wia się Sy riusz. Czar ny jak wę -
giel, 50-ki lo gra mo wy ko los. Pies
speł nia po kła da ne w nim na dzie je.
Je go cier pli wość, ła god ność i fleg -
ma czy nią go ulu bio nym kom pa nem
dzie cię cych za baw. Sy riusz – imię
po cho dzi od jed ne go z bo ha te rów
cy klu o Har rym Pot te rze, Sy riu sza
Blac ka – ob no si się z ary sto kra tycz -
ną wyż szo ścią, nie re agu je na za -
czep ki in nych psów, jest ła god ny
i zdy stan so wa ny. Le gen dar na ła god -
ność i kon cy lia cyj ność psa ma swo -
je apo geum, kie dy pew ne go ra zu
cho mik wy bie ra się na prze chadz kę.
Po szu ki wa nia zgu by obej mu ją ca ły
dom, od piw ni cy po strych, nie wy -
łą cza jąc ogród ka. Po kil ku go dzi -
nach, ob fi cie pod le wa nych przez
dzie cię ce łzy, mi sja ra tow ni cza do -
bie ga koń ca. Ro dzi ce skła da ją so -

len ne przy rze cze nie za ku pu ko lej -
ne go cho mi ka. Na stęp ne go dnia ra -
no, za nim pies uda je się na po ran ną
to a le tę, pod je go uchem bły ska skra -
wek ja sno brą zo we go fu ter ka… Cho -
mik zna lazł przy ja cie la, któ ry po -
dzie lił się z nim na wet swo im
po sła niem. Ra dość ze zna le zie nia
zgu by wy peł nia ca ły dom. 

Sta do 
Sy riusz dba o sta do. Naj bar dziej nie

lu bi, gdy dzie ci od da la ją się od ro dzi -
ców – za bie ga im wów czas dro gę, że -
by te za bar dzo nie ode szły od sta da.
Ży cie z Sy riu szem bie gnie spo koj nie.
Za wo do wo po dró żu ją cy po Eu ro pie
oj ciec czu je się pew niej, kie dy wie, że
mir do mo wy ma opar cie w ta kim dys -
tyn go wa nym dżen tel me nie. 

Lyo – błęd ny rycerz
Po odej ściu Sy riu sza w do mu pań -

stwa Zim no chów błą ka się mroź na ci -
sza. Smu tek po po że gna niu psie go
przy ja cie la jest wiel ki. Roz mo wy nie
kle ją się, nie są gło śniej sze od szep tu.
De cy zja o za ku pie psa za pa da bły ska -
wicz nie. Le ny Je di Ni ght Er rant zo sta -

je przy wie zio ny spod War sza wy i na -
gle oka zu je się, że dru gi, czar ny, ca ne
cor so to cha rak ter nik, twar dziel i za bi -
ja ka. Prze ci wień stwo Sy riu sza. Je dy -
ne, co ich łą czy ło, to umi ło wa nie sta -
da/ro dzi ny. Dru gi pies od sa me go
po cząt ku stoi na sta no wi sku, że ro dzi -
na jest naj waż niej sza, czym pod bi ja
ser ca wszyst kich do mow ni ków. Pan
do mu, Łu kasz Zim noch, uczy psa pod -

staw gwa ry ślą skiej, skut kiem cze go
ten nie re agu je na po le ce nia w in nych
ję zy kach. Imię psa z Le ny zo sta je
zmie nio ne na ślą skie Lyo. 

Dzik ma ostre kły
W mroź ną lu to wą noc Lyo i Łu -

kasz idą w dzi kie ostę py. W ich po -
bli że za błą kał się dzik. Lyo, uzna -
jąc, że obec ność in tru za mo że nieść

nie bez pie czeń stwo, po sta nawia, że
wy tłu ma czy dzi kiej świ ni ko niecz -
ność od wro tu. Dys ku sja nie trwa dłu -
go i za mie nia się w za żar ty po je dy -
nek. Pies wra ca do do mu
z po waż ny mi ob ra że nia mi. Dwie po -
gry zio ne no gi, ol brzy mi krwiak
na most ku, któ ry przez szar żu ją ce go
dzi ka zo stał prze miesz czo ny i do te -
go pię cio cen ty me tro wa ra na na że -
brach. Le cze nie trwa sześć ty go dni.
Jak pies pod su mo wuje tę przy go dę?
„Jo go je sce chy ca” (jesz cze go do -
rwę). Wła ści ciel nie chce jed nak zgo -
dzić się na ko lej ną run dę ne go cja cji,
co jest przy czy ną czę stych słow nych
utar czek w trak cie spa ce rów. 

Wszy scy mnie lubią
Miłość do psów prze szła na młod -

sze po ko le nie. Cór ka Ju dy ta na osiem -
na ste uro dzi ny za ży czy ła so bie 
bul do ga fran cu skie go. Miał być sym -
pa tycz nym sa lo now cem, nie wy ma ga -
ją cym du żej ak tyw no ści. Ży cie jed -
nak po tra fi za sko czyć. Lea, bo tak zwą
sym pa tycz ną sucz kę, to nie ugię ty pie -
chur, obie ży świat, tramp, któ re mu nie
strasz ne wy kro ty, krza czo ry i naj dzik -
sze knie je. Lea, zwa na też Becz ką,
idzie przez świat, chcąc za im po no wać
swo je mu więk sze mu ko le dze. De mon -
stru je więc nie ugię tość, ma sze ru jąc
przez głę bo kie ka łu że, z któ rej wy sta -
ją tyl ko jej noz drza. Lea od po cząt ku
jest za du rzo na w Ly ju. Ich wspól ne
ży cie za czę ła od do ku ment ne go znisz -
cze nia swo je go po sła nia,  by móc dzie -
lić le go wi sko z więk szym ko le gą. 

Wiel ka noc ny post
Oj ciec ro dzi ny cza sem na rze ka

na do dat ko we obo wiąz ki. Między
innymi mu siał wzmoc nić ogro dze nie
wo kół dział ki, bo psy lu bią wy ciecz ki.
Naj gło śniej sza to wy pra wa Lei
w wiel ka noc ny po ra nek. Nie win ny
spa cer do są sia dów skoń czył się tym,
że z garn ka bi go su zo stał tyl ko gar nek.
Są sie dzi wy ba czy li psia ko wi ob żar -
stwo, pa trząc w je go ro ze śmia ne oczy
i wi dząc prze peł nio ny brzuch. 

Jak się ży je z psa mi? 
Tak Ly jo, jak i Lea uwa ża ją, że są

w ro dzi nie naj waż niej sze. Lea w ra do -
snych pod sko kach przy bie ga się przy -
wi tać, przy tu lić do do mow ni ka, a wte -
dy jej więk szy ko le ga, ko rzy sta jąc ze
swo jej prze wa gi ma sy i si ły, od su wa
uzur pa tor kę. W ruch idą mu sku lar ne
ła py, po tęż ny tu łów. Zda rzy ło się, że
Lyo, chcąc unie moż li wić Lei wy ko ny -
wa nie ta necz nych pod sko ków po wi tal -
nych wo kół „swo ich lu dzi”, po pro stu
usiadł na nią. Pies prze ko ny wał wte dy,
że prze cież gdzieś mu si sie dzieć.
Uczu cie oka za ne jed ne mu z psów to
czę ste za rze wie utarcz ki. Zda rza się, że
Lea przy pusz cza wte dy fu riac ki atak
na Ly ja. Dźwię ki, któ re te mu to wa -
rzy szą, su ge ru ją dzie siąt ki ofiar, ale
gdy za pa da ci sza, moż na usłyszeć mia -
ro we po chra py wa nia do bie ga ją ce
z po sła nia. 

Łu kasz Zim noch – za wo do wo zwią za ny z ener ge -
ty ką. Jest rzecz ni kiem pra so -

wym w zna nej fir mie dys try bu ują cej ener gię elek trycz ną. Po za pra -
cą – mąż Ka ta rzy ny, oj ciec Ju dy ty (19 l.) i Kla ry sy (11l.). Au tor sze re gu
ar ty ku łów z za kre su pu blic re la tions, opu bli ko wał też książ ki pt.: „Mar -
ke ting dla in ży nie ra i na ukow ca” i „Po prze bu dze niu”. Pry wat nie za uro -
czo ny Ślą skiem, w tym Gli wi ca mi. Z tej pa sji zro dził się po mysł stwo rze -
nia cy klu w „Dzien ni ku Za chod nim” pn. „Szlak ma gna tów
prze my sło wych”. W je go ak tyw nym ży ciu za wsze by ło jed nak miej sce dla
czwo ro no gów. Jak sam pod kre śla – ko cha psy. By ły i są. Ich obec ność przy -
no si ła wie lo krot nie nie ocze ki wa ne zda rze nia… 

Bu szu ją cy z psa mi

on
i jego
zwierz
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