
3.10.2018 r.Numer 40 (3154) Cena 2,80 zł (w tym 8% VAT) PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

W nuMerze:

W gli wic kiej Plat for mie Oby wa tel skiej wy pi su ją się z par tii. Sta ło się tak po afe rze z li sta mi kan dy da tów, opi sa nej przez „No wi ny”. 

Kom pro mi ta cja Ko ali cji. Czy po sło wie po nio są 
kon se kwen cje za zmia ny na li stach? 

Nie milk ną dys ku sje na te mat ety -
ki po li ty ków z War sza wy, in ge ru ją -
cych bez par do nu w lo kal ne struk tu ry,
po zba wia jąc je pra wa do sa mo sta no -
wie nia. O spra wie, opi sa nej przez nasz
ty go dnik w tek ście „Bu rza wo kół wy -
bo rów”, gło śno w Gli wi cach i Pol sce.

Do te go stop nia, że Pań stwo wa Ko mi -
sja Wy bor cza, na wnio sek po sła PiS,
zba da, czy pod czas two rze nia list nie
do szło do zła ma nia bier ne go pra wa
wy bor cze go. 
Bud ka od pie ra ata ki. ale jest

co raz mniej wia ry god ny 
Po seł Plat for my Bo rys Bud ka we

wszyst kich wy po wie dziach wska zu je,

że dla Koa li cji Oby wa tel skiej waż -
niej szy był in te res par tii, niż uczci -
wość wo bec lo kal nych kan dy da tów.
Je go zda niem, z list znik nę ły oso by,
któ re – wbrew za war te mu po ro zu -
mie niu – nie ak cep to wa ły współ pra -
cy i po par cia przez Ko ali cję obec ne -
go pre zy den ta mia sta. – To sło wo
prze ciw ko sło wu – ko men tu ją spo -
łecz ni cy. – Pan po seł po pro stu nie ma

do brych ar gu men tów na swo je dzia -
ła nia – do da ją. 

Wciąż wie le nie ja sno ści bu dzi pro -
ce du ra ukła da nia list, po ja wia ją się
bo wiem sprzecz ne in for ma cje pły ną -
ce z za rzą du kra jo we go par tii. Bud ka
twier dzi, że ich osta tecz ny kształt
przy ję to w try bie obie go wym
17 wrze śnia. Czy uda ło się w tak krót -
kim cza sie ze brać wy ma ga ną pra wem

licz bę pod pi sów? I dla cze go za rząd
kra jo wy zaj mo wał się w try bie pil -
nym li sta mi z Gli wic, sko ro sta tut
par tii sta no wi, że mo że to ro bić
w „wy jąt ko wych sy tu acjach”? Wąt -
pli wo ści bu dzi rów nież oso ba wnio -
sko daw cy, któ rym raz jest Grze gorz
Sche ty na, in nym ra zem Bo rys Bud ka. 

MaŁgorzata lichecka
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Du żo zie le ni, no we na wierzch nie jezd ni i chod ni ków, me ble miej skie, elek trycz ny po jazd
kur su ją cy wa ha dło wo od pla cu in wa li dów Wo jen nych do dwor ca. Pra cow nia ar chi tek to nicz -
na Projarch przy go to wa ła kon cep cję no wej zwy cię stwa. Mia sto otrzy ma ło ją w sze ściu
wa rian tach.

Zwy cię stwa od mie nio na. 
W zie le ni i z sie dzi ska mi 

W 2018 ro ku daw na Wil helm stras -
se koń czy 142 la ta, więc pro po no wa ne
zmia ny to do bry uro dzi no wy pre zent.
Ale przede wszyst kim hi sto rycz ny mo -
ment dla naj waż niej szej miej skiej uli -
cy. Kon cep cję wy pra co wa no w ra -

mach spo tkań z miesz kań ca mi, Gli wic -
ką Ra dą Ro we ro wą, ra dą osie dla, li de -
ra mi spo łecz ny mi, słu cha jąc miesz kań -
ców, któ rzy, jak nikt in ny, czu ją uli cę.

Za kła da się, że Zwy cię stwa, przy naj -
mniej w pierw szym okre sie wpro wa -
dza nia zmian, nie bę dzie wy łą czo na
z ru chu. Prze wi dzia no na to miast zwę -
że nie jezd ni do oko ło sied miu me trów

(te raz ma 12 m). Wstęp ne wa rian ty,
po kon sul ta cjach z Gli wic ką Ra dą Ro -
we ro wą, nie wpro wa dza ją se pa ra cji ru -
chu sa mo cho do we go od ro we ro we go.
W cią gu Zwy cię stwa roz pla no wa no za -
to ki au to bu so we i przy stan ki, a do zwo -
lo ną pręd ko ścią bę dzie 20 lub 30 km/h. 

MaŁgorzata lichecka
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Zbrod nia
w Gli wi cach

Se ryj ni mor der cy i wy ra fi no wa ne
zbrod nie, po li cyj ne Ar chi -
wum X oraz kra dzież naj now szej

po wie ści zna ne go pi sa rza – to wszyst -
ko wy da rzy się w na szym mie ście.
6 paź dzier ni ka roz po czy na się „Ha -
czyk – gli wic kie spo tka nia li te rac kie”.
Te ma tem or ga ni zo wa ne go przez Miej -
ską Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach
fe sti wa lu li te rac kie go jest kry mi nał – ta -
kie za gęsz cze nie prze stęp ców, ale i tro -
pią cych ich po li cjan tów, de tek ty wów
oraz dzien ni ka rzy nie po win no za tem
dzi wić. 

Za miast 
me ne li zni kły

ław ki
Opro ble mie pla cu Pia stów, któ ry

stał się sa lo nem dla gli wic kich pi -
jacz ków, pi sa li śmy rok te mu.

Zwró ci li śmy mia stu oraz służ bom uwa -
gę na pro blem: od ra na do wie czo ra plac
w cen trum mia sta ob le ga żu ler nia, ob sia -
da ją ca każ dą wol ną prze strzeń, od stra sza -
ją ca pa sa że rów au to bu sów oraz uprzy -
krza ją ca ży cie lo ka to rom po bli skich ka -
mie nic. Pi ja cy zaj mo wa li wszyst kie ław -
ki, a kie dy tych nie star cza ło, roz sia da li
się na ba rier kach oraz mur kach. By li gło -
śni, wul gar ni, zo sta wia li po so bie brud
i śmie ci. 
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PRAWNE

W pią tek, 5 paź dzier ni ka, w go dzi nach 14.00-15.00 w re dak cji „No win Gli wic -
kich” dy żu ro wać bę dzie przed sta wi ciel kan ce la rii ad wo kat Elż bie ty Łu ki. 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. 

reklama

podziękowania

PORADY Z NOWINAMIwyrazy współczucia

Je stem bar dzo wdzięcz na Fir mie Po grze bo wej Sa crum 
za po moc w or ga ni za cji ostat niej dro gi mo jej ko cha nej Ma my.

Wszy scy, do słow nie wszy scy oka za li mi bar dzo du żo zro zu mie nia
i wy ka za li się wiel ką de li kat no ścią. Po cząw szy od wła ści cie la fir -
my, pa na Da riu sza, któ ry po trak to wał mnie z sza cun kiem, oso bi -

ście zło żył mi kon do len cje i ofe ro wał sze ro ki za kres usług,
po przez sym pa tycz ną pa nią Ame lię w biu rze, któ ra z ser decz no -

ścią i cier pli wo ścią po mo gła mi prze brnąć przez for mal no ści
i pod po wia da ła róż ne po trzeb ne szcze gó ły, aż po pa nów, któ rzy

przy je cha li w no cy po Ma mę, a po tem nie śli na ra mio nach.

Ale szcze gól ne po dzię ko wa nie chcia ła bym zło żyć ko cha nej pa ni
Izie, któ ra po ja wi ła sie w tym bar dzo trud nym dla mnie cza sie jak
do bry Duch i trwa ła przy mnie przez ca ły ten czas. Je stem oso bą
bar dzo wraż li wą i gdy by nie po moc pa ni Izy i jej em pa tia, nie po -

ra dzi ła bym so bie z tym wszyst kim.
Spo sób i sza cu nek, w ja ki trak to wa ła swo ją „pa cjent kę”, a mo ją
ma mę, przy go to wu jąc ją per fek cyj nie do jej ostat nie go miesz ka -
nia, był bar dzo du żym uko je niem dla mo je go ser ca. By łam (je -

stem) spo koj na, że Ma ma by ła w do brych rę kach.
Pa ni Izo, jest Pa ni Wiel ka.

W ta kich chwi lach waż ne jest po czu cie przy jaź ni. 
W tej fir mie moż na je zna leźć. 

Łu cja

Wyrazy współczucia 
dla Zbyszka Lubowskiego

z powodu śmierci
MAMY

składa zespół redakcyjny 
„Nowin Gliwickich”

Wyrazy współczucia 
dla Kazimierza Kuli
z powodu śmierci

MAMY
składa zespół redakcyjny 

„Nowin Gliwickich”

Wyrazy współczucia 
dla Zosi Dąbrowskiej

z powodu śmierci
MAMY

składa zespół redakcyjny 
„Nowin Gliwickich”

Wyrazy współczucia 
dla rodziny

z powodu śmierci
Jerzego Wojewódzkiego
składa zespół redakcyjny 

„Nowin Gliwickich”

Anna Hampel

Cho re ograf ka, pe da goż ka, tan cer ka. Przez
16 lat zwią za na zTe atrem Tań ca Ala car te. Ten
etap ma już jed nak zaso bą. PrzedAn ną Ham -
pel no wy cel – stwo rze nie gru py namia rę Ślą -
skie go Te atru Tań ca. 

Pa ni An na go ści w„Por tre cie” nie poraz
pierw szy. Na za koń cze nie na sze go po -
przed nie go spo tka nia po dzie li ła się swo imi
pla na mi stwo rze nia wGli wi cach pierw sze -
go te atru tań ca. Te raz te za mie rze nia wła śnie
się speł nia ją. 

– Wy star to wa li śmy wpo ło wie wrze śnia.
Wła ści wą gru pę Gli wic kie go Te atru Tań -
ca two rzą ar ty ści mło dzi, ale już zdo świad -
cze niem ioby ciem sce nicz nym. Cze ka my
rów nież naadep tów wwie ku14-18 lat, któ -
rzy nie li znę li jesz cze de sek es tra dy – za chę -
ca Ham pel.

Am bi cją ar tyst ki jest po wtó rze nie do ko nań
Ślą skie go Te atru Tań ca, wktó rym mia ła oka -
zję po bie rać lek cje. Tam wła śnie świe żo
upie czo na ab sol went ka szko ły ba le to wej od -
kry ła dzie dzi nę sztu ki, któ ra mia ła oka zać się
jej po wo ła niem. Ko lej nym kro kiem był udział
w Te atrze Tań ca Atrum z Za brza, edu ka cja
warsz ta to wa, apo tem stu dia wza kre sie pe da -
go gi ki tań ca oraz cho re ogra fii. 

W śro do wi sku ta necz nym Ham pel ko ja -
rzo na jest naj bar dziej zAla car te zMiej skie go
Do mu Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach.
Kie ro wa ny przez nią ze spół na le żał dokra jo -
wej czo łów ki adep tów tań ca współ cze sne go.
Szcze gól ne zna cze nie wśród na gród ma ją dwa
Zło te Aplau zy Mię dzy na ro do we go Dzie cię -
ce go Fe sti wa lu Pio sen ki iTań ca wKo ni nie oraz
głów na na gro da zacho re ogra fię w Kon kur -
sie Te atrów Tań ca wKiel cach. 

Przy go da, któ rej od da ła16 lat ży cia, do bie -
gła koń ca. Ale przede nią no we wy zwa nie.
Prze ko na ła się już, że naspeł nie nie ma rzeń ni -
gdy nie jest zapóź no. Pierw sze kro ki napar -
kie cie sta wia ła po ma tu rze, w wie ku, w któ -
rym wie lu tan ce rzy jest już na szczy cie.
A póź ny start nie prze szko dził jej się gać
zAla car te ponaj wyż sze lau ry.

– W pra cy sta wiam so bie za cel po łą cze -
nie ru chu zemo cją ite ma tem. Nie trak tu ję cho -
re ogra fii ja ko pre tek stu doza pre zen to wa nia ska li
umie jęt no ści tan ce rza. Oczy wi ście spraw -
ność tech nicz na iwar to ści es te tycz ne są waż -
ne. Ale dla mnie ta niec jest te atrem emo cji.
Aemo cje naj ła twiej opo wie dzieć po przez hi -
sto rię, na wet naj bar dziej abs trak cyj ną – mó -
wi oswo jej me to dzie twór czej Ham pel.

Naj bliż sze mie sią ce chce po świę cić nazbu -
do wa nie ze spo łu Gli wic kie go Te atru Tań ca.
Na przy szły rok pla nu je pierw szy spek takl
wwy ko na niu gru py. Dal sza per spek ty wa to
fun da cja wspie ra ją ca mło dych tan ce rzy oraz
nie pu blicz na szko ła tań ca. Jed no cze śnie ru mień -
ców na bie ra jej ka rie ra pe da go ga. Cze ka już
na nią miej sce w gro nie wy kła dow ców
naWy dzia le Ar ty stycz nym Aka de mii Hu ma -
ni stycz no -Eko no micz nej wŁo dzi. (pik) 
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Niniejszym przepraszam Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” 
za naruszenie dóbr osobistych Fundacji, 

Jej  dobrego imienia przez niezgodne z prawdą wypowiedzi, wskazujące,
iż Fundacji nie zależy na dzieciach, lecz datkach darczyńców. 

Przepraszam za wprowadzenie w błąd opinii publicznej 
co do nieprawidłowości w działalności Fundacji, 

umniejszanie społecznego znaczenia Fundacji  przez nierzetelne informacje 
co do finansowania remontu w Sierotach.   

Małgorzata Magdziak

Wspo mnie nie 

Je rzy Wo je wódz ki 1955 – 2018
Smut na wia do mość spa dła nanas tak

nie ocze ki wa nie... „Jak to: umarł?!
Prze cież to nie moż li we! On był nie -

znisz czal ny!”, prze ka zy wa li śmy so bie
w so bot nie po po łu dnie. 

A jed nak… 29 wrze śnia, w wie ku
63 lat, od szedł na gle Je rzy Wo je wódz ki,
iko na spor tu w na szym mie ście, za ło ży -
ciel Gli wic kie go To wa rzy stwa Pił ki
Noż nej Pię cio oso bo wej „Piąt ka”, dzię ki
któ re mu Gli wi ce sta ły się naj więk szym
ośrod kiem fut sa lo wym w Pol sce. Czło -
wiek cha ry zma tycz ny, za wsze uśmiech -
nię ty, słu żą cy bez in te re sow ną po mo cą.
Barw ny i lu bia ny. Przy ja ciel mło dzie ży,
któ rej przez sport pro sto wał za krę co ne ży -
cio ry sy, wy cho waw ca wie lu po ko leń
pił ka rzy.

– Mo im chło pa kom mó wię to, co po -
wta rzał mi mój na uczy ciel: ty le je steś
wart, ile mo żesz bez in te re sow nie zro bić
dla dru gie go czło wie ka. Cóż z na szych
do cze snych dóbr. Waż ne, jak za pa mię -
ta ją nas in ni. O to war to dbać – pod kre -
ślał na każ dym kro ku. I wła śnie za pra -
cę dla in nych zo stał uho no ro wa ny przez
czy tel ni ków i re dak cję „No win” ty tu łem
Czło wie ka Zie mi Gli wic kiej 2016. 

Ju rek, bo tak mó wi li o nim przy ja cie -
le, nie był ro do wi tym gli wi cza ni nem.
Na Śląsk przy je chał w 1978 r. za chle bem,
w ro dzin nej Byd gosz czy per spek ty wy
zna le zie nia do brze płat nej pra cy by ły bo -
wiem kiep skie. Za cze pił się wsto lar ni Hu -
ty 1 Ma ja. 

Od naj młod szych lat pa sjo no wał się
pił ką noż ną. Już ja ko brzdąc gry wał
wZa wi szy Byd goszcz. Ra zem znim „ko -
pa ły” wte dy póź niej sze tu zy pol skie go fut -
bo lu: Zbi gniew Bo niek, Hen ryk Mi ło sze -
wicz, An drzej Broń czyk. On nie zro bił
osza ła mia ją cej ka rie ry, ale pił ka naza wsze
za wład nę ła je go ser cem.

Pra cu jąc w hu cie, miesz kał w ho te lu

ro bot ni czym. A po nie waż ni gdy nie był
ani trun ko wy, ani na zbyt roz ryw ko wy,
mu siał coś ro bić z wol nym cza sem.
Grał więc w Ko le ja rzu Gli wi ce. Przez
związ ki ze spor tem po znał Pio tra Wer -
ne ra, zna ne go sę dzie go pił kar skie go,
dzia ła cza oraz Ma cie ja Chu dzi kie wi -
cza, tre ne ra szer mier ki. Kie dyś, przy czar -
nej ka wie, wpa dli na po mysł zor ga ni zo -
wa nia tur nie ju pił kar skie go dla ama to rów.
Tro chę się prze stra szy li, gdy na de szły
zgło sze nia od... 132 ze spo łów. Był
rok 1983. Wte dy po raz pierw szy po ja wił
się po mysł stwo rze nia li gi w mi ni pił ce
noż nej, dziś na zy wa nej fut sa lem. To
był po czą tek Gli wic kie go To wa rzy stwa
Sym pa ty ków Pił ki Noż nej Pię cio oso bo -
wej. Ju rek zo stał je go pre ze sem i spra wo -
wał tę funk cję po nad 35 lat. 

Za swo ją pra cę nie brał ani zło tów ki,
a na ży cie (był ren ci stą) do ra biał sę dzio -
wa niem me czów. Ale kie dy trze ba by ło
zro bić to bez in te re sow nie, wsia dał na ro -
wer i je chał na dru gi ko niec mia sta, by
za dar mo po bie gać z gwizd kiem. Bo bar -
dziej od pie nię dzy ce nił przy jaź nie
i uśmiech dru gie go czło wie ka. 

„Ro żen! (rzut rożny - przyp. red.) Pa -
no wie, bez fau lu, szko da par kie tu. Raz
do ro ku to i mio tła wy strze li. Ty, mo że
i masz ra cję, ale to ja mam gwiz dek. Za -
miast kar ne go mo gę ci dać cu kier ka. Nie
kłóć się, tyl ko na ucz grać”. Je go po wie -
dzon ka roz śmie sza ły naj więk szych po -
nu ra ków i roz ła do wy wa ły naj bar dziej na -
pię tą at mos fe rę. Swo im uśmie chem,
szcze ro ścią i bez po śred nio ścią przy cią -
gał lu dzi. Za ra żał ener gią, pa sją, pra co -
wi to ścią. Ot, ta ki siew ca do bra. Je go nie
spo sób by ło nie lu bić. 

W cią gu 35 lat przez pił kar skie „piąt -
ki” Wo je wódz kie go prze wi nę ło się po -
nad sto ty się cy osób! Ile z nich sta ło na ży -
cio wym za krę cie, ile przez sport wy ro -

sło na po rząd nych oby wa te li? To nie mie -
rzal ny efekt ru chu spo łecz ne go, ja ki Ju -
rek stwo rzył i pie lę gno wał. Wie lu z je -
go pod opiecz nych re pre zen to wa ło Pol -
skę na mię dzy na ro do wych im pre zach,
pro mu jąc przy oka zji Gli wi ce. 

– Za naj cen niej sze w fut sa lu uwa żam
to, że jest dla wszyst kich. Nie ma tu ogra -
ni czeń wie ko wych – mó wił. – Chcesz
grać, grasz. Sport da je moż li wość roz wi -
ja nia pa sji, po ko ny wa nia sła bo ści i osią -
ga nia suk ce sów. Je śli ktoś ma 50 lat i na -
dal chce się ru szać, czy to nie suk ces?
Na bo isku spo ty ka ją się lu dzie o po dob -
nych za in te re so wa niach, za wią zu ją przy -
jaź nie.

Za wsze pod kre ślał, że sport po ma ga
mło dym lu dziom w mą drym spę dza niu
wol ne go cza su i w du żym stop niu chro -
ni przed złym świa tem, że peł ni nie tyl -
ko funk cję roz ryw ko wą, ale też wy cho -
waw czą: – Je ste śmy jak jed na wiel ka ro -
dzi na, zna my się, lu bi my. Je śli ktoś ma
pro blem, przy cho dzi po ga dać i sta ra my
się po móc. Dłu go pra co wa łem, by zdo -
być za ufa nie chło pa ków i na pew no go
nie za wio dę. Kie dy trze ba, prze sta ję być
pre ze sem i sta ję się po czę ści ich oj -
cem – opo wia dał. 

Osiem lat te mu, wraz z Ja ro sła wem
Jencz mion ką, wpadł na po mysł tur nie -
ju pił kar skie go, któ re go be ne fi cjen ta mi
mie li być pod opiecz ni do mu dziec ka. Tak
zro dził się tur niej „Za 1 uśmiech”, przed -
się wzię cie, o któ rym gło śno nie tyl ko
w Gli wi cach czy na Ślą sku. Przez dwa
dni 16 dru żyn gra ze so bą, a wpi so we, kil -
ka dzie siąt ty się cy zło tych, prze zna cza -
ne jest na wy po czy nek dzie ci. Za le d wie
dwa ty go dnie te mu Ju rek roz da wał na -
gro dy uczest ni kom ósmej edy cji te go tur -
nie ju...

Trud no uwie rzyć, że nie zo ba czy my
już Jur ka, jak prze mie rza Gli wi ce na ro -

we rze i po zdra wia mi ja nych lu dzi. Trud -
no uwie rzyć, że nie wej dzie „z hu kiem”
do re dak cji, nie za żar tu je. Bę dzie nam
bra ko wać te go nie spo ty ka ne go po czu cia 

hu mo ru. Dzię ku je my Ci, Ju rek, że by -
łeś, tak że z na mi, dzien ni ka rza mi „No -
win”. Ni gdy o To bie nie za po mni my.

Re dak cja 

REKLAMA

Pogrzeb śp. Jerzego Wojewódzkiego w sobotę, 
6 października w Ligocie Zabrskiej.

O godzinie 11.00 rozpocznie się msza żałobna w kościele św.
Józefa, a po niej odprowadzimy zmarłego na miejsce

spoczynku na cmentarzu przy ul.św. Jacka.
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PoD ParaGrafeM

MelDuNeK Z aKcJi
podinspektor  Marek Słomski
oficer prasowy 
gliwickiej policji

§89-let nia gli wi czan ka z osie -
dla Si kor nik trzy ma ła w sza -

fie re kla mów kę, w któ rej by ło
aż 40 tys. zł. Zna leź li ją, nie ste ty,
dwaj męż czyź ni po da ją cy się
za pra cow ni ków elek trow ni. 

§Pe wien męż czy zna naj wy -
raź niej zde ner wo wał się, że

sklep przy ul. Stal ma cha był za -
mknię ty, więc pły tą chod ni ko wą
zbił szy bę w drzwiach. Na stęp nie
wszedł do środ ka, po biegł na za -
ple cze, po czym wy biegł, ni cze go
nie trzy ma jąc w rę kach. Tak
twier dzą świad ko wie. 

§Po li cjan ci z Py sko wic za trzy -
ma li na go rą cym uczyn -

ku 30-lat ka, któ ry przez okno
wrzu cił do miesz ka nia jed nej z lo -
ka to rek me ta lo wą krat kę, wy rwa -
ną wcze śniej spod drzwi do klat ki
scho do wej.

§60-lat ka z Py sko wic zgło si ła
stró żom pra wa, że mał żo nek

gro zi jej słow nie wbi ciem no ża
w ple cy. Ko bie ta twier dzi ła, że,
zna jąc mę ża, jest to cał kiem moż -
li we. 

§Jesz cze Py sko wi ce. Pe wien
kie row ca zdrzem nął się

w swo im volks wa ge nie. Gdy się
obu dził, nie miał w au cie ani jed -
ne go ko ła. 

§Za trzy ma no 41-lat ka 
i 53-lat ka z Gli wic, któ rzy

w miesz ka niu swo je go ko le gi naj -
pierw im pre zo wa li, a po tem roz -
bi li go spo da rzo wi bu tel kę na gło -
wie. Pe cha miał jed nak i sam po -
krzyw dzo ny, bo kie dy na po moc
przy je cha li po li cjan ci, oka za ło się,
że jest po szu ki wa ny przez pro ku -
ra tu rę w Prud ni ku.

§W skle pie w Gli wi cach prze -
cię to kra ty. Zło dzie je się nie

pa tycz ko wa li – go tów kę ukra dli
od ra zu z ka są fi skal ną. Do bra li
do niej jesz cze ter mi nal płat ni -
czy oraz kil ka ar ty ku łów spo -
żyw czych. 

§Dwie 13-lat ki ukra dły te le -
fon ko mór ko wy 12-lat ce i by

utrzy mać się w je go po sia da niu,
po bi ły dziew czyn kę. Ma ło te go,
ka za ły jej uklęk nąć i wy po wie -
dzieć ob raź li we sło wa pod wła -
snym ad re sem. Dziew czę ta są te -
raz gor sze od chłop ców.

§Na ul. Kor fan te go trzech
spraw ców uszko dzi ło za par -

ko wa ną al fę ro meo. Pa no wie
prze szli po sa mo cho dzie jak
po chod ni ku, wgnia ta jąc dach.

§

nPo li cjant unik nął wy pad ku, po -
tem ru szył za pi ja nym kie row cą

Nie wie le bra ko wa ło, by ja dą cy uli -
cą Gór ni czą w Żer ni cy swo im pry wat -
nym sa mo cho dem dziel ni co wy z so -
śnic kie go ko mi sa ria tu uległ wy pad ko -
wi. Omal nie zo stał ude rzo ny przez nad -
jeż dża ją ce go z na prze ciw ka re naul ta,
któ re go kie row ca miał wy raź ny pro -
blem z utrzy ma niem pra wi dło we go
to ru jaz dy. Nie za sta na wia jąc się, aspi -
rant szta bo wy za wró cił i ru szył w po -
ścig. 

Kie dy do go nił, za trzy mał au to
i otwo rzył je go drzwi, ude rzył go al ko -
ho lo wy odór. Na tych miast wy jął klu -
czy ki ze sta cyj ki i za dzwo nił po pa trol.

Na miej sce przy je cha li po li cyj ni wy wia -
dow cy, a po kil ku mi nu tach ra dio wóz
dro gów ki. Oka za ło się, że kie row -
ca, 30-let ni oby wa tel Ukra iny, miał po -
nad dwa pro mi le al ko ho lu we krwi.

nPo trą ce nie w po wie cie – nie ży -
je ro we rzyst ka 

Do tra gicz ne go w skut kach wy pad -
ku do szło w po nie dzia łek, 1 paź dzier -
ni ka oko ło go dzi ny 7.30 na dro dze po -
wia to wej Wie lo wieś – Świ bie. 31-let -
ni kie row ca se ata na je chał na tył ro we -
ru. Ja dą ca jed no śla dem 56-let nia miesz -
kan ka Świ bia zmar ła na miej scu. Trwa
po stę po wa nie, któ re wy ja śni, jak do szło
do wy pad ku i co by ło je go przy czy ną. 

Po li cja: ze ro to le ran cji dla chu li gań stwa. Dzię ki te mu mi nio ne der by by ły pił kar skim świę tem. Praw dzi wi ki bi ce ba wi li się
na sta dio nie, a pseu do ki bi ce tym ra zem nie roz ra bia li – służ by du si ły ich wy sko ki w za rod ku. 

Pierw sze od lat 
spo koj ne der by

Spło nę ły ko lej ne tak sów ki 

Nie pierw szy raz w Gli wi cach nisz czo ne są sa mo cho dy kor po ra cji tak sów kar -
skiej Li der. Tym ra zem spło nę ły trzy – sko da i dwa re naul ty. Tak sów ki par ko -
wa ły przed mar ke tem na ul. Ryb nic kiej. Pod pa lo no je o go dzi nie trze ciej w no -
cy, 27 wrze śnia. Po li cja pro wa dzi śledztwo.

Me cze pił kar skie po mię dzy dru ży -
na mi Pia sta Gli wi ce i Gór ni ka Za brze
za wsze sta wia ją na no gi służ by. W mi -
nio ną so bo tę przy ul. Okrzei od by ły się
ko lej ne der by. Jak mó wi po li cja, tym ra -
zem spo tka nie na sta dio nie prze bie gło
we wzo ro wej at mos fe rze. 

Nie za wie dli praw dzi wi ki bi ce gli -
wic kiej dru ży ny – sta wi li się na try bu -
nach i z za pa łem do pin go wa li swo ich
za wod ni ków. Nie by ło jed nak ki bo li,
któ rzy zo sta li uka ra ni sta dio no wy mi za -
ka za mi po za miesz kach pod czas ostat -
nich, mar co wych der bów. 

Po nie waż przed me czem, ja ki nie -
daw no od był się na obiek cie
przy Okrzei, gru pa pseu do ki bi ców
pró bo wa ła blo ko wać wej ście fa nom pił -
ki, po li cyj na czuj ność by ła wzmo żo na.
Gli wic kich stró żów pra wa wspie ra li
po li cjan ci pre wen cji z ko men dy wo je -
wódz kiej oraz straż ni cy miej scy z Gli -
wic, Py sko wic i Knu ro wa. W efek cie
na te re nie mia sta nie do szło do żad nych
prze stępstw. 

W oko li cy sta dio nu do szło je dy nie

do zbio ro we go wy kro cze nia dro go -
we go. Otóż na wi dok mun du ro wych
gru pa oko ło 50 mło dych lu dzi, pro wo -
ka cyj nie, prze szła przez jezd nię, ła miąc
prze pi sy – na dro dze pa no wał du ży
ruch. Wszy scy uczest ni cy zaj ścia zo sta li
sfil mo wa ni i wy le gi ty mo wa ni, w naj -
bliż szych dniach mo gą spo dzie wać
się we zwań do ko men dy.

Do tro chę po waż niej sze go in cy den -
tu do szło w re jo nie ul. Ryb nic kiej. Tu
je den z pa tro li usły szał huk pe tar dy oraz
krzyk prze stra szo nych prze chod -
niów – ci wska za li funk cjo na riu szom,
w ja kim kie run ku uciekł chu li gan.
Stró że pra wa do go ni li go i za trzy ma li
na ul. No wy Świat. 

Pod czas prze szu ka nia 26-let nie go
gli wi cza ni na zna le zio no ma te ria ły pi -
ro tech nicz ne oraz ko mi niar kę. Męż czy -
zna przy znał, że zmie rzał wła śnie w re -
jon sta dio nu. Po li cjan ci prze rwa li je go
prze marsz – za miast na Okrzei, pseu -
do ki bic tra fił na ul. Po wstań ców War -
sza wy, do sie dzi by ko men dy miej -
skiej. Nie dłu go tra fi też do są du. 

Z Ka to wic przy wie zio no spe cjal nie wy szko lo ne po li cyj ne psy. 

Po li cjan ci strze gli mia sta pie szo, w ra dio wo zach i na ko niach, któ re spro wa dzo no z Cho rzo wa. 

26-la tek wy bie rał się pod sta dion z ma te ria ła mi pi ro tech nicz ny mi. Kie dy je den zde to no -
wał na ul. Ryb nic kiej, zo stał za trzy ma ny. Tu: cze ka na prze słu cha nie w ko men dzie po li cji.

Ma te ria ły pi ro tech nicz ne zna le zio ne przy 26-let nim pseu do ki bi cu. 
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Opro ble mie pla cu Pia stów, któ ry
stał się sa lo nem dla gli wic kich
pi jacz ków, pi sa li śmy rok te -

mu. Zwró ci li śmy mia stu oraz służ bom
uwa gę na pro blem: od ra na do wie czo -
ra plac w cen trum mia sta ob le ga żu ler -
nia, ob sia da ją ca każ dą wol ną prze -
strzeń, od stra sza ją ca pa sa że rów au to bu -
sów oraz uprzy krza ją ca ży cie lo ka to rom
po bli skich ka mie nic. Pi ja cy zaj mo wa li
wszyst kie ław ki, a kie dy tych nie star -
cza ło, roz sia da li się na ba rier kach oraz
mur kach. By li gło śni, wul gar ni, zo sta -
wia li po so bie brud i śmie ci. 

Po te le fo nach od miesz kań ców in ter -
we nio wa li śmy w tej spra wie w stra ży
miej skiej. Po in for mo wa no nas, że
straż ni cy re agu ją po zgło sze niach lub
gdy sa mi, prze jeż dża jąc w po bli żu, za -
uwa żą, że ktoś spo ży wa al ko hol. 

Po na szym ar ty ku le pa tro li SM by -
ło w tym miej scu jak by wię cej. Na me -
ne li na kła da no man da ty. Cóż z te go,
kie dy mar gi nes ka ra mi pie nięż ny mi się
nie przej mu je – i tak ich nie pła ci, bo
nie ma z cze go. 

Rok te mu na pi sa li śmy więc, że mia -
sto (a z je go ra mie nia straż) po win no
po waż nie za sta no wić się nad roz wią -
za niem kło po tu. No i za sta no wi ło,
a na wet zna la zło roz wią za nie. Tyl ko ra -
czej nie ta kie, ja kie go spo dzie wa li się
miesz kań cy. 

Nie daw no z pla cu Pia stów znik nę -
ły ław ki, a w ślad za ni mi ba rier ki od -
gra dza ją ce chod nik od traw ni ka. Te dru -
gie po trzeb ne nie by ły, ale ła wek bra -
ku je. Pisz czą ca ni niej szy tekst sa ma tej

po trze by by ła świad kiem – po de szła
do niej star sza ko bie ta z za py ta niem,
gdzie moż na usiąść, „chy ba kie dyś
by ły ław ki?”. 

Zli kwi do wa no je, po nie waż straż
miej ska nie mo gła upo rać się z pro ble -
mem osób spo ży wa ją cych al ko hol.
Kil ka dni przed tym, jak znik nę ły,
straż ni cy sta li obok ła wek i pil no wa li,
by ża den żul nie usiadł. W koń cu
wnio sko wa li o ich usu nię cie. 

To jed nak pro ble mu nie roz wią za ło.
Me ne le na dal krę cą się po pla cu, ba-za -
czy na ją na wet zaj mo wać ław ki

pod wia ta mi przy stan ko wy mi – kil ku
z nich pi ło i ha ła so wa ło nie daw no
na sta no wi sku, na któ rym za trzy mu je
się au to bus pod wo żą cy pa cjen tów
do cen trum on ko lo gii. Py ta nie, czy
w tej sy tu acji straż bę dzie wnio sko wać
o li kwi da cję przy stan ków…

Li kwi da cja wszyst kie go nie jest
wyj ściem z sy tu acji. Trze ba zna leźć in -
ne. Po to jest straż miej ska, po to są
miej skie wła dze. Gru pa żu li nie mo że
ter ro ry zo wać ty się cy gli wi czan. 

(sła wa)

Z pla cu Pia stów naj pierw znik nę ły ław ki, po tem – ba rier ki. Tak mia sto wal czy z pi ja ka mi. 

Za miast me ne li zni kły ław ki
Rok aka de mic ki roz po czę ty.

Rek tor Ar ka diusz Mę żyk:
cze ka nas wie le wy zwań

Już po raz 74. za brzmia ło w mu rach
Po li tech ni ki Ślą skiej Gau de amus
Igi tur. Rok aka de mic ki 2018 / 2019

za in au gu ro wa no we wto rek, 2 paź dzier -
ni ka w Cen trum Edu ka cyj no -Kon gre -
so wym PŚl. W uro czy sto ści wzię li
udział po sło wie, se na to ro wie, wo je wo -
da ślą ski, pre zy den ci ślą skich miast, rek -
to rzy wie lu pol skich uczel ni, a tak że
przed sta wi cie le prze my słu, biz ne su
i służb mun du ro wych. Rok aka de mic -
ki ofi cjal nie roz po czę ło prze mó wie nie
rek to ra – prof. Ar ka diu sza Mę ży ka, któ -
ry pod kre ślał, że tym ra zem in au gu ra -
cja jest wy da rze niem szcze gól nym. 

– Wczo raj we szła w ży cie no wa usta -
wa Pra wo o szkol nic twie wyż szym i na -
uce, zwa na „kon sty tu cją dla na uki”, któ -
ra zna czą co zmie ni szkol nic two wyż -
sze. Jed nak kie ru nek i tem po tych
zmian za le żeć bę dą głów nie od mą dro -

ści i doj rza ło ści ca łej wspól no ty, każ -
dej uczel ni z osob na – mó wił rek -
tor. – Usta wa nie gwa ran tu je jed na ko -
we go roz wo ju wszyst kich szkół wyż -
szych, do star cza je dy nie ra mo wych
prze pi sów, po zo sta wia jąc swo bo dę
i ela stycz ność funk cjo no wa nia w ra -
mach za pi sów no we go sta tu tu i re gu -
la mi nu. Roz po czy na ją cy się rok aka de -
mic ki bę dzie więc dla wszyst kich pol -
skich uczel ni, w tym rów nież Po li tech -
ni ki Ślą skiej, prze ło mo wy. Cze ka nas
wie le wy zwań, zwią za nych z opra co -
wa niem pod sta wo wych do ku men tów
re gu lu ją cych na szą dzia łal ność oraz ak -
tu ali za cją stra te gii roz wo ju.

Rek tor do dał, że głów ny cel no wej
usta wy, czy li stwo rze nie jak naj lep -
szych wa run ków do roz wo ju pol skiej
na uki i kształ ce nia kadr przy szło ści,
przy świe ca Po li tech ni ce Ślą skiej
od daw na. 

– Każ de go ro ku po dej mu je my sta -
ra nia, aby na si stu den ci uzy ski wa li
wie dzę aka de mic ką na jak naj wyż -
szym po zio mie, a opusz cza jąc mu ry
po li tech ni ki, by li w peł ni ukształ to -
wa ny mi, wy so ko wy kwa li fi ko wa -
ny mi in ży nie ra mi, od po wia da ją cy mi
na za po trze bo wa nie współ cze sne go
ryn ku pra cy – za zna czył. Pro fe sor
Mę żyk pod su mo wał tak że nie daw ne
osią gnię cia uczel ni. – Z du mą mo gę
po wie dzieć, że w mi ja ją cym ro ku,
po raz pierw szy w hi sto rii, Po li tech -
ni ka Ślą ska zna la zła się w pierw szej
dzie siąt ce naj lep szych uczel ni aka de -
mic kich w Pol sce w ran kin gu szkół
wyż szych „Per spek tyw”. To bez
wąt pie nia ol brzy mi skok ja ko ścio wy
oraz po twier dze nie, że sta ra nia ca łe -
go śro do wi ska, dą żą ce do po pra wy
ja ko ści kształ ce nia, przy no szą wy -

mier ne efek ty. Na sza uczel nia upla -
so wa ła się tak że na czwar tym miej -
scu wśród wszyst kich uczel ni tech -
nicz nych w kra ju.

Kul mi na cyj nym mo men tem in au -
gu ra cji by ła im ma try ku la cja stu den -
tów I ro ku (obec nie stu dia na 56 wy -
dzia łach roz po czę ło 6666 osób).
Wrę czo no tak że me da le Omnium
Stu dio so rum Opti mo, przy zna wa ne
naj lep szym ab sol wen tom w ubie -
głym ro ku aka de mic kim. Wy kład
in au gu ra cyj ny pt. „Od do ta cji do in -
stru men tów zwrot nych, czy li jak fi -
nan so wać in no wa cje” wy gło sił dy -
rek tor Na ro do we go Cen trum Ba dań
i Roz wo ju prof. Ma ciej Cho row ski.
Opra wę ar ty stycz ną za pew nił Aka de -
mic ki Ze spół Mu zycz ny oraz Chór
Po li tech ni ki Ślą skiej.

(san)
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W gli wic kiej Plat for mie Oby wa tel skiej wy pi su ją się z par tii. Sta ło się tak po afe rze z li sta mi kan dy da tów, opi sa nej przez „No wi ny”. 

Kom pro mi ta cja Ko ali cji. Czy po sło wie po nio są 
kon se kwen cje za zmia ny na li stach? 

dok. ze str. 1

Plat for ma Ro dzin na RP?
W lo kal nej Plat for mie na stro je mi -

no ro we. Z człon ko stwa w par tii zre zy -
gno wa li do tych cza so wi wi ce prze wod -
ni czą cy gli wic kie go ko ła Mi łosz Chru -
ściel i Do mi nik Dra gon. Ten pierw szy
zwią za ny jest z PO od 13 lat. Swo ją de -
cy zję uza sad nia ostat ni mi wy da rze -
nia mi w mie ście. 

„Nie do pusz czal na jest dla mnie sy -
tu acja, w któ rej wła dza cen tral nie usta -
la li sty kan dy da tów, usu wa jąc z nich nie
tyl ko wie lo let nich człon ków i współ -
twór ców PO, ale tak że dzia ła czy ru -
chów spo łecz nych. Co wię cej, za stę pu -
je ich mię dzy in ny mi pa nią, któ ra jest
zna na z te go, że jest żo ną po sła. Jed no -
cze śnie na su wa się py ta nie: czy po seł
Bud ka zo sta nie po cią gnię ty do od po -
wie dzial no ści za ne po tyzm”, pi sze by -
ły wi ce prze wod ni czą cy w re zy gna cji. 

Chru ściel wska zu je też, że przez kil -
ka na ście lat dzia łal no ści w Plat for mie
zdą żył przy wyk nąć do krę tactw i kno -
wań na naj wyż szych szcze blach wła -
dzy, jed nak do tąd nie in ge ro wa no
w lo kal ne spra wy tak na tar czy wie.
„Pa nie prze wod ni czą cy, par tia ma ją ca
w na zwie „Oby wa tel ska” po win na ce -
cho wać się trans pa rent no ścią oraz du -
żym wpły wem oby wa te li w two rze nie
„ma łych oj czyzn”. Jak wi dać, wła dze

kra jo we lub mał żeń stwo Bud ków za -
po mnia ły o ide ach przez la ta ko ja rzo -
nych z PO. Pa trząc na to, jak ogrom ny
wpływ ma po wi no wac two ro dzin ne,
mo że za rząd po wi nien roz wa żyć zmia -
nę na zwy na Plat for ma Ro dzin na RP”,
czy ta my w uza sad nie niu Chru ście la. 

Dra gon z ko lei pra co wał dla Plat for -
my 17 lat, od 15 dzia ła spo łecz nie w si -
kor nic kiej ra dzie osie dla, w wy bo rach
sa mo rzą do wych osią gał je den z naj lep -
szych wy ni ków w mie ście. Zre zy gno -
wał z człon ko stwa, bo mier zi go par -
tyj niac two w naj gor szym wy da niu.

– Od wie lu mie się cy sta ra łem się
przy cią gnąć na li sty Ko ali cji lu dzi
war to ścio wych, spo łecz ni ków nie zwią -
za nych z po li ty ką. Twier dzi łem też, że
dłu go ter mi no wo du żo lep sze skut ki
bę dzie mia ło wy sta wie nie wła sne go
kan dy da ta na pre zy den ta, niż po pie ra -
nie obec nie urzę du ją ce go. Dzie li łem się
tym po glą dem pod czas we wnątrz par -
tyj nej dys ku sji, ale po ogło sze niu po -
par cia dla Zyg mun ta Fran kie wi cza nie
ko men to wa łem tej de cy zji – tłu ma czy
Dra gon. 

Do prze wod ni czą ce go Sche ty ny
zwra ca się na to miast tak: wy bor ca
wy ba cza wie le, jed nak ni gdy aro gan -
cji, bu ty, a w szcze gól no ści ne po ty zmu
ze stro ny swo ich przed sta wi cie li. 

– Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że pan
po seł swo im po stę po wa niem stał się ob -
cią że niem dla PO oraz ca łej Ko ali cji,

bie rze też na sie bie od po wie dzial ność
za wy nik wy bor czy za rów no do gli wic -
kiej ra dy mia sta, jak i sej mi ku wo je -
wódz twa ślą skie go – stwier dza rad -
ny. I ape lu je, by Sche ty na roz li czył
swo je go ko le gę z dzia łań w Gli wi cach. 

Re zy gna cja od rzu co na
1 paź dzier ni ka na ze bra niu miej -

skie go ko ła re zy gna cję z prze wod ni cze -
nia gli wic kiej Plat for mie zło żył Zbi -
gniew Wy go da. Od rzu co no ją jed nak,
bo, jak ko men to wa no w ku lu arach, mo -
że za szko dzić i tak już nie naj lep szej re -
pu ta cji par tii w mie ście. 

Z mi ło ści do pre zy den ta 
Bu rza wo kół list KO do ty ka tak że

Ko ali cji dla Gli wic Zyg mun ta Fran kie -
wi cza. Po seł Bud ka we wszyst kich
wy po wie dziach pod kre śla, że współ pra -
ca z pre zy den tem i udzie le nie mu po -
par cia w wy bo rach jest gwa ran tem
sta bil no ści roz wo ju mia sta. 

– Nie by ło i nie ma żad ne go kon trak -
tu. Jest na to miast bar dzo po dob ne spoj -
rze nie na sa mo rząd, spra wy ustro jo we
i ko niecz ność współ pra cy, by wspól nie
zmie niać Gli wi ce, zgod nie z ocze ki wa -
nia mi miesz kań ców. By to re ali zo wać,
po trze bu je my lu dzi, któ rzy ro zu mie ją,
że war to ścią w po li ty ce są efek ty pra -
cy, a nie cią gły spór – tłu ma czy Bud ka. 

Czy pre zy dent li czy się z tym, że
dzia ła nia KO mo gą wpro wa dzić za wi -
ro wa nia pod czas wy bo rów i wpły nąć
tak że na wy nik KdG? 

– Pre zy dent nie jest wła ści wym ad -
re sa tem pa ni py tań, do ty czą cych we -
wnętrz nych spraw in ne go ko mi te tu
wy bor cze go. Ko ali cja dla Gli wic ma
wła sne li sty do ra dy mia sta i nie jest
w ko ali cji z żad nym in nym ko mi te -
tem wy bor czym. Ko ali cja Oby wa tel -
ska za de kla ro wa ła, że nie wy sta wi
swe go kan dy da ta na pre zy den ta, ale
nie zna czy to, że nie bę dzie bra ła
udzia łu w ry wa li za cji wy bor czej
o man da ty do ra dy – wy ja śnia Ma rek
Ja rzę bow ski, peł no moc nik ko mi te tu
wy bor cze go KdG. 

Lo jal ność, lo jal ność i jesz -
cze raz lo jal ność 

Po seł Jan Gra biec, rzecz nik PO,
pro stu je nie ści sło ści. – Ow szem, w wy -
po wie dzi dla Pol skiej Agen cji Pra so wej
po wie dzia łem, że nie znam szcze gó łów
do ty czą cych usta la nia gli wic kich list
przez za rząd kra jo wy. Ale do da łem też,
że wy ja śni to z pew no ścią se kre tarz par -
tii – mó wi. 

Par tyj na gó ra bro ni więc po sła Bud -
ki, wska zu jąc, że dzia łał zgod nie z pra -
wem. Rzecz nik tłu ma czy, że słyn ną
uchwa łę po dej mo wa no w try bie obie -
go wym, nie zaś na po sie dze niu ple nar -

nym. – To zna czy te le fo nicz nie lub ma -
ilo wo. W tej sy tu acji naj pew niej te le -
fo nicz nie – za strze ga Gra biec. Je go zda -
niem, wy cię cie kan dy da tów by ło uza -
sad nio ne, gdyż ist nia ło du że praw do -
po do bień stwo, że po wy bo rach stwo -
rzą wła sny klub. Tak sy tu ację na świe -
tlił rzecz ni ko wi po seł Bud ka. Gra biec
przy zna je, że nie zna aż tak bar dzo lo -
kal nych re aliów, ale ufa w tej kwe stii
po sło wi. 

– My ślę, że klu czo wą ro lę od gry wa
lo jal ność. Je śli sły szy my, że ci kan dy -
da ci nie chcą po pie rać pre zy den ta,
a Ko ali cja ta kie so bie po sta wi ła za da -
nie, to wy raź nie sy gna li zu ją, że coś jest
na rze czy – do da je rzecz nik PO.

Tym cza sem wy rzu ce ni z list spo łecz -
ni cy za prze cza ją sta now czo, ja ko by
po wy bo rach mie li two rzyć wła sny klub
czy współ pra co wać z PiS. W ogó le nie
by ło ta kich roz mów. Skąd się wzię ła
plot ka, nie wia do mo. 

– Spi sek z PiS i wma wia nie lu dziom,
że tuż po wy bo rach stwo rzy my ja kiś
wła sny klub, to, de li kat nie mó wiąc, nie -
po ro zu mie nie. Prze cież po seł Bud ka
bar dzo do brze znał po glą dy i za pa try -
wa nia spo łecz ni ków oraz rad nych PO
na spra wy mia sta i po li ty kę urzę du ją -
ce go pre zy den ta, więc cze mu na gle
prze stał ufać lu dziom, któ rych za pro -
sił na li sty? – py ta re to rycz nie jed na ze
spo łecz ni czek. 

Du żo zie le ni, no we na wierzch nie jezd ni i chod ni ków, me ble miej skie, elek trycz ny po jazd kur su ją cy wa ha dło wo od pla cu In wa li dów Wo jen nych do dwor ca.
Pra cow nia ar chi tek to nicz na PROjARCH przy go to wa ła kon cep cję no wej Zwy cię stwa. Mia sto otrzy ma ło ją w sze ściu wa rian tach.

Zwy cię stwa od mie nio na. W zie le ni i z sie dzi ska mi 

W2018 ro ku daw na Wil helm -
stras se koń czy 142 la ta, więc
pro po no wa ne zmia ny to do -

bry uro dzi no wy pre zent. Ale przede
wszyst kim hi sto rycz ny mo ment dla
naj waż niej szej miej skiej uli cy. Kon cep -
cję wy pra co wa no w ra mach spo tkań
z miesz kań ca mi, Gli wic ką Ra dą Ro we -
ro wą, ra dą osie dla, li de ra mi spo łecz ny -
mi, słu cha jąc miesz kań ców, któ rzy, jak
nikt in ny, czu ją uli cę.

Za kła da się, że Zwy cię stwa, przy naj -
mniej w pierw szym okre sie wpro wa -
dza nia zmian, nie bę dzie wy łą czo na
z ru chu. Prze wi dzia no na to miast zwę -
że nie jezd ni do oko ło sied miu me trów
(te raz ma 12 m). Wstęp ne wa rian ty,
po kon sul ta cjach z Gli wic ką Ra dą Ro -
we ro wą, nie wpro wa dza ją se pa ra cji ru -
chu sa mo cho do we go od ro we ro we go.
W cią gu Zwy cię stwa roz pla no wa no za -
to ki au to bu so we i przy stan ki, a do zwo -
lo ną pręd ko ścią bę dzie 20 lub 30 km/h. 

Zmie nią się funk cje chod ni ków: te
po pra wej stro nie, w osi od ryn ku
do dwor ca, zy ska ją wy dzie lo ne miej -
sca do roz ła dun ku do staw oraz pas dla
ka wiar nia nych ogród ków. Waż nym
ele men tem trak tu bę dą sie dzi ska, tak -
że oka la ją ce drze wa, oraz ła wecz ki.
Dru gi chod nik po słu ży do szyb kie go
prze miesz cza nia się. Pro jek tan ci za pro -
po no wa li wie le ozna czeń dla osób nie -
peł no spraw nych, na przy kład py lo ny
z na pi sa mi w ję zy ku Bra il le`a. 

Wa rian ty zło żo ne do urzę du miej -
skie go i Za rzą du Dróg Miej skich w Gli -
wi cach wska zu ją na za cho wa nie do -
tych cza so we go oświe tle nia, jed nak

uzu peł nio ne go o de ko ra cyj ne, mon to -
wa ne w chod ni kach. Bę dzie pod świe -
tlać ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, ław -
ki, przy siad ki, sie dzi ska czy drze wa.
Z obiek tów ku ba tu ro wych wpro wa dzo -

no wia ty przy stan ko we ze szkla nych
ele men tów, nie co fu tu ry stycz ne, acz -
kol wiek do brze kom po nu ją ce się z se -
ce syj ną za bu do wą Zwy cię stwa. 

Jezd nię za kom po no wa no z kost ki

gra ni to wej z mniej szy mi niż na sta rów -
ce fu ga mi, chod ni ki na to miast z be to -
nu i ka mie nia z drob ny mi ele men ta mi
klin kie ro wy mi, ja ko kom po zy cyj ny mi
prze ryw ni ka mi w na wią za niu do cha -

rak te ru uli cy. 
Mia sto za pre zen tu je szcze gó ły kon -

cep cji na kon fe ren cji pra so wej w przy -
szłym ty go dniu. 
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Już poraz21. or ga ni zu je my kon kurs wie -
dzy o Gli wi cach i po wie cie gli wic kim.
Do udzia łu za pra sza my uczniów dwóch
ostat nich klas szko ły pod sta wo wej, gim na -
zja li stów iuczniów szkół po nad gim na zjal -
nych zte re nu na sze go mia sta ipo wia tu. Cze -
ka my na mło dych lu dzi cie ka wych miej -
sca, w któ rym ży ją. Dla naj lep szych jak
zwy kle ma my atrak cyj ne nie spo dzian ki. 

Głów ny na gro dy, rocz ne kur sy zwy bra -
ne go ję zy ka, ufun do wa ła Szko ła Ję zy ków
Ob cych Bri tam. Ja ko jed na z nie licz nych
ofe ru je na ukę an giel skie go już od trze cie -
go ro ku ży cia. Wofer cie ma rów nież ję zyk
nie miec ki, fran cu ski, wło ski, hisz pań ski iro -
syj ski.

Nazwy cięz cę, obok in nych war to ścio -
wych nie spo dzia nek, cze kać bę dzie mar ko -
wy sprzęt elek tro nicz ny, ufun do wa ny przez
fir mę Da ko. 

Na gro dy książ ko we oraz upo min ki dla
wszyst kich uczest ni ków fi na łów przy go to -
wa li rów nież part ne rzy kon kur su – Wy dział
Edu ka cji Urzę du Miej skie go w Gli wi -
cach, Mu zeum w Gli wi cach, gli wic ki od -
dział PTTK, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie -
mi Gli wic kiej, Dom Współ pra cy Pol sko -
-Nie miec kiej oraz Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gli wi cach.

Zgło sze nia szkół przyj mo wa ne są do
15 paź dzier ni ka pod nu me rem te le fo nu
32 231 47 60, w. 36. Pół fi na ły od bę dą się
25 paź dzier ni ka wZe spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 11 przy ul. Gór nych Wa -
łów29, a fi na ły15 li sto pa da wtym sa mym
miej scu. 

Bi blio gra fia źró dło wa: Rocz nik Mu -
zeum. T. 1,2,4,6,7 / 8; Ze szy ty Gli wic kie.
T. 21, Ja cek Du biel: Gór ny Śląsk wczo raj,
Ma rek Gabz dyl: Gli wi ce wczo raj, Hi sto -
ria Gli wic, red. Ja na Dra bi ny, Kro ni ka Mia -
sta Gli wi ce, red. Bar ba ra Ba ra now ska,
Mał go rza ta Li chec ka: Gli wi ce, Ewa An -
drusz ków. Hi sto ria Gli wic od XIII w.
do współ cze sno ści. 

W tym ro ku po ma ga ją nam: 
Dom Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, 

Mu zeum w Gli wi cach 
Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej 
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi Gli wic kiej 
Wy dział Edu ka cji UM Gli wi ce 
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na wGli wi -

cach 
Szko ła Ję zy ków Ob cych Bri tam
Ze spól Szkół Ogól no kształ cą cych nr 11

w Gli wi cach
Da ko

Z urzę do we go por ta lu do wiesz się, 
ile masz drzew pod oknem 

Do geo por ta lu miesz kań ca, ro -
we rzy sty i dwóch in nych do -
szły dwa ko lej ne. Na stro nie

msip -ma pa. gli wi ce po ja wi ły się in -
te rak tyw ne ma py za byt ków i zie le ni
oraz kom plet ne za so by pla ni stycz ne
mia sta. 

Cie ka wą no wo ścią jest geo por tal
za byt ków. Znaj dzie my w nim wszyst -
kie obiek ty za byt ko we na te re nie
Gli wic – i te ob ję te ochro ną wo je -
wódz kie go kon ser wa to ra, i te na le żą -
ce do gmin nej ewi den cji. Cy fro wa ba -
za za byt ków miej skich, któ ra sta no -
wi pod sta wę apli ka cji, po wsta ła spe -
cjal nie na jej po trze by. Ale roz wią za -
nie po ka zu je o wie le wię cej niż tyl -
ko lo ka li za cja obiek tu. Nie opusz cza -
jąc stro ny, mo że my zo ba czyć je go
zdję cie oraz po znać hi sto rię.

In wen ta ry za cji pod da no rów nież
zie leń miej ską. – Kształ ty, roz mia ry
i po ło że nie obiek tów od two rzo no
na pod sta wie zdjęć lot ni czych, or to -
fo to ma py i in nych pro duk tów fo to gra -
me trycz nych. W ten spo sób uzy ska -
no ma pę te re nów zie lo nych – la sów,
par ków, ogro dów dział ko wych, traw -
ni ków i pól upraw nych. Ko rzy sta jąc
z por ta lu, moż na spraw dzić, czy
w kon kret nym szpa le rze ro sną drze -
wa igla ste czy li ścia ste, a na wet ile
sztuk ich ro śnie – in for mu je To masz
Ście gliń ski, kie row nik sa mo dziel ne -
go re fe ra tu Miej skie go Sys te mu In for -
ma cji Prze strzen nej.

Z pro fi lu „zie leń miej ska” do wie -
my się na przy kład, ja ką część swo -
jej po wierzch ni mia sto prze zna czy ło

na par ki. Wy bie ra jąc z ko lei geo por -
tal pla ni stycz ny – mię dzy in ny mi, co
z ty mi za so ba mi sta nie się w przy szło -
ści. Apli ka cja gro ma dzi w jed nym
miej scu peł ną ba zę ma te ria łów pla ni -
stycz nych. Ry sun ki z miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go zo sta ły prze kształ co ne w cy fro -
wą jed no li tą po stać, a na stęp nie po -
wią za ne z war stwą opi so wą. Prze glą -
da nie warstw da nych mo że spra wiać
pew ną trud ność, dla te go udo stęp -
nio no fil my in struk ta żo we, tłu ma czą -
ce za sa dy po ru sza nia się po stro nie. 

Roz wią za nie nie tyl ko uła twia ko -
rzy sta nie z ist nie ją cych za so bów pla -
ni stycz nych, ale ma rów nież wpływ
na uspraw nie nie pro ce su spo rzą dza -
nia no wych. Dzię ki udo god nie niu
wnio ski i uwa gi do pro jek tów pla nów
moż na zgła szać on -li ne, ale wy ma ga
to elek tro nicz nej au to ry za cji, na przy -
kład po przez plat for mę e -PU AP. Uła -
twie nie jest szcze gól nie waż ne dla
osób nie peł no spraw nych, w tym nie -
do wi dzą cych i nie do sły szą cych: 
e -usłu gi są zgod ne z wy ma ga nia mi
WCAG 2.0. Do stęp na jest rów nież
wer sja an glo ję zycz na.

– Gli wi ce ja ko jed no z pierw szych
pol skich miast w peł ni otwo rzy ło
ba zy da nych pla ni stycz nych. Ja ko
pierw si w kra ju wdro ży li śmy wy ma -
ga nia dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej -
skie go, usta na wia ją cej In fra struk tu -
rę In for ma cji Prze strzen nej w Eu ro -
pie. Za pro jek to wa li śmy i wdro ży li -
śmy tak że usłu gę Web Fe atu re Se rvi -
ce (WFS), któ ra umoż li wia użyt -

kow ni kom po bie ra nie da nych w po -
sta ci wek to ro wej, to zna czy go to wej
do mo dy fi ka cji w pro gra mach z sys -
te ma mi CAD i GIS. To bar dzo du że
uła twie nie dla lu dzi z bran ży, nie mu -
szą już bo wiem prze ry so wy wać da -
nych z ry sun ków, mo gą je po zy ski -
wać wprost z MSIP – mó wi Iwo na
Py ly pen ko -Wilk, na czel nik Wy dzia -
łu Pla no wa nia Prze strzen ne go Urzę -
du Miej skie go w Gli wi cach.

No we udo god nie nia Miej skie go
Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej
po wsta ły w ra mach pro jek tu „Wspar -
cie roz wo ju cy fro wych usług pu -
blicz nych w za kre sie do stę pu do da -
nych i pro ce dur pla ni stycz nych”. Za -
koń czo ne w sierp niu za da nie obej mo -
wa ło di gi ta li za cję tre ści pla nów prze -
strzen nych i ujed no li ce nie stan dar dów
ich cy fro wej po sta ci, ak tu ali za cję
or to fo to ma py oraz zin wen ta ry zo wa -
nie miej skiej zie le ni i za byt ków.
Wy ko na no rów nież i umiesz czo no
w sys te mie ka ta log zdjęć mia sta z lo -
tu pta ka (uko śnych), któ re po zwa la -
ją od być wir tu al ny spa cer po Gli wi -
cach. 

Za da nie, re ali zo wa ne w la -
tach 2016 – 2018, kosz to wa ło po -
nad 2,2 mln zł, z cze go kwo ta bli -
sko 1,8 mln sta no wi do ta cję z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go w ra mach re gio nal ne go
pro gra mu dla Ślą ska. 

Wszyst kie geo por ta le MSIP dzia -
ła ją na stro nie msip -ma pa. um. gli wi -
ce. pl 

(pik)

Kon kurs No win 

Znam Gli wi ce 
i Zie mię Gli wic ką
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Ślą ska Fun da cja Wspie ra nia Przed się bior czo ści
skoń czy ła 24 la ta

Jak to się za czę ło?

Dzia łal ność Fun da cji roz po czę ła się
w 1994 r. re ali za cją pro jek tu Mi ni ster -
stwa Pra cy i Po li ty ki So cjal nej oraz
Ban ku Świa to we go „Roz wój Ma łej
Przed się bior czo ści – TOR #10”. Głów -
nym ce lem pro jek tu by ło stwo rze nie
w Pol sce sys te mu in sty tu cji ak tyw nie
wspie ra ją cych przed się bior czość, ukie -
run ko wa ne go na or ga ni za cję po mo cy
oso bom po zo sta ją cym bez pra cy, za gro -
żo nych jej utra tą oraz szu ka ją cych
swo jej ży cio wej szan sy po przez za ło -
że nie wła snej fir my. Był to pierw szy
w Pol sce pro jekt na rzecz pro mo cji za -
trud nie nia i roz wo ju służb za trud nie nia.
Na 135 pro jek tów z ca łe go kra ju wy ty -
po wa no 21. Pro jekt z Gli wic do stał się
do gru py fi na li stów, co ozna cza ło, że
bę dzie fi nan so wa ny z TOR#10. Do ta -
cje otrzy ma ne w ra mach te go pro jek -
tu po zwo li ły na stwo rze nie wa run ków
dla funk cjo no wa nia Fun da cji.

I co da lej?

Dal szy krok to po zy ska nie fun da to -
rów – za ło ży cie li.
Oni da li fundacji szan sę:

Gmi na Gli wi ce,
Gmi na Knu rów,
Gmi na Py sko wi ce,
Gli wic ka Izba Prze my sło wo -Han dlo wa,
Gli wic ki Bank Han dlo wy S. A.,
Gór no ślą ska Agen cja Prze kształ ceń
Przed się biorstw S.A. z sie dzi bą w Ka -
to wi cach,

Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach,
Fun da cja na Rzecz Roz wo ju Mia sta
Knu ro wa.

Fun da cja za czę ła pro wa dzić dzia łal -
ność szko le nio wą od 1994r., w ra -
mach Ośrod ka Wspie ra nia Przed się -
bior czo ści. Zo stał on wpi sa ny do ewi -
den cji pla có wek kształ ce nia usta wicz -
ne go przez Wy dział Edu ka cji Urzę du
Miej skie go w Gli wi cach oraz do Re je -
stru In sty tu cji Szko le nio wych pro wa -
dzo nym przez Wo je wódz ki Urząd Pra -
cy w Ka to wi cach.

– Ak tyw nie za czę li śmy współ pra co -
wać z Po wia to wy mi Urzę da mi Pra cy
w ce lu wspie ra nia sa mo za trud nie nia
wśród osób bez ro bot nych oraz in ny mi
or ga ni za cja mi spo łecz ny mi. Po sia da my
wie lo let nie do świad cze nie w pro wa dze -
niu szko leń dla osób bez ro bot nych,
osób, któ re chcą się prze kwa li fi ko wać
oraz na być no we kwa li fi ka cje. Re ali -
zo wa ne szko le nia są od po wie dzią
na po trze by i wy ma ga nia lo kal ne go
ryn ku pra cy – tłu ma czy Mi chał Ja śniok,
prze wod ni czą cy ra dy fun da cji. 

Szko le nia pro wa dzi do świad czo na
ka dra wy kła dow ców i tre ne rów, bę dą -
cych jed no cze śnie teo re ty ka mi i prak -
ty ka mi wy kła da nych przed mio tów.

– Współ pra cu je my z do rad ca mi za -
wo do wy mi i tre ne ra mi pro wa dzą cy mi
za ję cia z au to pre zen ta cji, ko mu ni ka cji
in ter per so nal nej oraz ak tyw ne go po szu -
ki wa nia pra cy – do da je Ja śniok. 

Dzia łal ność szko le nio wa pro wa dzo -
na jest w sie dzi bie fun da cji, w cen trum
mia sta przy uli cy Zwy cię stwa 36.
Szko le nia od by wa ją się w es te tycz nych
sa lach szko le nio wych i kli ma ty zo wa -
nej pra cow ni kom pu te ro wej.

Re ali zo wa ne są na zle ce nie po wia -
to wych urzę dów pra cy, ośrod ków po -
mo cy spo łecz nej, Wo je wódz kie go
Urzę du Pra cy w Ka to wi cach oraz w ra -
mach pro jek tów fi nan so wa nych ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go. 

Ośro dek Wspie ra nia Przed się bior -
czo ści dzia ła ją cy w ra mach Ślą skiej
Fun da cji Wspie ra nia Przed się bior czo -
ści mo że wy ka zać się pa ro ma ty sią ca -
mi słu cha czy szko leń, śred nio w ro ku
zo sta ło prze szko lo nych ok. 300 osób.

– Ja kość i po ziom kur sów za wsze by -
ły wy so ko oce nia ne przez słu cha czy i in -
sty tu cje zle ca ją ce szko le nia – wy ja śnia
Bo że na Ga bry el, pre zes fun da cji. 

Oprócz dzia łal no ści szko le nio wej
ŚFWS przy go to wu je też pro jek ty spo -
łecz ne, na któ re po zy sku je środ ki z fun -
du szy sa mo rzą do wych, rzą do wych,
unij nych i mię dzy na ro do wych.

Waż nym aspek tem pra cy są pro gra -
my na rzecz gli wic kich se nio rów. I tak
na zle ce nie Gmi ny Gli wi ce – Gli wic -
kie go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych re ali zo wa no pro jekt zwią za ny
z przy go to wa niem i pro wa dze niem
klu bów se nio ra w pię ciu dziel ni cach
mia sta: Brze zin ce, Ostro pie, So śni cy,
Wil czym Gar dle i Żer ni kach. – Re ali -
za cja pro jek tu roz po czę ła się w kwiet -
niu 2014 r., a re gu lar ne spo tka nia w ra -
mach po wsta łych Klu bu Se nio ra od by -
wa ły się w od ma ja do li sto pa da 2014
r. – wska zu je Ja śniok. 

Se nio rzy uczest ni czy li w za ję ciach
ar ty stycz nych, ru cho wych, wy kła dach,
szko le niach kom pu te ro wych i ję zy ko -
wych oraz spo tka niach o cha rak te rze in -
te gra cyj nym.

Klu by funk cjo nu ją do chwi li obec -
nej, pro wa dzą ak tyw ną dzia łal ność,
kie ro wa ne przez li de rów oraz we
współ pra cy z ra da mi osie dlo wy mi.
Se nio rzy ak tyw nie uczest ni czy li w pik -
ni kach ro dzin nych or ga ni zo wa nych
przez mia sto.

Fun da cja re ali zo wa ła pro jek ty współ -
fi nan so wa ne w ra mach Rzą do we go
Pro gra mu na rzecz Ak tyw no ści Spo -
łecz nej Osób Star szych ASOS na la -
ta 2014-2020: 

l „Ak tyw ni po 60-tce!” – (2013 r). 
l „Ak tyw ni po 60-tce!” – dru ga edy -
cja – (2014 r.) 
l „Ak tyw ni po 60-tce!” – trze cia
edy cja – (2015 r.) 
l „Po ra na @ktyw ne go se nio -
ra” – (2017 r.)

Głów nym ce lem tych pro jek tów
by ła po pra wa ja ko ści po zio mu ży cia
se nio rów po przez prze pro wa dze nie
dzia łań edu ka cyj nych przy go to wu ją -
cych ich do ak tyw ne go ży cia we
współ cze snym świe cie. Or ga ni zo wa -
no szko le nia w za kre sie ob słu gi kom -
pu te ra – „Kom pu ter to coś dla mnie”,
ko mu ni ka to rów in ter ne to wych, se nior
na e -za ku pach, warsz ta tów cy fro wa ob -
rób ka zdjęć. Du żym za in te re so wa -
niem cie szy ły się kur sy ję zy ko we
z an giel skiego i nie miec kiego. Se nio -
rzy bra li tak że udział w za ję ciach ru -
cho wych oraz pre lek cjach na te mat
zdro we go sty lu ży cia.

Fun da cja po przez ko lej ne la ta dzia -
łal no ści uru cha mia ła uzu peł nia ją ce się
pro gra mo wo jed nost ki or ga ni za cyj ne:
l Ośro dek Wspie ra nia Przed się -
bior czo ści 
l Fun dusz Roz wo ju Przed się bior -
czo ści 
l In ku ba tor Przed się bior czo ści
w Py sko wi cach 
lKa na dyj ski Pro gram Po życz ko wy 
l Agen cja Po śred nic twa Pra cy 
l Gmin ne Cen trum In for ma cji.
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Na po cząt ku wrze śnia KSSE wy da ła ostat nie po zwo le nie na dzia łal ność w stre fie na sta rych
za sa dach.

Że gnaj cie, stre fy. 
Wi taj, stre fo

W pierw szych dniach wrze śnia uka za ły się mi ni ste rial ne roz po rzą dze nia do ty czą ce
po mo cy pu blicz nej na no we in we sty cje, któ re za koń czy ły pro ces prze kształ ca nia spe -
cjal nych stref eko no micz nych (sse). Na miej sce Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej i po zo sta łych trzy na stu stref utwo rzo no jed no li te ob sza ry in we sty cyj ne,
obej mu ją ce te ry to rium ca łe go kra ju. 

Do tych cza so wy mo del po le gał
na tym, że okre ślo ne te ry to ria kra ju sta -
no wi ły dla in we sto rów po dat ko we el -
do ra do w tym zna cze niu, że mo gli li -
czyć na znacz ne ulgi w po dat ku do cho -
do wym. W każ dym przy pad ku sse
po sia da ły gra ni ce, by ły to kon kret ne lo -
ka li za cje. Co do za sa dy – in we stor szedł
do stre fy.

Pod ło żem ta kiej kon struk cji by ła
chęć przy cią gnię cia ka pi ta łu, przede
wszyst kim za gra nicz ne go, na sfi nan so -
wa nie roz wo ju re gio nów. I w tym sen -
sie stre fy od nio sły suk ces. Za spra wą
sse ka pi tał na pły wał do na sze go kra ju
sze ro kim stru mie niem, a be ne fi cjen tem
te go zja wi ska są rów nież Gli wi ce. 

Drzwi otwo rzył Ge ne ral Mo tors,
wy bie ra jąc na sze mia sto na swo ją fa -
bry kę. Opel wy rwał Gli wi ce z ano ni -
mo wo ści. Za ist nia ły one na ma pie
in we sty cyj nej Eu ro py. To w głów nej
mie rze KSSE wy win do wa ła nas z po -
zio mu ubo gie go krew ne go bo ga tych
ślą skich miast na czo ło ran kin gów za -
moż no ści. Za gra nicz ne in we sty cje
w kil ka na ście lat prze kształ ci ły po la
nie użyt ków w las fa bryk – za ple cze
świa to we go prze my słu mo to ry za cyj -
ne go. A te wy ni ki to w du żej mie rze
rów nież suk ces KSSE, któ ra pa rę ra -
zy z rzę du wy gry wa ła ran king na naj -
lep szą w Eu ro pie wg dzien ni ka „Fi nan -
cial Ti mes”. 

Zmia na spo so bu funk cjo no wa nia
spo wo do wa ła, że to stre fa przyj dzie
do in we sto ra. Co do za sa dy me cha nizm
wpie ra nia no wych in we sty cji, w for mie
zwol nień w po dat ku do cho do wym,
po zo sta je ten sam, z tym że no we re -
gu la cje wpro wa dza ją za sa dę „ca ła Pol -
ska stre fą in we sty cji”. Zmia na po win -
na spo wo do wać zwięk sze nie gru py
po ten cjal nych be ne fi cjen tów. Szcze gól -
nie tych, dla któ rych re ali za cja in we sty -

cji (na wet z po mo cą pu blicz ną) w kon -
kret nej lo ka li za cji stre fo wej nie wcho -
dzi ła w grę, z róż nych po wo dów. 

– Pol ska cią gle jesz cze go ni kra je
„sta rej” UE, je śli cho dzi o ja kość i po -
ziom ży cia, dla te go wciąż po trze bu je in -
we sty cji. Re ali zo wa ny przez rząd RP
pro gram Stra te gii na Rzecz Od po wie -
dzial ne go Roz wo ju (SOR) w dal szym
cią gu prze wi du je me cha nizm sse w pro -
ce sie roz wo ju na sze go kra ju. Ro la
stref ule ga jed nak przede fi nio wa -
niu – wspie ra nie no wo cze snych in we -
sty cji, speł nia ją cych rzą do we kry te ria,
bę dzie kon ty nu owa ne, ale zdję te zo sta -
ną ogra ni cze nia te ry to rial ne – wy ja śnia
sens zmian dr Ja nusz Mi cha łek, pre zes
KSSE.

Obec nie in we stor mo że wska zać
miej sce re ali za cji swo je go przed się -
wzię cia – je że li pro jekt speł ni kry te ria
ja ko ścio we (ro dzaj dzia łal no ści) i ilo -
ścio we (war tość in we sty cji), to bę dzie
mógł li czyć na po moc pu blicz ną.
Wspar cie uza leż nio ne jest m.in. od ska -
li bez ro bo cia na da nym te re nie. Obo -
wią zu je za sa da, że im więk sze bez ro -
bo cie, tym mniej sza wy ma ga na wiel -
kość ka pi ta łu. Ulga, w za leż no ści
od war to ści in we sty cji, przy zna wa na
jest na 10-15 lat. 

Jak bę dzie to wy glą da ło w prak ty -
ce? – W Gli wi cach prak tycz nie nie ma
bez ro bo cia. Od se tek osób bez pra cy jest
da le ko niż szy niż gra ni ca 60 proc.
prze cięt nej sto py bez ro bo cia, po ni żej
któ rej w od nie sie niu do da ne go te re nu
przed się bior ca zo bo wią za ny jest za in -
we sto wać co naj mniej 100 mln zł. Jest
też w roz po rzą dze niu za pis, w wy ni ku
któ re go kwo ta ta bę dzie mo gła być re -
du ko wa na do 10 mln w mia stach tra cą -
cych swo je funk cje spo łecz no -go spo -
dar cze i w gmi nach są sia du ją cy ch z ni -
mi. Dol nym pro giem jest 25 mln zł,

prze wi dzia ne dla po wia tów o bez ro bo -
ciu prze kra cza ją cym 25 proc. śred niej
kra jo wej – in for mu je Ja cek Bia lik,
wi ce pre zes KSSE i szef Pod stre fy Gli -
wic kiej KSSE.

Ba rie ra 100 mln zł od no si się jed nak
do go spo dar czych re ki nów. Po mniej -
si gra cze, przede wszyst kim kra jo wi, są
trak to wa ni du żo ła god niej. W przy pad -
ku mi kro -, ma łych i śred nich przed się -
bior ców to kry te rium ule ga ob ni że niu
od po wied nio o 98, 95 i 80 proc.,
a upust 95 proc. przy słu gu je fir mom
z sek to ra usług. 

– Na le ży mieć na dzie ję, że do tych -
cza so we do świad cze nia z funk cjo no -
wa nia sse po zwo lą – dzię ki zdję ciu gor -
se tu ogra ni czeń te ry to rial nych – wpły -
wać w więk szym za kre sie na zrów no -
wa żo ny roz wój re gio nal ny więk szej
licz by lo ka li za cji in we sty cyj nych. Te -
mu ma ją słu żyć prze pi sy, któ re we szły
wła śnie w ży cie – pod kre śla pre zes Mi -
cha łek.

Ale, choć na ra zie oce na no wych roz -
wią zań mo gła by być przed wcze sna, po -
ja wia ją się rów nież od mien ne opi nie.
Część eks per tów go spo dar czych zwra -
ca uwa gę, że no wy me cha nizm mo że
być za chę tą do in we sto wa nia w mniej
roz wi nię te re gio ny, nie moż na jed nak
wy klu czyć, że kwo ta 100 mln zł mo że
być za po ro wa i skło nić in we sto rów
do szu ka nia in ne go kra ju dla pla no wa -
nej fa bry ki. 

Wła dze KSSE oce nia ją, że pierw sze
de cy zje dla in we sto rów na no wych za -
sa dach zo sta ną wy da ne w naj bliż szych
dwóch mie sią cach. Za in te re so wa nych
jest kil ka pod mio tów, wśród nich cze -
ska fir ma z bran ży bu dow la nej Dul Ra -
dim. 

(pik)

Gli wi ce li de rem in we sty cji 

Na sze mia sto ko lej ny raz z rzę du
zwy cię ży ło w swo jej ka te go rii
w ran kin gu wy dat ków in we sty -

cyj nych pi sma sa mo rzą du te ry to rial ne go
„Wspól no ta”. Wśród miast na pra wach
po wia tu tuż za na mi zna la zły się Kro sno
i Skier nie wi ce.

Przy go to wu jąc ze sta wie nie, wzię to
pod uwa gę, po dob nie jak we wcze śniej -
szych edy cjach, ca łość wy dat ków ma jąt -
ko wych w ostat nich trzech la tach
(2015 – 2017). Ten spo sób, jak tłu ma czy
au tor ran kin gu prof. Pa weł Swia nie -
wicz, po zwa la unik nąć moż li wych du -
żych, chwi lo wych wa hań wskaź ni ka,
zwią za nych z re ali za cją waż nych in we -
sty cji. Po nad to po za wy dat ka mi za pi sa -
ny mi w bu dże cie uwzględ nio no wy dat -
ki spół ek ko mu nal nych.

Gli wi ce wśród miast na pra wach po -
wia tu wy gra ły ko lej ny raz z rzę du. Po dob -
nie by ło w związ ku z edy cją 2014 – 2016
oraz wcze śniej szą. Tym ra zem po zo sta -
wi ły in nych da le ko w ty le. W ostat nich
trzech la tach wy da ły na in we sty cje
w prze li cze niu na miesz kań ca po -
nad 2700 zł, pod czas gdy dru gie
w ko lej no ści Kro sno po nad
2 tys. zł, a osta nie na po dium Skier nie wi -
ce nie ca łe 1900. W pierw szej dzie siąt ce,
w tej sa mej ka te go rii co Gli wi ce, spo śród
ślą skich miast, zna la zły się jesz cze Ty -
chy (9. miej sce), a tuż za jej pro giem – Za -
brze (11. miej sce). 

Moż na za ło żyć, że Gli wi ce swo ją
wy so ką po zy cję za wdzię cza ją w głów -
nej mie rze wy dat kom zwią za nym z trze -
ma ob sza ra mi – trans por tem (m. in. bu -
do wa Dro go wej Tra sy Śred ni co wej),
roz ryw ką i sportem (ha la wi do wi sko wa
Are na Gli wi ce) oraz ochro ną śro do wi ska
(roz bu do wa sie ci wod no -ka na li za cyj -
nej, zre ali zo wa na przez miej skie przed -
się bior stwo wo do cią go we).

W po zo sta łych ka te go riach na czo ło -
wych lo ka tach za szło wie le zmian. I tak

po raz pierw szy wśród miast wo je wódz -
kich naj wię cej pie nię dzy na roz wój wy -
dał Kra ków. W la tach 2015-2017 na kła -
dy na ten cel wy nio sły śred nio 1778 zł
rocz nie na jed ne go miesz kań ca. Dwa na -
stęp ne miej sca na le żą do Po zna nia i Rze -
szo wa, a na czwar tym zna lazł się To ruń,

któ ry był li de rem w po przed nich ran kin -
gach. Naj więk szy spa dek za no to wa ła
sto li ca na sze go re gio nu. Ka to wi ce prze -
su nę ły się z miej sca 10. na 16. (wśród 18
miast).

Z ko lei pierw sze miej sce w ka te go rii
miast po wia to wych za ję ło Wy so kie Ma -
zo wiec kie (śred nie wy dat ki per ca pi ta wy -
nio sły 1503 zł). I tu du żej nie spo dzian ki
nie by ło, bo mia sto otar ło się o naj wyż -
szą lo ka tę już w ubie głym ro ku. Za sko -
cze niem mo że być na to miast dru gie
miej sce Śro dy Ślą skiej – we wcze śniej -
szych ran kin gach na 14. i 21. miej scu. 

W ka te go rii „po zo sta łe mia sta”
na szczy cie zmie ni ło się nie wie le. Zwy -
cię ski Dziw nów wy prze dził dru gą w po -
przed niej edy cji Kry ni cę Mor ską, trze cie
miej sce za jął Unie jów. Jak ko men tu ją spe -
cja li ści Wspól no ty, obie miej sco wo ści ko -
rzy sta ją zko rzyst ne go po ło że nia i nie wiel -
kiej licz by miesz kań ców, dzię ki cze mu
osią ga ją wy ni ki nie osią gal ne dla in nych
sa mo rzą dów nie tyl ko z tej ka te go rii (po -
nad 4500 zł na oso bę rocz nie).

Po dob nie rzecz się ma z Klesz czo wem
(woj. łódz kie). Miej sco wość jest teo re -
tycz nie wiej ską gmi ną, a fak tycz -
nie – ośrod kiem prze my sło wym, za spra -
wą ulo ko wa nych na jej te re nie ko pal ni
wę gla bru nat ne go Beł cha tów i elek -
trow ni Beł cha tów oraz obec no ści Łódz -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
Klesz czów, z wy dat ka mi in we sty cyj ny -
mi po nad 12800 zł na oso bę, zwy cię żył
nie tyl ko w swo jej ka te go rii, ale zdo mi -
no wał ca ły ran king. 

(pik)
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Psie Serce 

wg Michaiła Bułhakowa
reż.  Krzysztof Rekowski
12–14.10.2018
Duża Scena

Szpak Fryderyk

Rudolf Herfurtner
reż. Marta Streker
27.10.2018
Mała Scena

Romeo i Julia 

William Szekspir 
reż. Krzysztof Rekowski
04–06.10.2018
Duża Scena

Bilety online
teatr.gliwice.pl

rezerwacje
32 230 49 68 
32 231 80 38

Miu osh go ściem spe cjal nym
fe sti wa lu Ji mek+ 

Już tyl ko ty dzień dzie li nas od fe sti -
wa lu Ji mek+. W week end, 5 i 6 paź -
dzier ni ka spo tka ją się ar ty ści re pre zen -
tu ją cy róż ne ga tun ki mu zycz ne, od jaz -
zu, przez blu es, fun ky, po hip -hop. Bo
też łą cze nie dźwię ków i kli ma tów oraz
two rze nie za ska ku ją cych efek tów to
głów na idea fe sti wa lu pod kie run kiem
Ra dzi mi ra Dęb skie go. Do gro na go ści
do łą czył Miu osh.

Li sta ar ty stów prze sta wia się im po -
nu ją co. Pierw szy dzień fe sti wa lu to mie -
szan ka mu zy ki afry kań skiej, pol skie go
hip -ho pu, blu esa i ka ra ib skiej fol ko wej
ka la dji, po łą cze nie jaz zo we go brzmie -
nia i wie lo kul tu ro wo ści. Wy stą pią Ji -
mex Sym pho nixx, Ka li ber 44, The
Ku ti Man go es, Bo kanté oraz Miu osh,
któ ry wraz z or kie strą pod ba tu tą Dęb -
skie go wy ko na ma te riał za gra ny wspól -
nie z NO SPR w 2015 ro ku.

Dzień dru gi bę dzie la ti no -fun ko -
wy, elek tro po po wy i jaz zo wy, a na za -
koń cze nie moc ny ame ry kań ski rap.
Na sce nę wyj dą Ji mek Sym pho nixx,

Rum ba de Bo das, Alu ne Wa de, Krzysz -
tof Za lew ski, The Dum plings oraz go -
ścin nie Pha ro ahe Monch.

Za pra sza my do Are ny Gli wi ce
5 i 6 paź dzier ni ka. Bi le ty do stęp ne
na even tim. pl

Zbrod nia w Gli wi cach
Se ryj ni mor der cy i wy ra fi no wa ne

zbrod nie, po li cyj ne Ar chi wum X oraz
kra dzież naj now szej po wie ści zna ne go
pi sa rza – to wszyst ko wy da rzy się
w na szym mie ście. 6 paź dzier ni ka roz -
po czy na się „Ha czyk – gli wic kie spo -
tka nia li te rac kie”. Te ma tem or ga ni -
zo wa ne go przez Miej ską Bi blio te kę Pu -
blicz ną w Gli wi cach fe sti wa lu li te rac -
kie go jest kry mi nał – ta kie za gęsz cze -
nie prze stęp ców, ale i tro pią cych ich po -
li cjan tów, de tek ty wów oraz dzien ni ka -
rzy nie po win no za tem dzi wić. 

Zna ko mi ci go ście i wy jąt ko we wy -
da rze nia – tak moż na naj kró cej opi sać
„Ha czyk”. Spo tka nie z Mar kiem Kra -
jew skim, au to rem kry mi na łów o Eber -
har dzie Moc ku i Edwar dzie Po piel -
skim, ofi cjal nie otwo rzy fe sti wal.
W ko lej nych dniach gli wic ka bi blio te -
ka bę dzie go ścić m. in.: Ja ku ba Żul czy -
ka, To ma sza Se kiel skie go czy Ry -
szar da Ćwir le ja. 

9 paź dzier ni ka od bę dzie się spo tka -
nie z Izą Mi cha le wicz, au tor ką książ -
ki „Zbrod nie pra wie do sko na łe. Po li cyj -
ne Ar chi wum X”. Te go dnia w bi blio -
te ce po ja wią się tak że tech ni cy kry mi -
na li sty ki Ko men dy Miej skiej Po li cji

w Gli wi cach. Bę dzie to świet na oka zja,
aby do wie dzieć się wię cej o ich pra cy
oraz za py tać, czy u nas zda rza ją się
zbrod nie do sko na łe. 

Wy jąt ko wą atrak cją bę dzie gra VR
z uży ciem oku la rów 3D „Ta jem ni ca za -
gi nio nej po wie ści”. Apli ka cję na zle ce -
nie bi blio te ki stwo rzy ła fir ma
MODii3D. Gra bę dzie pre zen to wa na
przed spo tka nia mi au tor ski mi na Sce -
nie Fo rum 6, 11 i 12 paź dzier ni ka. 

Pi szą cych do szu fla dy oraz wszyst -
kich, któ rzy chcie li by le piej pi sać, za -
pra sza my na warsz ta ty kre atyw ne go pi -
sa nia. Po pro wa dzi je zwią za ny z Gli -

wi ca mi au tor kry mi na łów Woj ciech
Dut ka. 

Udział we wszyst kich wy da rze niach
jest bez płat ny. Or ga ni za cję fe sti wa lu
wspie ra ją: CH Fo rum, MODii3D, Ślą -
scy Blo ge rzy Książ ko wi, Sto wa rzy sze -
nie Gier Plan szo wych Gam bit oraz
Por tal Ga mes. Dzia ła nie zo sta ło do fi nan -
so wa ne ze środ ków Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, po cho -
dzą cych z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry.

Szcze gó ło wy pro gram wszyst kich
wy da rzeń jest do stęp ny na stro nie
www.bi blio te ka.gli wi ce.pl

18. pre mie ra Te atru Miej skie go w Gli wi cach.

„Ma lut ka Cza row ni ca” nad la tu je
Pierw szą w tym se zo nie pre mie rę dla dzie ci w Te atrze Miej skim w Gli -
wi cach za pla no wa no na 13 paź dzier ni ka. Bę dzie to „Ma lut ka cza row ni -
ca” na pod sta wie po wie ści Otfrie da Preus slera w re ży se rii Da nie la Ar ba -
czew skie go. To spek takl dla dzie ci od 5. ro ku ży cia. 

Bo ha ter ka, zgod nie z ma gicz ny mi
za sa da mi, jest zbyt mło da, ma do pie -
ro 127 lat, by uczest ni czyć w spo tka -
niach i za ba wach do świad czo nych
wiedźm. Uka ra na za nie po słu szeń -
stwo, zo sta je po zba wio na cza ro dziej -
skiej mio tły. Od te go mo men tu przy -
kła da się do do kład niej sze go stu dio -
wa nia ma gicz nych sztu czek. Swo je
cza ry ćwi czy i prak ty ku je na miesz -
kań cach mia stecz ka oraz gro nie le -
śnych przy ja ciół – zwie rząt. Jed no cze -
śnie ukła da plan, jak utrzeć no sa po -
zo sta łym wiedź mom. Bar dzo sta ra
się być zła, ro bić psi ku sy, lecz w re -
zul ta cie jej cza ro wa nie przy no si wię -
cej do bre go niż złe go.

Opra wę sce nicz ną w kon wen cji te -
atru pla stycz ne go i lal ko we go przy go -
to wu je wy bit na sce no graf ka Eva Far -

ka so va, zna na z two rze nia au tor skich
za ska ku ją cych prze strze ni te atral nych,
da ją cych du że po le do po pi su ak to rom,
jak rów nież nie okieł zna nej wy obraź -
ni dzie cię cej. Ener gii i ma gii na szej hi -
sto rii do da ją pio sen ki i kom po zy cje
mu zycz ne au tor stwa Mar ci na Par ty ki.

Od po wie dzial ny za re ży se rię Da niel
Ar ba czew ski to ak tor, re ży ser, pe da -
gog i in struk tor te atral ny. Ab sol went
wy dzia łu lal kar skie go wro cław skiej
PWST. Od pięt na stu lat zwią za ny
z Te atrem im. H. Ch. An der se na
w Lu bli nie. Ukoń czył Szko łę Pe da go -
gów Te atru w In sty tu cie Te atral nym
w War sza wie oraz In ku ba to ry Kul tu -
ry w Warsz ta tach Kul tu ry w Lu bli nie.
Współ pra cu je z ośrod ka mi te atral ny -
mi w kra ju i za gra ni cą (m. in Pa le sty -
na, Nor we gia, Gre cja, Bel gia, Tur cja,

In do ne zja), gdzie bie rze udział w pro -
jek tach te atral nych, wi zy tach stu dyj -
nych i pro wa dzi cy kle warsz ta to we dla
stu den tów, mło dzie ży i na uczy cie li. 

– Hi sto ria ma łej cza row ni cy trwa
okrą gły rok. Ra zem z bo ha ter ką kro -
czy my od wio sny do wio sny, śle dząc
ko lej ne po ry ro ku, świę ta i zwy cza je.
W na szej opo wie ści po ja wia się wie -
lu bo ha te rów dzie cię cych, któ rzy,
choć trak tu ją świat na iw nie, są jed nak
mniej stra chli wi, bar dziej to le ran cyj -
ni i otwar ci na dziw ną osób kę na mio -
tle. A cza row ni ca? Z ra cji wie ku ma
ogrom ną wie dzę o świe cie i do świad -
cze nie. Jed nak z dru giej stro ny jej za -
cho wa nie i emo cje, któ re po win ni śmy
trak to wać nie co z przy mru że niem
oka, są bliż sze kil ku let nie mu dziec -
ku – mó wi re ży ser. 

Śla da mi Ży dów
Gór ne go Ślą ska 

Dom Pa mię ci Ży dów Gór no ślą skich
za pra sza 7 paź dzier ni ka na hi sto rycz ną
wy ciecz kę. Au to ra mi au to ka ro wej eska -
pa dy bę dą Be ata i Pa weł Po my kal scy,
któ rzy od kil ku mie się cy pra cu ją
nad prze wod ni kiem „Śla da mi Ży dów
z Gór ne go Ślą ska”, przy go to wy wa -
nym dla Mu zeum w Gli wi cach. Kie ru -
nek to po łu dnie Gór ne go Ślą ska. Za nim
tam do trze my, za trzy ma my się w Ka -
to wi cach, w miej scu, gdzie sta ła jed na
z naj pięk niej szych sy na gog w Eu ro pie.
Usły szy my wy kład o Ży dach z Pszczy -
ny, a w Biel sku -Bia łej od wie dzi my
m.in. daw ny ży dow ski Dom Lu do wy
im. Cha ima Na chman na Bia li ka, dziś
Te atr La lek Ba nia lu ka im. Je rze go Zit -

zma na, a tak że miej sce po sy na go dze
i cmen tarz. Na ko niec zaj rzy my do Cie -
szy na i po zna my hi sto rię tam tej szej spo -
łecz no ści ży dow skiej. Wstęp wol ny.
Ilość miejsc ogra ni czo na. Obo wią zu ją
za pi sy. Zbiór ka: 7 paź dzier ni ka (nie dzie -
la), godz. 9.00 przy Do mu Pa mię ci Ży -
dów Gór no ślą skich, ul. ks. Jó ze fa Po -
nia tow skie go 14. Pla no wa ny po wrót
do Gli wic o godz. 16.00. Zgło sze nia pro -
si my przy sy łać do 5 paź dzier ni ka, ma -
ilo wo: do mpa mie ci@mu zeum.gli wi -
ce.pl lub te le fo nicz nie: 605 362 594. Pro -
jekt jest do fi nan so wa ny przez Fun da cję
Dom Gór no ślą ski z Ra tin gen oraz Fun -
da cję Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej.
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Ru sza cy fry za cja służ by zdro wia. 
Czy pra co daw cy są go to wi? 

WOd dzia le ZUS w Za brzu
na 6512 płat ni ków skła dek,
któ rzy ma ją usta wo wy obo -

wią zek za ło że nia kon ta, nie zro bi ło te -
go 623 (9,57 proc.). W fir mach, któ re te -
go nie do pil nu ją, to na pra cow ni kach bę -
dzie cią żył obo wią zek ter mi no we go do -
star cze nia zwol nień do za kła du. 

Nie po trzeb ne za wra ca nie gło wy, bo
od 1 grud nia e -zwol nie nie, po wi zy cie
u le ka rza, mo gło by od ra zu zo stać
prze sła ne on -li ne do pra co daw cy, a pra -
cow nik mógł by po świę cić czas już
tyl ko le cze niu.

– E -zwol nie nie to du że uła twie nie
i oszczęd ność cza su dla pa cjen ta, ale
i pra co daw cy. W fir mie nie mu szą już
spraw dzać, czy pra cow nik do star czył
zwol nie nie, czy zro bił to w cią gu sied -
miu dni od dnia, w któ rym je otrzy mał.
Dzię ki te mu płat nik wła ści wie roz li czy
skład ki i świad cze nia oraz unik nie ko -
rekt do ku men tów roz li cze nio wych – in -
for mu je Be ata Kop czyń ska, re gio nal -
ny rzecz nik pra so wy ZUS wo je wódz -
twa ślą skie go.

Za brzań ski ZUS wy pa da bar dzo
do brze na tle po zo sta łych od dzia łów.
W Pol sce jesz cze 15 proc. firm nie do -
peł ni ło obo wiąz ku.

Jak to dzia ła? 
Elek tro nicz ne zwol nie nie, któ re wy -

sta wi le karz, au to ma tycz nie tra fi do sys -
te mu ZUS i zo sta nie w nim za pi sa ne.
Pra co daw ca nie mu si go już do star czać. 

W sy tu acji, gdy pra cow nik po bie ra

za si łek z za kła du ubez pie czeń, pra co -
daw ca mu si prze ka zać do ZUS za -
świad cze nie wy sta wio ne na dru ku 
Z -3 i nie zbęd ną do ku men ta cję (nie
póź niej niż w cią gu sied miu dni od dnia,
w któ rym zwol nie nie wpły nę ło na fir -
mo wy pro fil na PUE ZUS). To za -
świad cze nie rów nież moż na prze ka zać
przez PUE ZUS. Sys tem au to ma tycz -
nie uzu peł ni je da ny mi płat ni ka oraz da -
ny mi z e -zwol nie nia. Za świad cze nie
wy sta wio ne przez za kład pra cy bę dzie
jed no cze śnie trak to wa ne ja ko wnio sek
o za si łek – pra cow nik nie bę dzie mu -
siał już fa ty go wać się w tej spra wie
do ZUS.

Uwa ga! Je że li płat nik nie za ło żył
pro fi lu na PUE ZUS, mu si po in for mo -
wać pra cow ni ków, w for mie pi sem nej,
o tym, że cią ży na nich obo wią zek do -
star cza nia do przed się bior stwa zwol nie -
nia cho ro bo we go. 

Ja kie ko rzy ści z e -ZLA
Pra co daw ca na swo im pro fi lu

na PUE ZUS bę dzie wi dział elek tro -
nicz ne zwol nie nia le kar skie swo ich
pra cow ni ków. Mo że je po brać i za pi -
sać w kom pu te rze lub na no śni ku ze -
wnętrz nym. 

Co waż ne. Do ku ment elek tro nicz ne -
go zwol nie nia, opa trzo ny przez le ka rza
pod pi sem elek tro nicz nym, mu si być
prze cho wy wa ny w ory gi nal nej po sta -
ci – z za cho wa niem je go in te gral no ści.
Dla te go takiego do ku men tu nie na le ży
dru ko wać.

O tym, że pra cow nik otrzy mał zwol -
nie nie, pra co daw ca mo że do wie dzieć
się rów nież z e -ma ila lub SMS -a. Wy -
star czy, że na PUE ZUS za zna czy, że
chce otrzy my wać od po wied nie po -
wia do mie nia.
Uła twie nie dla wszyst kich 

Z do bro dziej stwa pro fi lu PUE ZUS
mo gą sko rzy stać tak że mniej sze fir my.
Wy star czy tyl ko za ło żyć pro fil na Plat -
for mie Usług Elek tro nicz nych. Dzię ki
te mu ta ki mi kroza kład pra cy mo że
sko rzy stać z ta kich sa mych udo god nień
jak więk sze fir my. 
Masz py ta nia? ZUS po mo że 

W ra zie wąt pli wo ści do ty czą cych 
e -zwol nień, za kła da nia pro fi lu na PUE,
po mo gą do rad cy w każ dej pla ców ce
ZUS. Moż na rów nież swo imi 
wąt pli wo ścia mi po dzie lić się z kon sul -
tan ta mi w Cen trum Ob słu gi Te le fo nicz -
nej (pra cu ją w dni ro bo cze,
w godz. 7.00 – 18.00) pod nu me rem te -
le fo nu 22 560 16 00, e -ma il cot@zus.pl,
Sky pe na stro nie www.zus.pl Po trzeb -
ne in for ma cje znaj du ją się rów nież
na stro nie in ter ne to wej ZUS. 

Elek tro nicz ne zwol nie nia to pierw -
szy krok na dro dze cy fry za cji służ by
zdro wia. E -trans for ma cja na bie ra roz -
pę du – we dług za po wie dzi re sor tu
zdro wia, w po ło wie paź dzier ni ka ru szy
pi lo taż elek tro nicz nych skie ro wań. 

(pik)

Roz li cze nie PIT. 
Je den obo wią zek mniej

Od 2019 r. to Kra jo wa Ad mi ni -
stra cja Skar bo wa bę dzie mo gła,
nie po trze bu jąc na wet na sze go

wnio sku, wy peł nić za nas rocz ne ze zna -
nie po dat ko we – tak wy ni ka z rzą do we -
go pro jek tu zmian w or dy na cji po dat -
ko wej. Roz wią za nie znacz nie upro ści -
ło by roz li cze nie z urzę dem skar bo wym.

– KAS wy peł ni dla po dat ni ków po -
dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych
ze zna nia, ba zu jąc na in for ma cjach
od płat ni ków, da nych prze ka za nych
przez po dat ni ka w ze zna niu po dat ko -
wym za rok ubie gły (np. ulga na dzie -
ci, nr KRS Or ga ni za cji Po żyt ku Pu -
blicz ne go, któ rej prze ka zał 1 proc.)
oraz da nych znaj du ją cych się w re je -
strach Sze fa KAS (np. kwo ta za li czek
na po da tek do cho do wy od osób fi zycz -
nych, wpła co na w trak cie ro ku po dat -
ko we go przez po dat ni ka) i in nych re -
je strach pań stwo wych, np. ZUS 
(np. w za kre sie wpła co nych skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne i zdro -
wot ne) czy PE SEL (np. ulga na dzie -
ci) – czy ta my w ko mu ni ka cie Cen trum
In for ma cyj ne go Rzą du na te mat zmia -
ny usta wy o po dat ku do cho do wym

od osób fi zycz nych (PIT) oraz nie któ -
rych in nych ustaw.

Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo wa
przy go tu je ze zna nia po dat ko we dla
wszyst kich po dat ni ków. De cy zję o sko -
rzy sta niu z ta kie go ze zna nia po dej mie
sam po dat nik. Moż li wość rocz ne go
roz li cze nia po dat ku do cho do we go
od osób fi zycz nych do ty czyć bę dzie po -
dat ni ków roz li cza ją cych się in dy wi du -

al nie, wspól nie z mał żon kiem, w spo -
sób prze wi dzia ny dla osób sa mot nie
wy cho wu ją cych dzie ci.

Spo rzą dzo ne przez KAS ze zna nie
udo stęp nia ne bę dzie po dat ni kom
w wer sji elek tro nicz nej, w apli ka cji do -
stęp nej na por ta lu po dat ko wym.

Wy peł nio ne ze zna nia do stęp ne od 15
lu te go do 30 kwiet nia. Od roz li czeń
za 2019 r. ze zna nia po dat ko we bę dą do -
stęp ne rów nież dla po dat ni ków – osób fi -
zycz nych pro wa dzą cych po za rol ni czą
dzia łal ność go spo dar czą (for mu la rze
PIT -36, PIT -36L lub PIT -28).

Cen trum In for ma cyj ne Rzą du za zna -
cza, że na wet jed na czwar ta po dat ni ków
roz li cza ją cych się in dy wi du al nie i nie -
ko rzy sta ją cych z żad nych ulg i od li czeń
„nie bę dzie mu sia ła nic ro bić, aby roz -
li czyć się z ty tu łu po dat ku do cho do we -
go od osób fi zycz nych za rok ubie gły”.
Ko lej ne 25 proc. (cho dzi tu o oso by roz -
li cza ją ce się wspól nie z mał żon kiem
i nie ko rzy sta ją ce z żad nych ulg i od li -
czeń) bę dzie mo gło „za koń czyć co rocz -
ne roz li cze nie po dat ko we za po mo cą
dwóch klik nięć”. (pik)

Bez ro bo cie wciąż spa da 

Sto pa bez ro bo cia re je stro wa ne go
wy nio sła w sierp niu 5,8 proc.,
czy li mniej niż przed mie sią cem

(o 0,1 punk tu pro cen to we go) i przed ro -
kiem – in for mu je GUS. To naj niż szy
po ziom bez ro bo cia od lat 90. ubie głe -
go wie ku. 

W po rów na niu z sierp niem ub. ro ku
sto pa bez ro bo cia zmniej szy ła się we
wszyst kich wo je wódz twach, w naj -
więk szym stop niu w war miń sko -ma zur -
skim, za chod nio po mor skim, ku jaw -
sko -po mor skim oraz opol skim. Prze cięt -
nie – o 1,2 punk tu pro cen to we go. 

We dług wy ni ków ba da nia po py tu
na pra cę, w I pół ro czu br. utwo rzo no
wię cej no wych miejsc pra cy niż w ana -
lo gicz nym okre sie ub. ro ku, jed no -
cze śnie zwięk szy ła się licz ba zli kwi do -
wa nych miejsc pra cy – wy ni ka z ra por -

tu Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne -
go – „In for ma cja o sy tu acji spo łecz no -
-go spo dar czej kra ju w sierp niu 2018 r.”

Prze cięt ne za trud nie nie w sek to rze
przed się biorstw w sierp niu br. ukształ -
to wa ło się na po zio mie 6,229 mln
osób i by ło o 3,4 proc. więk sze niż
przed ro kiem. Naj bar dziej zwięk szy ło
się za trud nie nie w dzia łal no ści pro fe -
sjo nal nej, na uko wej i tech nicz nej 
(o 7,8 proc.), trans por cie i go spo dar ce
ma ga zy no wej (o 7,1 proc.), bu dow nic -
twie (o 5,2).

Bez ro bo cie osią gnę ło naj niż sze
wska za nie od paź dzier ni ka 1990. Jak
po da ją eks per ci, w Pol sce to trze ci naj -
niż szy wy nik w Unii Eu ro pej skiej
i pią ty wśród kra jów roz wi nię tych,
bę dą cych człon ka mi OECD.

(pik)

Jest pro jekt bu dże tu 
Pol ski na przy szły rok 

Rząd przy jął 25 wrze śnia pro jekt
usta wy bu dże to wej na 2019 rok.
Za kła da on do cho dy na po zio -

mie 387,6 mld zło tych oraz wy dat ki rzę -
du 416,1 mld, cze go efek tem mia ło by
być 28,5 mld zł de fi cy tu. We dług mi ni -
ster fi nan sów, to re kor do wo ni ski po ziom. 

Rząd za pla no wał do cho dy po dat ko -
we na 359,7 mld zł, z cze go bli sko 180
mld – z VAT, 34,8 mld – z CIT,
64,3 mld – z PIT. W sto sun ku do wy -
ko na nia w tym ro ku ozna cza to wzrost
do cho dów po dat ko wych o 5,6 proc.,
a w przy pad ku do cho dów
z VAT – o 7,3 proc.

Zgod nie z wer sją przy ję tą przez
rząd wstęp nie pod ko niec sierp nia,
wzrost PKB wy nie sie 3,8 proc. (w uję -
ciu re al nym) w przy szłym ro ku wo -
bec 3,8 proc. za kła da ne go na ten rok.

Te go sa me go dnia ra da mi ni strów

przy ję ła tzw. pa kiet MŚP, za wie ra ją cy,
we dług de kla ra cji rzą du, „50 uprosz -
czeń dla przed się bior ców”. No we prze -
pi sy ma ją przy nieść, jak de kla ro wa ła
mi ni ster przed się bior czo ści i tech no lo -
gii Ja dwi ga Emi le wicz, oszczęd no ści
rzę du 4 mld zł w cią gu 10 lat.

Głów ne zmia ny prze wi dzia ne pa kie -
tem to: wpro wa dze nie sta tu su „ma łe -
go po dat ni ka” w PIT i CIT dla firm
o sprze da ży do 2 mln eu ro rocz nie 
(z 1,2 mln eu ro obec nie), war tość pra -
cy mał żon ka bę dzie moż na wli czyć
w koszt uzy ska nia przy cho du, jed no ra -
zo wo moż na roz li czyć stra tę po dat ko -
wą do wy so ko ści 5 mln zł, li kwi da cja
obo wiąz ku okre so wych szko leń BHP
dla 5 mln pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
no -biu ro wych w bran żach, któ re są naj -
mniej wy pad ko we.

(pik)

Po szu ki wa ny, 
po szu ki wa na

Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi -
cach dys po nu je na stę pu ją cy mi ofer ta -
mi: 
n przed sta wi ciel han dlo wy – wy -

kształ ce nie śred nie, min. 2 la ta do świad -
cze nia w sprze da ży, pra wo jaz dy, zna -
jo mość pa kie tu Mi cro soft Of fi ce, pra -
ca w Gli wi cach,
n pra cow nik warsz ta to wy – wy -

kształ ce nie za wo do we, pra ce po moc -
ni cze: wy gi na nie rur; dwie zmia ny,
3 / 4 eta tu, pra ca w Gli wi cach, pra ce po -
rząd ko we i pie lę gna cyj ne w szklar ni
oraz zbiór po mi do rów i ogór ków – umo -
wa zle ce nie, pra ca w Pa czy nie,
n mon ter kon struk cji bu dow la -

nych – wy kształ ce nie za wo do we, kurs
ha ko we go w trans por cie we wnątrz za -
kła do wym, przy go to wy wa nie ele men -
tów kon struk cji sta lo wych do mon ta -
żu, kon ser wa cja, na pra wa, mo der ni za -
cja, mon taż urzą dzeń tech no lo gicz -
nych, pra ca w Gli wi cach, 
n pra cow nik pro duk cji – mon ter

izo la cji – wy kształ ce nie za wo do we,
3 la ta sta żu pra cy, zdol no ści ma nu al ne,
zdol ność do pra cy pow. 3 me trów, pra -
wo jaz dy, go to wość do wy jaz dów
służ bo wych, kra jo wych i za gra nicz -
nych, umie jęt ność czy ta nia ry sun ku

tech nicz ne go, upraw nie nia na wóz ki wi -
dło we, umie jęt ność ob rób ki bla char -
skiej, pra ca w Gli wi cach,
nma ga zy nier – suw ni co wy – wy -

kształ ce nie za wo do we/śred nie, rocz ne
do świad cze nie za wo do we; upraw nie -
nia na suw ni ce kat. II S, za ła dun ki i roz -
ła dun ki za po mo cą suw ni cy lub żu ra -
wia wie żo we go, dwie zmia ny, pra ca
w Gli wi cach,
n me cha nik sa mo cho do wy – pra -

wo jaz dy, umie jęt ność wy ko ny wa nia
pod sta wo wych/za awan so wa nych usług
z za kre su me cha ni ki sa mo cho do wej,
dys po zy cyj ność (pra ca zmia no wa oraz
week en do wa), me cha ni ka i elek try ka
po jaz do wa, dwie zmia ny, pra ca w Gli -
wiach, Gru pa No rau to, 
n spa wacz⁄mon ter sie ci cie płow ni -

czej – wy kształ ce nie pod sta wo we, do -
świad cze nie za wo do we, upraw nie nia
spa wa cza TIG, elek tro da lub au to -
gen 141, 111, 321, spa wa nie, mon taż sie -
ci ciepl nych, pra ca na te re nie Ślą ska.

Oso by za in te re so wa ne, speł nia ją ce
wa run ki po da ne w ofer cie, pro szo ne są
o kon takt oso bi sty w PUP Gli wi ce, 
pl. In wa li dów Wo jen nych 12, od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 8.00-14.30,
tel. 32 231 18 41.

Od 1 grud nia obo wią zy wać bę dą tyl ko elek tro nicz ne zwol nie nia le -
kar skie. Pra co daw cy za trud nia ją cy po wy żej pię ciu osób ma ją obo -
wią zek za ło żyć do te go cza su pro fil na Plat for mie Usług Elek tro nicz -
nych ZUS. Dzię ki te mu na bie żą co bę dą in for mo wa ni o ab sen cji cho -
ro bo wej pra cow ni ka, a za trud nio ne go od cią ży się od do star cza nia wy -
dru ku zwol nie nia do za kła du pra cy. 
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Roz mo wa z prof. Mar kiem Gzi kiem,
dzie ka nem wy dzia łu in ży nie rii bio me -
dycz nej Po li tech ni ki Ślą skiej 
i prof. An drze jem Kar bow ni kiem, by -
łym rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej. 

nDla cze go po li tech ni ce za le ża ło
na uru cho mie niu wy dzia łu in ży -

nie rii bio me dycz nej? 
An drzej Kar bow nik: Kil ka lat te -

mu ist nia ły na gli wic kiej uczel ni cen -
tra na uko wo -ba daw cze, sku pia ją ce
na ukow ców oraz spe cja li stów z róż -
nych dzie dzin. Rów nież je śli cho dzi
o in ży nie rię bio me dycz ną. W chwi li,
gdy ob ją łem funk cję rek to ra, roz po czę -
li śmy dys ku sję o stra te gii roz wo ju
uczel ni i przy szło ści ta kich ośrod -
ków. Po nie waż me cha tro ni ka ist nia ła
już ja ko kie ru nek stu diów na wy dzia -
le elek trycz nym i me cha nicz nym tech -
no lo gicz nym, na sza uwa ga sku pi ła
się na in ży nie rii bio me dycz nej. Za sta -
na wia li śmy się, czy ob szar ten jest,
w sen sie na uko wym i ka dro wym,
na ty le doj rza ły, by wy dzie lić go
w for mie no wej jed nost ki. Wia do mo,
że wy dział to stu den ci i pra cow ni cy.
Prof. Jan Mar ci niak, kie ru ją cy pra ca -
mi cen trum spe cja li zu ją ce go się w in -
ży nie rii bio me dycz nej, uznał, że po -
mysł jest do bry i dzia ła my. Ta kie by -
ły po cząt ki wy dzia łu. 

nNa le ża ło stwo rzyć stra te gię dzia -
ła nia oraz pro gram na uko wy.

An drzej Kar bow nik: Na wstę pie
na le ża ło zde cy do wać, któ rzy pra cow -
ni cy mo gą go two rzyć i gdzie wy dział
ulo ko wać. Po nie waż w Gli wi cach nie
by ło dla nie go bu dyn ku, mój wy bór
padł na obiekt w Za brzu. By łem po -
przed nio dzie ka nem wy dzia łu or ga ni -
za cji i za rzą dza nia, któ ry znaj do wał się
w tym mie ście. Roz po czę li śmy roz mo -
wy z pre zy dent Mał go rza tą Mań ką -
-Szu lik, pro po nu jąc utwo rze nie dru gie -
go wy dzia łu, a po nie waż jest ona
otwar ta na roz wo jo we i in no wa cyj ne
pro jek ty, zgo dzi ła się, choć dość trud -
ne oka za ło się zna le zie nie no wych lo -
ka li za cji dla miej skich jed no stek
miesz czą cych się w bu dyn ku, któ ry
nas in te re so wał. Rów nie trud ne by ło
prze ko na nie gli wic kie go śro do wi ska
do prze no sin do Za brza. Ale wy ka za -
li śmy się z pa nią pre zy dent sta now czo -
ścią. Tym bar dziej że dwa wy dzia ły to
już jest kam pus. Na utwo rze nie wy -
dzia łu in ży nie rii bio me dycz nej po zy -
ska li śmy środ ki z Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go w ra mach do -
ta cji na re or ga ni za cję uczel ni, a tak że
gran ty na wy po sa że nie w apa ra tu rę ba -
daw czą. Przy sto so wa nie bu dyn ku
trwa ło po nad dwa la ta, ale uda ło się. 

nJak pan, ja ko by ły rek tor, po -
strze ga naj młod szy z po li tech -

nicz nych wy dzia łów? 
An drzej Kar bow nik: Bar dzo do -

brze. To nie wiel ka jed nost ka, gro no
pra cow ni ków jest do sko na le do bra ne,
mło dy wy dział dy na micz nie się roz wi -
ja, po zy skał ka te go rię A, co sy tu uje go
bar dzo wy so ko. 

nCzy wy dział in ży nie rii bio me -
dycz nej dał uczel ni do dat ko wy

atut? 
An drzej Kar bow nik: My ślę, że

tak. Nie tyl ko po sze rzy li śmy ofer tę, ale
zy ska li śmy po le do no wych na uko -
wych eks plo ra cji, tak że w wy mia rze fi -
nan so wym, gdyż dziś w na uce li czą się
do bre in no wa cyj ne pro jek ty. 

nJak dziś oce nia pan je go po ten -
cjał i po sa do wie nie w struk tu -

rach uczel ni? 
An drzej Kar bow nik: Wy dział

okrzepł, zna ko mi cie się roz wi ja. Po nie -
waż spe cja li zu ję się w za rzą dza niu
pro jek ta mi, po wsta nie wy dzia łu rów nież
tak po strze ga łem. Dba łem o to, by ten
ro dzaj or ga ni za cji był obec ny na uczel -
ni we wszyst kich aspek tach. Co wię cej,
utwo rzo no cen trum za rzą dza nia pro jek -
ta mi. Po wiem tak: to nie tyl ko kwe stia
mo dy, ale ko niecz ność. Te ma ty ką za -
rzą dza nia pro jek ta mi za czą łem zaj mo -
wać się w cza sie mo jej mi ni ste rial nej
pra cy zwią za nej z re struk tu ry za cją gór -
nic twa. Śmia ło mo gę po wie dzieć, że
z dzi siej sze go punk tu wi dze nia i wie -
dzy był to du ży go spo dar czy pro jekt, ba -
za do póź niej sze go przy go to wa nia
i pro wa dze nia spe cja li za cji w ra mach
stu diów na wy dzia le or ga ni za cji i za rzą -
dza nia. W 2002 ro ku, gdy zo sta łem
dzie ka nem wy dzia łu, za czą łem roz wi -
jać tę dzie dzi nę, któ ra po ja wi ła się ja -
ko przed miot na wszyst kich kie run kach
stu diów, a od 2016 ro ku jest sa mo dziel -
nym kie run kiem. 

Ma rek Gzik: Wy dział po wo ła li śmy
z dniem 1 ma ja 2010 ro ku, na to miast
struk tu ra ka te dry skry sta li zo wa ła się
w 2011, w opar ciu o ka drę wy wo dzą -
cą się z trzech wy dzia łów: me cha nicz -
ne go tech no lo gicz ne go, au to ma ty ki
elek tro ni ki i in for ma ty ki oraz me ta lur -
gii i in ży nie rii ma te ria ło wej z Ka to wic.
Po wsta ły czte ry ka te dry: pierw sza,
któ rej li de rem jest prof. Ewa Pięt ka, to
in for ma ty ka i apa ra tu ra me dycz na,
dru ga, któ rej or ga ni za cję roz po czął
prof. Jan Mar ci niak, a kie row ni kiem jest
dziś prof. Zbi gniew Pa szen da, to ka te -
dra bio ma te ria łów i in ży nie rii wy ro bów
me dycz nych. Ka te drą bio me cha tro ni -
ki kie ru ję ja, czwar tą, bio sen so rów
i prze twa rza nia sy gna łów bio me dycz -
nych – prof. Ewa ryst Tkacz. Roz wi ja -
my je, bu du jąc ze spo ły. Na sza ka dra li -
czy 70 osób, w tym 44 na eta tach na -
uko wo -dy dak tycz nych, ma my 430 stu -
den tów. Opie ra my się na jed nym kie -
run ku stu diów, po pierw szym ro ku
roz cho dzą cym się na spe cja li za cje
zwią za ne z in for ma ty ką i apa ra tu rą me -
dycz ną oraz in ży nie rią wy ro bów me -
dycz nych. W 2018 ro ku, pod pa tro na -
tem firm Phi lips, As se co, Co march,
uru cho mi li śmy kie ru nek an glo ję zycz -
ny – In for ma tion sys tems in me di ci ne.
Cie szy się dość spo rym za in te re so wa -
niem: ma my po nad 12 chęt nych z za -
gra ni cy i kil ku na stu z kra ju.

nDu żą na dzie ję wy dział wią że ze
wspól ną re ali za cją pro jek tu

z fir mą Phi lips. 
Ma rek Gzik: Tak! Bę dzie to Cen -

trum In ży nier skie go Wspo ma ga nia
Me dy cy ny i Spor tu, któ ry to pro jekt,

ob li czo ny na 91 mln zł, pro wa dzi my ra -
zem z fir mą Phi lips. Ma my ba zę la bo -
ra to ryj ną, na któ rą wy da li śmy na prze -
strze ni lat 20 mln zł. Pra cu je my tu, bo
stwo rzo no nam ku te mu wa run ki:
uwie rzył w nas rek tor, prof. An drzej
Kar bow nik, pre zy dent Za brza Mał go -
rza ta Mań ka -Szu lik do ce ni ła nasz po -
ten cjał i uzna ła, że mia sto to do bre miej -
sce na ulo ko wa nie wy dzia łu. Szcze gól -
nie że ma my tu zna ko mi tych part ne rów:
Ślą skie Cen trum Cho rób Ser ca, Ślą ski
Uni wer sy tet Me dycz ny, Fun da cję Roz -
wo ju Kar dio chi rur gii im. Zbi gnie wa
Re li gi, In sty tut Tech ni ki i Apa ra tu ry
Me dycz nej. Wpi su je my się więc w te
ob sza ry ja ko je den z sil niej szych,
a po re ali za cji pro jek tu z Phi lip -
sem – naj sil niej szy ośro dek in ży nie rii
bio me dycz nej w Pol sce. 

nTen po ten cjał do strzegł też gi -
gant świa to wy. 

Ma rek Gzik: Czę sto ko ja rzy my tę
świa to wą fir mę ze sprzę tem au dio
czy AGD i być mo że w tych sfe rach
nie jest wio dą cym pro du cen tem, ale je -
śli cho dzi o apa ra tu rę me dycz ną i sprzęt
szpi tal ny to świa to wa czo łów ka. W ra -
mach na sze go pro jek tu za 91 mln zł,
gdzie 20 proc. wkła du da je Phi lips, po -
wsta nie w Za brzu bu dy nek z su per no -
wo cze sny mi la bo ra to ria mi. Li czy my,
że otwo rzy my go za dwa, gó ra trzy la -
ta. Ten pro jekt jest wy jąt ko wy w ska li
ca łe go kra ju i już dziś się nim chwa -
li my. Phi lips wy ło żył pie nią dze, bo do -
strzegł na szą dy na mi kę roz wo ju, wie
też, że chce my iść do przo du, in we stu -
je my w wie dzę i nie bo imy się śmia -
łych i no wa tor skich roz wią zań. 

nStu dia to jed no, ale li czy się
suk ces na uko wy, czy li do ro bek

pra cow ni ków.
Ma rek Gzik: Przy kła dem jest zna -

ko mi ty sys tem, któ ry wspól nie re ali -
zu je my z fir mą Ever top, wspo ma ga ją -
cy na wi ga cję śród o pe ra cyj ną w trak -
cie abla cji i biop sji gu zów wą tro by.
Pro ces ten jest wspo ma ga ny przez
sys tem in ży nier ski, któ ry ma zlo ka li -
zo wać gu za i do kład nie po pro wa dzić
na rzę dzia. To pro jekt za 4 mln zł. Tech -
no lo gia zy ska ła uzna nie w kon kur sie
In no wa tor Ślą ska, zaj mu jąc pierw sze
miej sce. W 2013 r. rów nież otrzy ma -
li śmy tę pre sti żo wą na gro dę, za stwo -
rze nie sys te mu do oste oto mii pod ko -
la no wej. Wy dział ma akre dy ta cję oraz
ka te go rię A i po wiem nie skrom nie, nie
ma dru gie go ta kie go w Pol sce. 

Nauka w służbie człowieka 
Tak na zwa li śmy cykl pu bli ka cji uka zu ją cych róż ne aspek ty wy ko rzy sta nia na uki w ży ciu czło wie ka. Po cząw szy od za awan so wa nych tech no lo gii,
po przez wy ko rzy sta nie skom pli ko wa nych ma szyn, bio tech no lo gię, in ży nie rię bio me dycz ną, me dy cy nę czy psy cho lo gię. Go ść mi są spe cja li ści na co
dzień zaj mu ją cy się ty mi dzie dzi na mi. Dziś część siód ma.

Wy dział In ży nie rii Bio me dycz nej
– dy na micz ny i no wa tor ski

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

Wi twic ki: je stem za ko cha ny w Gli wi cach

Je go fo to gra ficz ne ar chi wum to te ra -
baj ty zdjęć w kom pu te rze i ty sią ce
pa pie ro wych. Przez ostat nie dzie się -

cio le cia do ku men to wał naj waż niej sze
wy da rze nia w na szym mie ście: po li tycz -
ne, go spo dar cze, spor to we, kul tu ral ne.
Nie by ło i nie ma waż nej im pre zy,
na któ rej nie bie gał by z apa ra tem. 

Uro dził się w 1953 ro ku. Do ra stał
na gli wic kim Za to rzu, dzie ląc czas mię -
dzy na ukę i sport. Od dziec ka uwiel biał
ro wer, co zo sta ło mu do dziś. Czę sto
moż na go spo tkać, gdy re kre acyj nie,
na jed no śla dzie, prze mie rza zie mię gli -
wic ką i po pra wia swo ją tę ży znę fi zycz -
ną. To się przy da je po tem w da le kich wo -
ja żach po lą dach, mo rzach i oce anach, bo
jest tak że za pa lo nym po dróż ni kiem
i płe two nur kiem. Z ma ską i w płe twach
zwie dził ka wał świa ta, a za czy nał w cza -
sach, gdy sport ten nie był tak po pu lar -
ny jak dzi siaj. – Śmie szą mnie kur sy nur -
ko we ro bio ne te raz w kil ka dni – mó -
wi. – Ja, po nad 30 lat te mu, przy go to wy -
wa łem się do nich kil ka mie się cy, zaś cie -
ka wost ką jest, że pierw sze pod wod ne
ma ski ro bi li śmy ze spe cjal ne go szkła la -
bo ra to ryj ne go i… dę tek. 

Naj bar dziej pa sjo nu je go ro dzin ne
mia sto, cze mu naj peł niej szy wy raz da -
je w swo jej pra cy. Apa ra tem fo to gra ficz -
nym do ku men tu je je go ży cie, śle dzi za -
cho dzą ce zmia ny. – Za trzy mu ję upły wa -
ją cy czas – mó wi z du mą. – Mi mo wol -
nie sta łem się do ku men ta li stą Gli wic.

Jest au to rem fo to gra fii do kil ku al -
bu mów o mie ście i kil ku na stu oko licz -
no ścio wych wy daw nictw. Ma za so bą
wy sta wy, z któ rych naj waż niej sza to ta
z 2000 ro ku, do ku men tu ją ca wi zy tę Ja -

na Paw ła II w Gli wi cach (był je dy nym
gli wic kim fo to gra fem, któ ry w trak cie
krót kiej wi zy ty pa pie ża na lot ni sku ro -
bił zdję cia w stre fie za mknię tej dla
me diów). 

Pa sja z cza sem prze ro dzi ła się w spo -
sób na ży cie. – W lip cu 1990 ro ku
Lech Wa łę sa wy po wie dział słyn ne sło -
wa: „bierz cie spra wy w swo je rę ce” i go
po słu cha łem – śmie je się. – Nie mal
z dnia na dzień rzu ci łem pra cę w bran -
ży ener ge tycz nej i za ło ży łem fir mę Fo -
to -To ni. Wte dy na wią za łem kon takt
z urzę dem miej skim i przez 20 lat do -
ku men to wa łem dla ma gi stra tu waż ne
wy da rze nia.

Choć fo to gra fią za wo do wo zaj mu -
je się już trzy de ka dy, pierw sze zdję cia
ro bił du żo wcze śniej. Sa mo ucz ki, pod -
glą da nie pra cy in nych, prak ty ko wa nie
w sto wa rzy sze niach fo to gra ficz nych
GTF. Tak się uczył fa chu. Zresz tą, po -
siadł go nie ja ko w ge nach, bo je go oj -
ciec, jesz cze we Lwo wie, ro bił mnó stwo
świet nych zdjęć.

– Dzi siej sza fo to gra fia po dą ża nur tem
no wo cze sno ści i ja też da ję się po nieść
tej fa li – mó wi. – Rza dziej ro bię zdję cia
z sa mo lo tu, bo wy ko rzy stu ję do te go ce -
lu dron. Mo ją ulu bio ną dzie dzi ną sta ła
się na to miast fo to gra fia sfe rycz na. To
tech ni ka pre zen ta cji obiek tów i te re nów
po przez pa no ra mę 360 stop ni. Od bior -
ca ma moż li wość sa mo dziel ne go po ru -
sza nia się i do kład ne go za po zna nia
z wy bra nym miej scem. Mo je pra ce
moż na śle dzić na www.wir tu al ne36 0.pl

Po znaj cie miej sca waż ne w Gli wi cach
dla An to nie go Wi twic kie go, fo to gra -
fa – do ku men ta li sty.

Urząd miej ski. Przez dwa dzie ścia lat do ku men to wał dla ma gi stra tu wszyst kie naj waż niej sze wy da rze nia z ży cia mia -
sta. Bu do wa Opla, au to strad A1 i A4, DTŚ, po wsta wa nie No wych Gli wic... Ty sią ce zdjęć. To dzię ki współ pra cy z urzę -
dem uda ło mu się na wią zać kon tak ty z wie lo ma fir ma mi, dla któ rych wy ko ny wał ko mer cyj ne zle ce nia.

Lot ni sko. Po raz pierw szy od wie dził to miej sce ja ko kil ku la tek. – Do dzi siaj mam pa miąt ko we zdję cie w szy bow cu.
(śmiech) Po now nie po ja wi łem się tam do pie ro w 1975 ro ku, w związ ku z po cząt ka mi lot niar stwa na Ślą sku. Od da wa li -
śmy się wte dy kil ku mi nu to wej fa scy na cji krót ki mi lo ta mi. Po tem la ta łem tro chę szy bow ca mi i za czą łem ro bić pierw sze
zdję cia lot ni cze. Do ku men to wa łem bu do wy no wych in we sty cji w mie ście. Moc no je stem zin te gro wa ny ze śro do wi skiem
gli wic kie go ae ro klu bu. Po chwa lę się: na swo je 60. uro dzi ny za li czy łem skok ze spa do chro nem. Po ro ku po wtó rzy łem
ten wy czyn. Na zdjęciu Witwicki z Tadeuszem Lewickim - legendą gliwickiego Aeroklubu.

Cze cho wi ce. Wi twic ki przez wie le
lat zwią za ny był z Aka de mic kim Klu -
bem Pod wod nym Kal mar. Zjeź dził
z nim ka wał świa ta. Nur ko wał w po -
łu dnio wej Eu ro pie, Afry ce, In do ne -
zji. – Ale mo ja przy go da z nur ko wa -
niem za czę ła się w la tach 70. w Cze -
cho wi cach – opo wia da. – Mi le wspo -
mi nam tam te cza sy. Kie dyś to był raj
dla mi ło śni ków mi li ta riów. Ile my śmy
wy ła wia li roz ma itej amu ni cji!
Na szczę ście ni ko mu pal ca nie urwa -
ło. (śmiech) Na tym akwe nie za czę ła się
też mo ja przy go da z pod wod nym ło -
wiec twem, któ re z cza sem prze obra zi -
ło się w bez kr wa we, bo fo to gra ficz ne
po lo wa nia. 

Ra dio sta cja. Miesz kał nie da le ko te go miej sca. – Naj czę ściej cho dzi łem z ko -
le ga mi na ma li ny, któ re ro sły w są siedz twie masz tu – mó wi. – Mi mo że był on
oto czo ny po trój nym dru tem kol cza stym, uda wa ło nam się sfor so wać tę prze szko -
dę. Ja nie od wa ży łem się wdra pać na szczyt, ale moi ko le dzy nie mie li ta kich obaw
i na wierz choł ku gra li, na przy kład, w kar ty. Nie daw no jed nak uda ło mi się wejść
na gó rę. Spę dzi łem tam kil ka go dzin, by zro bić efek tow ne zdję cia sfe rycz ne. Moż -
na je zna leźć na mo im fa ce bo oko wym kon cie „An to ni Wi twic ki fo to gra fia lot -
ni cza”. Ra dio sta cja za wsze na pa wa ła mnie du mą, a w Gli wi cach je stem po pro -
stu za ko cha ny. Jesz cze w cza sach, gdy wy jeż dża łem na ko lo nie, chwa li łem się
ko le gom z in nych ślą skich miast, że ma my u sie bie ta kie drew nia ne cu do, któ -
re go in ni mo gą tyl ko za zdro ścić. 



17

powiat

ludzie z pasją

pyskowice

powiat

3 października 2018, nr 40, www.nowiny.gliwice.pl

Chro ni ope ret kę od za po mnie nia

Te nor, przed się bior ca, dzia łacz
spo łecz ny, uro dzo ny w Knu ro -
wie miesz ka niec Gie rał to wic.

Od dzie ciń stwa zwią za ny z naj pięk niej -
szym ga tun kiem mu zy ki, ja kim jest
ope ra i ope ret ka. Edu ka cję mu zycz ną
roz po czął w Gli wic kim Stu dium Mu -
zycz nym Ga ma w wie ku 10 lat, ucząc
się gry na for te pia nie. Ja ko pięt na sto -
la tek za mie nił in stru ment na śpiew
kla sycz ny. Lek cje po bie rał u Mi ro sła -
wy San der. Po tem uczęsz czał do szko -
ły mu zycz nej dru gie go stop nia w Gli -
wi cach (tam śpie wu uczy li go prof. Jan
Bal la rin i Gra ży na Bol lin -Ma rek) oraz
szko ły ope ro wej Alek san dra Te li gi
w ope rze by tom skiej. Ob da rzo ny bar -
wą gło su nie zmien nie po ry wa ją cą pu -
blicz ność na kon cer tach w kra ju
i za gra ni cą. Gło wę ma peł ną po my -
słów. Nie daw no, wspól nie z te le wi zją
Si le sia, re ali zu je od waż ny pro jekt. 

– Z Jo an ną Woj ta szew ską z ope ry
by tom skiej śpie wa my arie ope ret ko we
po… ślą sku – uśmie cha się. – Na po -
czą tek przy go to wa li śmy pieśń ne apo -

li tań ską „Las Spa gno la”. Wi dzo wie wy -
da ją się być za chwy ce ni. Co ty dzień je -
ste śmy na li ście prze bo jów, lu dzie
gło su ją na nas, wy sy ła jąc SMS -y.
Zdra dzę, że ma my już trzy no we utwo -
ry.

W ży ciu Ka rol czuk kie ru je się mot -
tem: przy szłość na le ży do tych, któ rzy
wie rzą w swo je ma rze nia. Tak też by -
ło z po my słem na stwo rze nie Fun da cji
Lux Art Mu sic, pro mu ją cej mu zy kę
kla sycz ną i wal czą cej, by nie by ła ona
spy cha na na mar gi nes. 

– W do bie po wszech ne go za my ka -
nia te atrów ope ret ko wych oraz mu zycz -
nych dźwię czą mi sło wa le gen dar nej
śpie wacz ki ope ret ko wej Wan dy Po lań -
skiej, któ ra w jed nej z roz mów po wie -
dzia ła mi: mło dy czło wie ku, ko chaj
ope ret kę i chroń ją od za po mnie nia.

Ka rol czuk dzia ła też spo łecz nie. Za -
ło żył fa ce bo oko we go fan pa ge’a „Co
byś zmie nił w gmi nie Gie rał to wi ce”,
któ ry da je miesz kań com moż li wość po -
ka za nia wło da rzom, co jest jesz cze
do zro bie nia. – Mam te raz mniej cza -

su na tę ak tyw ność. Czę sto kon cer tu -
ję w róż nych miej scach i w za sa dzie sie -
dzę na wa liz kach – tłu ma czy.

Pa sjo nu je się rów nież te ma ty ką sa -
vo ir vi vre, któ rą przez pe wien czas po -
pu la ry zo wał w te le wi zji lo kal nej. Ra -
zem z Krzysz to fem Ma tusz kiem two -
rzył pro gram „Fa ce ci od bon to nu
i kin dersz tu by”, po ru sza ją cy te mat po -
praw ne go za cho wa nia. 

Pry wat nie mąż i oj ciec, wiel bi ciel
ksią żek i au dio bo oków o te ma ty ce
mo ty wa cyj nej. Ak tyw nie spę dza wol -
ny czas, czy ta jąc, ucząc się no wych arii
i wy my śla jąc pro jek ty mu zycz ne oraz
biz ne so we. Resz tę spę dza z ro dzi ną.
Ak tu al nie pla nu je tra sę kon cer to wą. 

– Przy go to wu ję też du ży pro jekt mu -
zycz ny „Wiel kie pri ma don ny” z udzia -
łem le gen dar nej Wan dy Po lań skiej
i Elż bie ty Ryl -Gór skiej – mó wi. – Mam
jesz cze w gło wie plan zor ga ni zo wa nia
kon cer tu w Do mu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu. Chciał bym za pro sić tro chę
już za po mnia ne gwiaz dy ope ret ko we
i ope ro we. (san)

O am ba sa do rach ślą skiej kul tu ry
w mo wie i pi śmie roz ma wiać bę dą bi -
blio te ka rze, na uczy cie le i re gio na li -
ści X Po wia to wej Kon fe ren cji Re gio -
nal nej. Spo tka ją się 18 paź dzier ni ka
w Wie low si na za pro sze nie po wia to wej
bi blio te ki pu blicz nej oraz bi blio te ki
w Wie low si.

Po przed nie edy cje kon fe ren cji zaj -
mo wa ły się róż ny mi aspek ta mi ślą skiej
kul tu ry, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem li te ra tu ry. Każ de ze spo tkań od -
by wa się w in nej miej sco wo ści po wia -
tu gli wic kie go, a jej współ or ga ni za to -
ra mi są lo kal ne – miej skie bądź gmin -
ne bi blio te ki pu blicz ne. I tak np. miej -
scem IV kon fe ren cji by ło Dzierż no, ko -
lej na od by ła się w Knu ro wie, w 2015
re gio na li ści spo tka li się w zam ku
w Tosz ku, a rok póź niej w Żer ni cy.

Kon fe ren cje stwo rzy ły do tej po ry
oka zje, że by po roz ma wiać o dro gach
i bez dro żach li te ra tu ry na Ślą sku, za sta -
no wić się nad jej osią gnię cia mi
w XX i XXI wie ku czy po szu kać od -
po wie dzi na py ta nie o spe cy fi kę ślą skie -
go hu mo ru i sa ty ry.

Spo tka nia cie szą się za in te re so wa -
niem re gio na li stów i gro ma dzą zna ko -
mi tych go ści. 18 paź dzier ni ka w Gmin -
nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Wie low si
w ro li eks per tów wy stą pią m.in. 
prof. Kry sty na He ska -Kwa śnie wicz,
prof. Idzi Pa nic, prof. Jo lan ta Tam bor
z Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi -
cach, dr Ka ta rzy na Ku ro czek z Gór no -
ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go
oraz dr Ar tur Le wan dow ski z Książ ni -
cy Cie szyń skiej.

(pik)

Trwa re mont za byt ko we go ra tu sza.
Bu dy nek cze ka m.in. wy mia na da chu,
od no wie nie ele wa cji, wsta wie nie sty -
lo wych drew nia nych okien. Ca łość
kosz to wać bę dzie nie co po nad 1,5 mln zł.
Mia sto po zy ska ło na ten cel środ ki z Re -

gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go. Do ta cja po -
kry je 95 proc. kosz tów in we sty cji.
Pra ce ma ją po trwać do koń ca ro ku. 

(pik)

Am ba sa do rzy ślą skiej kul tu ry.
X Po wia to wa Kon fe ren cja Re gio nal na

Ra tusz pięk nie je 
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Gdzie naj le piej pro mo wać po stać lu dwi ga Gut t man na oraz je go idee, jak nie w mie ście uro dze nia? 

Gut t mann i To szek – ja ka wspa nia ła sym bio za! 

Lu dwig Gut t mann, ży ją cy w la -
tach 1899-1980, był jed nym z pio nie rów
neu ro chi rur gii. Pra cu jąc z ran ny mi
pod czas woj ny bry tyj ski mi żoł nie rza -
mi, wpadł na po mysł, aby re ha bi li to wać
spor tem. W 1948 ro ku zor ga ni zo wał
pierw sze za wo dy dla nie peł no spraw -
nych – je go pod opiecz ni ry wa li zo wa li
w łucz nic twie. Czte ry la ta póź niej zy -
ska ły one ran gę mię dzy na ro do wą,
a Gut t mann w ten spo sób stał się ini cja -
to rem idei pa ra olim pij skiej. W 1966 r.
za swo je za słu gi otrzy mał ty tuł szla chec -
ki z rąk bry tyj skiej kró lo wej. 

Wy bit ny le karz na świat przy szedł
w Tosz ku. Wów czas mia stecz ko na zy -
wa ło się Tost, a obok Niem ców ży li
w nim zgod nie Ży dzi i Po la cy. Za cho -
wał się akt uro dze nia. Do ku ment stwier -
dza, że żo na kup ca i wła ści cie la ho te -
lu Bern har da Gut t man na, Do ro thea
Gut t mann z do mu We is sen berg, trze cie -
go lip ca 1899 ro ku uro dzi ła po tom ka płci
mę skiej, któ re mu nada no imię Lu dwig. 

Nie chaj każ dy wie, że ży cie
Gut t man na za czę ło się

w Tosz ku
Od kil ku lat To szek wszem i wo bec

chwa li się, że to wła śnie w cie niu je go
pia stow skie go zam ku uro dzi ła się tak
wy bit na po stać. I bar dzo do brze, bo czy
Że la zo wa Wo la nie szczy ci się Fry de -
ry kiem Cho pi nem, a ma lut ka wieś ka -
szub ska Bę do min – Jó ze fem Wy bic -
kim? Zresz tą, ko rzyść jest obo pól na:
Gut t mann pro mu je To szek, ale jed no -
cze śnie mia sto roz sła wia i je go. 

– Miesz kań cy Tosz ka wie dzą, kim
był Gut t mann. Bo od lat or ga ni zo wa ne
są In te gry, raj dy ro we ro we im. dr. Gut -
t man na czy za wo dy łucz ni cze z ka te go -
ria mi pa ra olim pij ski mi. Ale po za na -
szym mia stem ta oso ba zna na jest je dy -
nie wą skie mu gro nu spe cja li stów, np. le -
ka rzom czy re ha bi li tan tom – mó wi
Do mi ni ka Wit kow ska z Cen trum Kul -
tu ry „Za mek w Tosz ku”. – A prze cież
z do rob ku Gut t man na ko rzy sta ca ły
świat! To szek, ja ko miej sce uro dze nia
wiel kie go le ka rza, ma nie sa mo wi ty
po ten cjał na pro mo cję tu ry stycz ną i kul -

tu ral ną. Uwa żam, że to wła śnie u nas po -
win no się na gła śniać, kim był i co ta kie -
go ro bił Lu dwig Gut t mann. 

Dla te go na te re nie to szec kie go zam -
ku (nie wie my, czy sam Gut t mann
na nim kie dy kol wiek był, bo kie dy
na sta łe opusz czał To szek, miał rap tem

3 la ta, ale z pew no ścią by wa li na nim
je go ro dzi ce) już po raz dru gi mia ła
miej sce Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja
Prak tycz na „Mię dzy re ha bi li ta cją a spor -
tem”. 

– Kie dyś w ma łych miej sco wo -
ściach nie peł no spraw ność by ła po wo -
dem wsty du. Bo co po wie dzą są sie dzi…
Cie ka wy to chi chot hi sto rii, że Gut t -
mann, po cho dzą cy z nie wiel kie go mia -
stecz ka, zmie nił spo sób spoj rze nia
na pro blem nie peł no spraw no ści – za -
uwa żył obec ny na kon fe ren cji eu ro po -
seł Ma rek Plu ra, któ ry od uro dze nia cho -
ru je na za nik mię śni, ale swo ją ak tyw -
no ścią prze bi ja nie jed ne go zdro we go. 

To od cie bie do sta łem mój
pierw szy me dal 

Dzień wcze śniej zor ga ni zo wa no – już
po raz ósmy – In te grę, czy li in te gra cyj -
ne za wo dy spor to we. Ich ini cja tor ką jest
wie lo let nia dy rek tor ka Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Tosz ku Ma ria Bu kow ska. 

– Dzię ki tym za wo dom prze ży łam
jed no z naj więk szych wzru szeń w mo -

im ży ciu. Pod czas któ rejś ze spar ta kiad
je den z uczest ni ków po wie dział
do mnie: „Ja cie bie znam, do sta łem
od cie bie mój pierw szy w ży ciu me dal”.
Na stęp nie moc no się przy tu lił – opo wia -
da Bu kow ska. I do da je, że jest prze ko -
na na, iż każ dy z uczest ni ków spar ta kiad

wie, że Gut t mann był le ka rzem, oj cem
pa ra olim piad i uro dził się wła śnie
w Tosz ku. A to też jest war to ścią. 

Sło wo „sport” nie od łącz nie zwią za -
ne jest z oso bą dok to ra Lu dwi ga. Nie
dzi wi za tem, że to de mon stra cja szer -
mier ki na wóz kach – w wy ko na niu re -
pre zen tan tów Pol ski Pa try cji Ha rę zy
i Ma te usza Prok sy – otwar ła kon fe ren -
cję. 

– Pod czas wal ki sie dzi my na spe cjal -
nych wóz kach, przy mo co wa nych
do pod ło ża. Punk ty zdo by wa my, kie dy
tra fi my prze ciw ni ka w okre ślo ne po le,
ale tyl ko po wy żej pa sa – zdra dzał ku -
li sy tej pięk nej dys cy pli ny, obec nej
już pod czas pre mie ro wych igrzysk pa -
ra olim pij skich w 1960 ro ku w Rzy mie,
Prok sa. 

Nie zwy kle cie ka wie by ło tak że pod -
czas wy kła dów i pa ne lu dys ku syj ne go.
Z od czy ta mi wy stą pi li dr Da riusz Le -
we ra (Wro cław), Clau dia Zim mer -
mann (Graz, Au stria), Jan Go lis (To -
szek) i Krzysz tof Cy goń (Gli wi ce).
Jed nak praw dzi we emo cje na de szły
póź niej. Bo o swo im trud nym, ale

i nie zwy kłym ży ciu opo wia da li lu dzie
do tknię ci nie peł no spraw no ścią. 

Dłu to ła mie krę go słup 

Cho ciaż by ta cy jak Ry szard To ma -
szew ski. Te mu wro cła wia ni no wi, kie -
dyś upra wia ją ce mu pił kę ręcz ną, świat
do gó ry no ga mi wy wró cił się w 1971 ro -
ku. Był cie pły, sierp nio wy dzień. On i je -
go ko le dzy pro wa dzi li od wier ty w do -
rze czu Bia łej Lą dec kiej. Wkrót ce miał
tam po wstać most. Na gle z ma szy ny
ode rwa ło się 800-ki lo gra mo we dłu to,
któ re z im pe tem spa dło na ple cy dwu -
dzie sto let nie go To ma szew skie go. Po -
szko do wa ny stra cił przy tom ność, od zy -
skał ją do pie ro po dwóch dniach w szpi -
ta lu. Ale trwa le uszko dził rdzeń krę go -
wy i do koń ca ży cia bę dzie spa ra li żo -
wa ny od pa sa w dół. 

– W ośrod ku w Kon stan ci nie, gdzie
prze cho dzi łem re ha bi li ta cję, prze ko -
na no mnie, abym za czął upra wiać ja kiś
sport. Przed wy pad kiem na wet nie
wie dzia łem, że ist nie je coś ta kie go jak
sport nie peł no spraw nych. Dla więk szo -
ści lu dzi wy da je się to zresz tą śmiesz -
ne. Bo po co in wa li da ma ćwi czyć, prze -
cież sport to zdro wie – mó wił To ma -
szew ski w Tosz ku. Za czął dźwi gać
cię ża ry. Czy nił to po nad dwa dzie ścia
lat. I to z wiel ki mi suk ce sa mi – w do -
rob ku ma m.in. czte ry zło te me da le
igrzysk pa ra olim pij skich.

– Po zna łem Lu dwi ga Gut t man -
na – mó wił To ma szew ski – Mia ło to
miej sce w 1978 ro ku. Po je cha łem wte -
dy na swo je pierw sze po waż ne za wo -
dy – mi strzo stwa świa ta do Stoc ke
Man de vil le. 

Wła śnie tam swój ośro dek za ło żył
Gut t mann, któ ry był tak że obec ny
na za wo dach. Przy cho dził dla swo je go
fa wo ry ta, An gli ka Ro we'a, by wrę -
czyć mu zło ty me dal, bo był od lat nie -
po ko na ny. Star to wał w ka te go -
rii 82,5 kg, tej sa mej, co To ma szew ski. 

– To wa rzy szą cy nam pro fe sor Ma -
rian We iss za ło żył się z Gut t man nem,
że po ko nam Ro we'a – wspo mi nał
z uśmie chem pan Ry szard. – No i wy -
gra łem, a Gut t mann za pro sił mnie
na roz mo wę do swo je go ga bi ne tu.
Oka zał się sym pa tycz nym, cie płym
czło wie kiem. A że miesz kam we Wro -

cła wiu, gdzie i on spę dził szmat swe go
ży cia, to wy py ty wał mnie, jak obec nie
wy glą da mia sto. Opo wia dał też o swo -
jej ro dzi nie.

Oprócz wy bit ne go spor tow ca z Wro -
cła wia w pa ne lu dys ku syj nym bra li
udział tak że dr Krzysz tof Meh lich
(olim pij czyk, AWF, GCR Rep ty) oraz
Ka ta rzy na Ry bok (ŚUM).

To masz „ko wal” ko wal ski
sta nął na no gi

Do peł nie niem kon fe ren cji był kon -
cert To ma sza „Ko wa la” Ko wal skie go.
Wo ka li sta, lau re at czwar tej edy cji Must
Be The Mu sic, uległ przed czte re ma la -
ty po waż ne mu wy pad ko wi mo to cy klo -
we mu. Ale nie pod dał się i wciąż wal -
czy o jak naj więk szą spraw ność fi zycz -
ną. I w Tosz ku sta nął na no gi! Uczy nił
to w eg zosz kie le cie udo stęp nio ny przez
fir mę Tech no mex – part ne ra me mo ria -
łu. 

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła wy sta wa
fo to gra fii Krzysz to fa Go łu cha „Co
siód my”. Czar no -bia łe zdję cia przed sta -
wia ły lu dzi pod da nych przez los cięż -
kiej ży cio wej pró bie. Ale po mi mo tru -
dów, lu dzie ci sta ra ją się nor mal nie
funk cjo no wać. Na zdję ciach wi dać
mat kę po ru sza ją cą się na wóz ku in wa -
lidz kim i cią gną cą na san kach swo ją
śpią cą po cie chę, oso bę z ze spo łem Do -
wna, któ ra za sta na wia się przy urnie,
na ko go od dać głos czy też star sze go pa -
na bez jed nej no gi, nad któ re go gło wą
usy tu owa ny jest wiel ki szyld re kla -
mo wy fir my Do lby „Ale ki no”... A skąd
ta ki ty tuł ca łej wy sta wy? Bo co siód my
oby wa tel Pol ski jest oso bą nie peł no -
spraw ną. 

Or ga ni za to ra mi te go rocz ne go Me mo -
ria łu by li Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, To szec kie Ko ło DFK,
Urząd Miej ski w Tosz ku oraz Sto wa rzy -
sze nie „To szek Mo ja Gmi na”. Pa tro na -
tem im pre zę ob jął m.in. Pol ski Ko mi -
tet Pa ra olim pij ski. 

– Za rok 120-rocz ni ca uro dzin Lu -
dwi ga Gut t man na. Na pew no w Tosz -
ku od po wied nio za ak cen tu je my ten
ju bi le usz – za pew nia Do mi ni ka Wit -
kow ska, któ ra ko or dy no wa ła przed się -
wzię cie. 

– Dzię ki uprzej mo ści pa na po sła po -
zy ska li śmy sprzęt nie zbęd ny do po da -
wa nia pa cjent kom le ków, głów nie cho -
dzi o oksy to cy nę – po in for mo wa ła
Ewa Foj cik, po łoż na od dzia ło wa z knu -
row skie go szpi ta la. – Roz po rzą dze nie
mi ni stra mó wi jed no znacz nie, że każ -
da kro plów ka na skur czo wa po win na
być po da wa na przez pom pę in fu zyj ną.
Od dziś pra cu je my więc z więk szą ilo -
ścią te go sprzę tu i jesz cze bez piecz niej
dla na szych pa cjen tek.

Prze no śną, no wo cze sną pom pę in fu -
zyj ną prze ka zał ofi cjal nie dar czyń -
ca – Pa weł Ko by liń ski, po seł z Gli wic. 

– To kon ty nu acja mo jej wcze śniej -
szej ini cja ty wy – po wie dział Ko by liń -
ski, któ ry w lu tym te go ro ku ufun do wał
szpi ta lo wi dwa de tek to ry tęt na pło du.
Je den tra fił na gi ne ko lo gię, dru gi na po -
łoż nic two. 

Wte dy po seł obie cał, że nie dłu go po -
da ru je pla ców ce tak że ob ję to ścio wą pom -
pę in fu zyj ną. Sło wa, jak wi dać, do trzy mał.

Trzy la ta te mu w szpi ta lu w Knu ro -
wie na świat przy szedł syn Ko by liń skie -
go. Po seł i je go żo na by li bar dzo za do -
wo le ni z pa nu ją ce go na od dzia le pro -
fe sjo na li zmu oraz mi łej at mos fe ry.
Par la men ta rzy sta po sta no wił wes przeć

pla ców kę, je śli cho dzi o do po sa że nie
w sprzęt. 

Pom pa pra cu je już na sa li po ro do wej
i po ma ga per fek cyj nie po da wać le ki.
Dzię ki niej ko bie ty mo gą ro dzić bez -
piecz nie. (sła wa)

Kli ni kę Nie bo ro wi ce uro czy ście otwar to w pią tek, 28 wrze śnia w obec no ści 150
za pro szo nych go ści. Na zdję ciu dr n. med. Hen ryk No ga – or to pe da, trau ma to -
log, dy rek tor ds. me dycz nych.

Dar po sła dla po ro dów ki

błażej kupski

www.facebook.com/
NowiNyGliwickie

Clau dia Zim mer mann re pre zen tu ją ca Fun da cję Pop pa Gut t mann Trust i Uni wer sy tet
w Gratz.
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GTK roz po czy na se zon
Po in ten syw nym okre sie przy go to -

waw czym GTK Gli wi ce roz po czy na
ry wa li za cję w roz gryw kach Al pe Ad -
ria Cup i Ener ga Ba sket Li dze. – Cze -
ka nas spo ro gra nia, ale je ste śmy na to
przy go to wa ni – za po wia da tre ner Pa -
weł Tur kie wicz. 

Pierw szy mecz w ko szy kar skiej eks -
tra kla sie GTK ro ze gra w ma łej ha li Are -
na Gli wi ce w nie dzie lę, 7 paź dzier ni -
ka. Po czą tek o godz. 17.00.

Gli wi cza nie przy go to wa nia do se -
zo nu roz po czę li już 6 sierp nia, ja ko je -
den z dwóch pierw szych klu bów Ener -
ga Ba sket Li gi. Łącz nie okres wzmo -
żo nych tre nin gów trwał dzie więć ty go -
dni, a w tym cza sie GTK ro ze gra ło 14
gier spa rin go wych. Bi lans sied miu
zwy cięstw, sze ściu po ra żek i jed ne go
re mi su jest obie cu ją cy, tym bar dziej że
zło ży ło się na nie go m.in. dru gie miej -
sce w mię dzy na ro do wym Me mo ria le
bra ci Kle ino vcov w sło wac kich Le vi -
cach. Spo ro gra no tak że z cze ski mi ze -
spo ła mi, a z pię ciu ta kich gier tyl ko raz
lep si by li ry wa le z Opa wy. Pla no wa no
ro ze grać jesz cze dwa ko lej ne me cze, ale
po ogło sze niu ter mi na rza roz gry wek
eks tra kla sy zre zy gno wa no ze spo tka -
nia z MKS Dą bro wa Gór ni cza – oka -
za ło się bo wiem, że wła śnie z tym ry -
wa lem GTK za in au gu ru je roz gryw ki li -
go we. W ostat niej chwi li spa ring od wo -
ła li tak że Sło wa cy z Ży li ny. Nie by ło
to po wo dem zmar twień, po nie waż
jesz cze przed pierw szym gwizd kiem
na kra jo wym po dwór ku gli wi cza nie za -
gra ją w roz gryw kach Al pe Ad ria Cup.

Ten to wa rzy ski pu char po wo ła ny
zo stał do ży cia w se zo nie 2015 / 2016.
W pierw szej edy cji udział wzię ło osiem
ze spo łów, w ko lej nej już 13. Od se zo -
nu 2017 / 2018 licz ba ta wzro sła do 16
i tak bę dzie w edy cji 2018 / 19. Udział
w roz gryw kach bio rą klu by z: Au strii,
Czech, Sło wa cji, Wę gier, Chor wa cji,
Sło we nii i po raz pierw szy Pol ski. 

– Moż na po wie dzieć, że ten pu char

to ja so bie wy my śli łem – tłu ma czy pod -
ję cie wy zwa nia tre ner Tur kie wicz. – Po -
wie dzia łem pre ze so wi o ta kich roz -
gryw kach. Zro bi łem też wy wiad na ich
te mat. Je że li gra ją w nim Cze si, Sło wa -
cy czy Wę grzy, to dla cze go my nie mo -
gli by śmy za grać, po ka zać się i spraw -
dzić? – py ta re to rycz nie.

Los przy dzie lił GTK do gru py D,
gdzie za ry wa li bę dzie mieć dru ży ny:
Sen cur Go renj ska (Sło we nia), Slu ne ta
Uście nad Ła bą (Cze chy) i BC Hel l -
mann Wie deń (Au stria). Pierw szy
mecz ro ze gra ny zo stał wczo raj, 2 paź -
dzier ni ka w Gli wi cach, a ry wa lem
GTK by li go ście ze Sło we nii. Fa zę gru -
po wą gli wi cza nie za koń czą 19 grud nia
po je dyn kiem w Gli wi cach z BC Hel -
l mann. 

– Je ste śmy do brze sko mu ni ko wa ni.

Ma my bli sko do gra ni cy i au to stra dy,
a wy jaz dy nie są da le kie, no, mo że po -
za Sło we nią. Kosz ty nie bę dą du że,
a na by te do świad cze nie dla nas wszyst -
kich mo że za owo co wać – kon ty nu uje
szko le nio wiec. – Chce my po znać te
roz gryw ki, zo ba czyć, jak to wy glą da.
Bę dzie my grać i zdo by wać do świad -
cze nie. Dru ży ny w tych roz gryw kach
na pew no są w na szym za się gu, ale nie
to jest naj waż niej sze. Sku pia my się
na li dze, gdzie prze cież dru gi se zon ry -
wa li zo wać bę dzie my w Ener ga Ba sket
Li dze. To ona jest naj waż niej sza. Pu -
char da je nam z ko lei moż li wość ro ze -
gra nia pa ru me czów wię cej w se zo nie
i wy peł nie nia przerw pod czas okie nek
re pre zen ta cyj nych.

War to do dać, że w po przed nim se -
zo nie w roz gryw kach ry wa li zo wał Ta -

nel Kur bas, któ ry od te go se zo nu bę dzie
grał w GTK. Es toń czyk ra zem ze swo -
im po przed nim klu bem BK Le vic ki Pa -
trio ti za jął dru gie miej sce, prze gry wa -
jąc w fi na le ze sło weń ską eki pą Zla to -
rog La sko.

Cze go na le ży się spo dzie wać po gli -
wi cza nach w nad cho dzą cym se zo -
nie? – Skład zo stał moc no zmie nio ny.
W ze spo le po zo sta ło tyl ko dwóch za -
wod ni ków z po przed nich roz gry wek.
Dla te go też gra li śmy spo ro gier spa rin -
go wych, by jak naj le piej się zgrać
i do pa so wać. W szat ni at mos fe ra jest
do sko na ła i na szym za da niem, trze ba
ją tyl ko prze nieść na par kiet – przy zna -
je no wy ka pi tan ze spo łu Kac per Ra -
dwań ski. – W trak cie okre su przy go to -
waw cze go mie li śmy róż ne mo men ty.
Z jed nej stro ny do bra dys po zy cja

w me czach to wa rzy skich z dru ży na mi
z Czech, a z dru giej bar dzo sła by wy -
stęp w tur nie ju na wła snym par kie cie.
Je śli cho dzi o ocze ki wa nia w tym se -
zo nie, to jest gru pa sze ściu ze spo łów,
któ re wy da ją się być po za za się giem po -
zo sta łych. Resz ta staw ki po win na być
wy rów na na. Je śli po wiem, że chce my
wal czyć o play off, to jest to być mo -
że pro gno za na wy rost, ale wy da je mi
się, że wie le ze spo łów po ci chu na to
li czy. Klu czem bę dzie do bra dys po zy -
cja na wła snym par kie cie i je śli uda nam
się spra wić kil ka nie spo dzia nek, być
mo że uda się też włą czyć w wal kę
o ósem kę. Dru gim, ale rów nie waż nym
ce lem jest spra wie nie, by lu dzie, szcze -
gól nie w Gli wi cach, chcie li nas oglą -
dać i przy cho dzić na na sze spo tka nia
w no wej ha li – do da je.

Fal start siat ka rek Wzię li wszyst ko
Nie uda ła się in au gu ra cja se zo -

nu 2018 / 19 na szym siat kar kom. Aka -
de micz ki, w pierw szej ko lej ce I li gi, ule -
gły w Po zna niu dru ży nie ENEA Ener -
ge tyk 1: 3 (20: 25, 21: 25, 34: 32, 23: 25).
Oka zja do re ha bi li ta cji już w naj bliż szą
so bo tę, 6 paź dzier ni ka. W ha li przy
ul. Ka szub skiej aka de micz ki po dej -
mo wać bę dą PWSZ Tar nów. Po czą tek
o go dzi nie 18.00. 

Wprze rwie let niej wze spo le AZS -udo -
szło do re wo lu cyj nych zmian. Z po -
przed niej ka dry zo sta ły tyl ko dwie za -
wod nicz ki. Od po cząt ku przy go to wań
trwał więc wy ścig z cza sem, aby jak
naj le piej zgrać dru ży nę. Mia ły te mu słu -
żyć m.in. licz ne gry kon tro l ne. Pierw -
szy mecz li go wy po ka zał jed nak, że
przed tre ne ra mi i siat kar ka mi z Gli wic
jest jesz cze tro chę pra cy.

W pierw szej par tii czę ściej punk to -
wa ły po zna nian ki, wy ko rzy stu jąc nie -
pew ne przy ję cie aka de mi czek. W efek -
cie wy szły na pro wa dze nie 11: 5. Po zna -
nian ki utrzy my wa ły ca ły czas pię cio -
punk to wą prze wa gę, a po tem od sko czy -
ły na sie dem oczek. Przy wy ni ku 22: 14
Woj ciech Cza pla po pro sił o czas. Gli -
wi czan ki po wo li za czę ły od ra biać stra -
ty i przy sta nie 24: 20 to szko le nio wiec
Ener ge ty ka prze rwał grę. Za raz po tem
atak z dru giej li nii jed nej z po zna nia -
nek za koń czył tę par tię. 

W dru gim se cie gli wi czan ki po pra -
wi ły przy ję cie i w kon se kwen cji dość
dłu go wy nik oscy lo wał wo kół re mi su.
Nie ste ty, w po ło wie par tii wró ci ły

grze chy z pierw szej od sło ny i miej sco -
we za czę ły bu do wać prze wa gę. Gli wi -
czan ki wal czy ły do koń ca i zdo by ły trzy
punk ty, jed nak to po zna nian ki wy gra -
ły od sło nę 25: 21.

Wy nik 2: 0 nie ozna czał jesz cze
zwy cię stwa Ener ge ty ka. Zda wa ły so -
bie z te go spra wę pod opiecz ne Cza pli,
któ re na trze cią par tię wy szły moc no
zmo bi li zo wa ne, szyb ko ob ję ły pro wa -
dze nie 4: 1 i utrzy my wa ły prze wa gę.
Wy da wa ło się, że gli wi czan ki, ma jąc
pił kę se to wą, za koń czą tę od sło nę, ale
nic z te go. Ki bi ce zo ba czy li za cię tą wal -
kę na prze wa gi. Osta tecz nie aka de micz -
ki wy gra ły 34: 32.

Od po cząt ku czwar te go se ta wy da -
rze nia na par kie cie kon tro lo wa ły po zna -
nian ki, choć w pew nym mo men cie
na ta bli cy po ja wił się re mis 10: 10. Przez
ja kiś czas gra no punkt za punkt. Aka -
de micz ki pro wa dzi ły na wet 21: 19.
Wte dy jed nak miej sco we nie tyl ko
zdo ła ły zni we lo wać tę prze wa gę, ale na -
wet ob ję ły pro wa dze nie. Sy tu ację pró -
bo wał ra to wać Cza pla, prze ry wa jąc
grę. Da ło to efekt w po sta ci 22. punk -
tu. Emo cje znów się gnę ły ze ni tu, lecz
po uda nym ata ku to go spo dy nie mia -
ły pił kę me czo wą i wy gra ły 25: 23.

AZS Gli wi ce: Ka ta rzy na Na dzia łek,
Jo an na Cie siel czyk, Syl wia Pelc, Ni ko -
la Abra maj tys, Eri ka Sa lan cio va, Mag -
da le na Ko wal czyk, Alek san dra El ko (li -
be ro) oraz Ka ta ri na Osad czuk, Ni ko la
Mal czew ska, Ka ta rzy na No wak, Syl wia
Pelc, Iga Pią tek, Iza be la Tro ciń ska.

Wdo sko na łych na stro jach koń -
czą let ni se zon mło dzi ko la -
rze Gru py Ko lar skiej Gli wi -

ce. Na fi ni szu let niej ry wa li za cji
walczyli w trzech wy ści gach, w tym
dwóch o ty tu ły mi strzow skie. Zdo by li
pięć zło tych me da li. 

W Gli wi cach ro ze gra no mi strzo stwa
w jeź dzie na czas dwój ka mi. W ka te -
go rii żak do mi na cję po twier dzi li Da niel
Sój ka i Ni ko dem Gwóźdź, wy gry wa -
jąc ko lej ny wy ścig. W mło dzi kach
na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li
Mi chał Wa lo szek i Krzysz tof Py tlik,
siód me miej sce wy wal czy li Mi ko łaj
Skrzy dło i Krzysz tof Szewc, dzie sią -
te Emil So ko liń ski i Sój ka,
a Bar tosz Ma rut i Łu kasz
Waw rzacz skla sy fi -
ko wa ni zo sta li
na je de na stej po -
zy cji.

Ko lej ny
wy ścig o mi -
strzow skie ty -
tu ły ro ze gra -
no w Kiel -
cach. W Mię -
dzy wo je wódz -
kich Mi strzo -
stwach Mło dzi -
ków w ko lar stwie
gór skim – MTB naj lep -
si by li gli wi cza nie, któ rzy
po ko na li ry wa li z Ma ło pol ski,

świę to krzy skie go, łódz kie go i ślą skie -
go. Ta tia na Gro ma da nie po zo sta wi ła
cie nia wąt pli wo ści, kto jest naj lep szy
i wy gra ła z ogrom ną prze wa gą. W jej
śla dy po dą żył Mi chał Wa lo szek, czy niąc
po dob ne spu sto sze nie wśród chłop -
ców, któ rych wy star to wa ło po nad czter -
dzie stu. Nic za tem dziw ne go, że w wy -
ści gu szta fet mie sza nych fa wo ryt był tyl -
ko je den – Gru pa Ko lar ska Gli wi ce. Mi -
strzo wie Pol ski 2018 ro ku z Mrą go -
wa – Ta tia na Gro ma da i Mi chał Wa lo -
szek – nie za wie dli i wy gra li z ogrom -
ną prze wa gą. 

Ostat nim te go rocz nym wy ści giem
szo so wym dla ża ków i mło dzi ków
by ły nie dziel ne za wo dy w Za brzu. Po -
now nie z do sko na łej stro ny po ka za li się
za wod ni cy z Gli wic. W ry wa li za cji ża -
ków pięk nym fi ni szem po pi sał się Sój -
ka i wy grał nie za gro żo ny. W mło dzi -
kach na sa mot ny od jazd zde cy do wał się
Wa lo szek i też od niósł zwy cię stwo. Py -
tlik, jak przy sta ło na mi strza sprin tu,
ograł grup kę po ści go wą i był trze ci,
a kon tro lę nad wy da rze nia mi po twier -
dzi li, przy jeż dża jąc na me tę za wo -
dów, in ni ko la rze z Gli wic. Siód my był
Ma rut, ósmy Skrzy dło, dzie sią ty Ku sia -
kie wicz, je de na sty Waw rzacz, a So ko -

liń ski pięt na sty.
Gra tu lu je my świet ne go za -

koń cze nia let nie go se zo nu
i ży czy my po wo dze nia

w ko lar skich prze ła -
jach. 

Za nim się one
roz pocz ną, za pra -
sza my 10 paź dzier -
ni ka o go dzi -
nie 11.00 na ką pie -
li sko Le śne, gdzie
od bę dzie się fi -

nał XVII Eko Raj du
Ro we ro we go Gli wi -

ce 2018. War to przy je -
chać, bo atrak cji bę dzie

wie le, a po go da gwa ran to wa -
na. Za pra sza my.
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Piast wró cił na zwy cię ską ścież kę
Po la niu, ja kie Piast do stał we

Wro cła wiu ze Ślą skiem (1: 4),
nie bie sko -czer wo ni wró ci li

na zwy cię ską ścież kę. Naj pierw,
w pierw szej run dzie Pu cha ru Pol ski, gli -
wi cza nie wy gra li na wy jeź dzie
z GKS 1962 Ja strzę bie 2: 1, a czte ry dni
póź niej, w der bach Gór ne go Ślą ska, po -
ko na li Gór ni ka Za brze 1: 0. 

Wal de mar For na lik, w prze ci wień -
stwie do me czu ze Śląskiem, prze ciw -
ko Ja strzę biu wy mie nił ca łą wyj ścio -
wą je de nast kę. By ła więc oka zja zo -
ba czyć, jak bę dą so bie ra dzić za wod -
ni cy, któ rzy pierw szy raz za gra li
w bar wach Pia sta w tym se zo nie lub
de biu to wa li (Kar sten Ay ong czy Da -
mian Byr tek).

Po czą tek spo tka nia na le żał do go -
spo da rzy, ale po kwa dran sie ja strzę bia -
nie cof nę li się na wła sną po ło wę i od -
da li ini cja ty wę gli wi cza nom. Miej -
sco wi pró bo wa li mu ro wać bram kę
i zo sta li za to uka ra ni. W 30. min, po do -
środ ko wa niu z le wej stro ny Pio tra Pa -

rzysz ka, bram karz go ści wy pu ścił pił -
kę z rąk, co bez li to śnie wy ko rzy stał Ay -
ong, zdo by wa jąc w de biu cie swo je go
pre mie ro we go go la.

Wy da wa ło się, że po zmia nie stron
go spo da rze ru szą do ja kichś bar dziej
zma so wa nych ata ków, ale nic ta kie go
nie na stą pi ło. Gli wi cza nie gra li spo koj -
nie, kon tro lu jąc prze bieg wy da rzeń.
Z cza sem jed nak dru ży na z Ja strzę bia
wy pra co wa ła so bie optycz ną prze wa -
gę i od cza su do cza su stwa rza ła za gro -
że nie w po lu kar nym Pia sta. W 74. min
jed ną z ak cji, pre cy zyj nym strza łem
w dłu gi róg, za koń czył wpro wa dzo ny
chwi lę wcze śniej Da wid We is. 

Kon tak to wy gol wlał na dzie ję w ser -
ca go spo da rzy na od wró ce nie lo sów
spo tka nia. Do brze jed nak za re ago wał
For na lik, wpusz cza jąc do gry Ge rar da
Ba dię, któ ry za stą pił na bo isku Ay on -
ga. Ka ta loń czyk szarp nął grę i Piast
pod ko niec za czął so bie stwa rzać oka -
zję. Naj lep szą miał Pa rzy szek, któ ry
po za gra niu Ba dii zna lazł się za obroń -

ca mi, sta nął oko w oko z bram ka rzem
GKS -u, ale strze lił zbyt lek ko. 

Piast wy grał i w ko lej nej run dzie Pu -
cha ru Pol ski za gra z Le gią War sza wa.

Piast: Ja kub Szma tu ła – Mar tin
Koncz kow ski, Alek san dar Se dlar, Da -
mian Byr tek, To masz Mo kwa, De nis
Goj ko, Pa tryk So ko łow ski, To masz Jo -
dło wiec (61' Pa tryk Dzi czek), Alek -
san der Ja gieł ło (65' Ma te usz Mak),
Kar sten Ay ong (81' Ge rard Badía),
Piotr Pa rzy szek.

Są ta kie me cze w se zo nie, na któ re
z nie cier pli wo ścią cze ka ją wszy scy
ki bi ce. Do nich na le żą der by. W kon -
se kwen cji roz ró by, ja ka mia ła miej sce
w spo tka niu ro ze gra nym w mar cu br.,
na try bu nach za bra kło tym ra zem zor -
ga ni zo wa nych grup fa nów Pia sta i Gór -
ni ka. 

W wyj ścio wej je de na st ce go spo da -
rzy, w po rów na niu do me czu ze Ślą -
skiem, za szły trzy zmia ny. Do bram ki
wró cił Ja kub Szma tu ła, do obro ny
Alek san dar Se dlar, a na skrzy dle od po -
cząt ku za grał Ma te usz Mak. W me czo -
wej osiem na st ce za bra kło na to miast To -
ma sza Jo dłow ca, któ ry się prze zię bił.

Już pierw sza ak cja Pia sta mo gła
dać go spo da rzom pro wa dze nie. Za raz
po roz po czę ciu gry Mak wpadł w po -
le kar ne, w ostat niej chwi li zo stał jed -
nak za blo ko wa ny przez obroń cę Gór -
ni ka. Przez ko lej ne 10 mi nut trwał na -
pór gli wi czan, ale nie przy niósł efek -
tu w po sta ci go la. W koń cu za brza nom
uda ło się na chwi lę prze nieść cię żar gry
na po ło wę go spo da rzy. Po tem znów ini -
cja ty wa na le ża ła do Pia sta, któ ry pró -
bo wał grać pił ką, go ście na to miast
swo ich szans szu ka li w dłu gich po da -
niach kie ro wa nych do Igo ra An gu lo.
Pierw szy groź ny strzał w tym spo tka -
niu ki bi ce zo ba czy li w 31. mi nu cie. Z li -

nii 16 me trów ude rzył Je sus Ji me nez,
pił ka prze szła tuż obok słup ka bram ki
Pia sta. W 35. min Jor ge Fe lix z Jo elem
Va len cią roz ru sza li ki bi ców... wal cząc
mię dzy so bą o pił kę w po lu kar nym go -
ści. Skoń czy ło się wy bi ciem fut bo lów -
ki przez gra czy Gór ni ka. W 39. min fa -
tal ny w skut kach błąd po peł nił Szma -
tu ła, któ ry tak za grał pił kę, że prze jął
ją Da niel Smu ga. Skoń czy ło się go lem
dla za brzan, ale po we ry fi ka cji VAR ar -
bi ter uznał, że au tor tra fie nia, Ka mil Za -
pol nik, w mo men cie prze ję cia pił ki od -
bi tej przez bram ka rza Pia sta, był na spa -
lo nym. Chwi lę po wzno wie niu gry
Va len cia uciekł le wą stro ną, strze lił
po dłu gim ro gu i tra fił w słu pek. 

Dru gą po ło wę le piej za czął Gór nik.
Za brza nie w cią gu pierw szych pię ciu
mi nut stwo rzy li so bie trzy sy tu acje,
po któ rych mo gły paść bram ki. Go ście,
wi dząc, że Piast nie ta ki moc ny, jak
wska zu je miej sce w ta be li, da lej ata ko -
wa li, koń cząc ak cje strza ła mi. Go spo -
da rze ta kim ob ro tem spra wy wy da wa li
się być cał ko wi cie za sko cze ni. Wresz -

cie, w 60. mi nu cie, Va len cia, zwo dem,
urwał się gra czo wi Gór ni ka, po raj dzie
za grał do Fe li xa, ale ten, za miast strze -
lać, po da ł jesz cze do Mi cha la Pa pa do -
pu lo sa, któ ry nie opa no wał pił ki. W 64.
min, po da le kim po da niu, Ma ciej Am -
bro sie wicz prze pchał się w po lu kar nym
i sta nął oko w oko ze Szma tu łą, bram -
ka rza Pia sta ka pi tal nie jed nak wy bro -
nił strzał za wod ni ka Gór ni ka. Chwi lę
póź niej Da ni Su arez ura to wał swój
ze spół, zbi ja jąc pił kę na słu pek po strza -
le Va len cii. To był mo ment zwrot ny
w tej po ło wie. Piast za ata ko wał i w 72.
min re zer wo wy Ba dia, po za gra niu Va -
len cii, ka pi tal nym ude rze niem z le wej
no gi w dłu gi róg nie dał szans To ma -
szo wi Lo sce. 

Piast: Ja kub Szma tu ła – Mar cin
Pie trow ski, Ja kub Czer wiń ski, Alek san -
dar Se dlar, Mik kel Kir ke skov, Jo el Va -
len cia, Tom Ha te ley, Pa tryk Dzi czek,
Jor ge Fe lix (83` Mar tin Koncz kow ski),
Ma te usz Mak (57` Ge rard Ba dia), Mi -
chal Pa pa do pu los.

(gm) 

Gli wi czan ka
wi ce mi strzy nią

świa ta

Ar tur Szpil ka kon tra Ma riusz Wach w Are nie Gli wi ce!

Te go jesz cze w Gli wi cach nie by ło
Przed na mi wiel kie wy da rze nie pię -

ściar skie. 10 li sto pa da w ha li Are na Gli -
wi ce sen sa cyj nie za po wia da ją ca się
ga la bok su za wo do we go oraz walk
w for mu le K -1.

Pot, zmę cze nie, krew i he ro icz ny bój
gwa ran tu je wal ka wie czo ru. Zmie rzą się
cha ry zma tycz ny i bez kom pro mi so wy
Ar tur „Szpi la” Szpil ka oraz „czło wiek
z gra ni tu” – Ma riusz Wach, któ ry
w swo jej ka rie rze ni gdy nie le żał na de -
skach, choć ry wa li miał moc nych, jak
Wi ta li ja Klicz ko. Szpil ka kil ka ra zy
na de skach lą do wał, ale zwy kle to on
wy sy łał na nie swo ich prze ciw ni ków.

Po je dy nek obu gi gan tów wa gi cięż kiej
za po wia da się więc nie zwy kle eks cy tu -
ją co. Dzie sięć rund pro wo ka cji, py skó wek,
prze py cha nek, sło wem: to tal nej woj ny.

Kto wy gra? Z pew no ścią lep szy, ale
dziś trud no wska zać fa wo ry ta.

Praw dzi wą bi twę obie cu je też na sza
mi strzy ni świa ta Ewa „Ty gry si ca”
Piąt kow ska, któ ra po wspa nia łym po -
je dyn ku w ma ju br. po ko na ła na Sta dio -
nie Na ro do wym zna ko mi tą i wa lecz ną

Szwed kę Ma rię Lind berg. Te raz przy -
go to wu je się do ko lej nej obro ny ty tu -
łu mi strzy ni świa ta fe de ra cji WBC. 

Do wal ki o ty tuł pro mo to rzy za pro -
si li trzy naj lep sze za wod nicz ki w tej ka -
te go rii wa go wej na świe cie. Ocze ku ją

wła śnie na po twier dze nie ich udzia łu.
Z kim na sza pię ściar ka skrzy żu je rę ka -
wi ce, na pi sze my nie ba wem. Wte dy
przy bli ży my też na zwi ska na stęp nych
gla dia to rów, któ rzy wal czyć bę dą 10 li -
sto pa da w Are nie Gli wi ce. Być mo że

to Ka mil Sze re me ta (mistrz Eu ro py) lub
Ma ciej Su lęc ki? 

Wej ściów ki na „Bo xing Ko noc ko -
ut 5 – Gli wi ce” moż na już na by wać
za po śred nic twem stro ny kup bi let. pl 

We wło skim Li do di Ja osna ro ze gra -
no mi strzo stwa świa ta w kick bo xin gu
low kick. Star tu ją ca w nich gli wi czan -
ka Ju sty na Ci bor ska (kick bo xing), ry wa -
li zu ją ca w ka te go rii wa go wej plus 70 kg,
wy wal czy ła srebr ny me dal! Za wo dy
zor ga ni zo wa ła World As so cia tion of
Kick bo xing Or ga ni za tions.

Na sza uta len to wa na ju nior ka z klu bu
Na jem nik Gli wi ce, pod opiecz na tre ne -
ra Bar tło mie ja Paw lu sa, do pie ro w fi na -
le ule gła ry wal ce z Gre cji. Wi ce mi strzo -
stwo świa ta to naj więk szy suk ces ko bie -
ce go kick bo xin gu w na szym mie ście.

FO
TO

: P
IA

ST
-G

LI
W

IC
E.

EU

FO
TO

: P
IA

ST
-G

LI
W

IC
E.

EU



n ESPERAL odtrucia.
504−170−902. (200650)

n MATEMATYKA, fizyka,
chemia. 32/230−11−03.
(200105)

n MATEMATYKA, chemia
−również przypadki
beznadziejne.
www.krzysztofcywinski.pl,
608−138−035. (200563)

n MATEMATYKA, CHEMIA
−matura, studia.
725−241−156. (200979)

n MATEMATYKA, fizyka,
chemia. Angielski.
725−241−156. (200980)

n ANGIELSKI korepetycje.
693−359−602. (201436)

n SPRZĄTANIE mieszkań,
domów, biur. 511−336−826.
(201439)

n Zatrudnimy kelnerki,
barmanki. Wymagania:
umiejętność pracy w
zespole, dyspozycyjność,
wiek 18−25 lat. QUeeNS,
Gliwice. kontakt: tel.
888−555−008 w godz.
16.00−6.00. (199519)

n MR CONSTRUCTION
zatrudni pracowników do
wykonywania ociepleń
budynków oraz dekarzy 
z minimum 2−letnim
doświadczeniem
zawodowym 
Tel. 32/305−24−56. 

n ZATRUDNIMY operatorów
wózków widłowych oraz
pracowników liniowych.
Praca stała lub dodatkowa.
Tel. 660−645−089. (201371)

n ZATRUDNIĘ murarza,
kafelkarza (rencista,
emeryt) oraz instalatora
wod−kan., gaz, c.o.,
spawacza gazowego. Tel.
32/279−29−44, e−mail.:
instalator@digi.pl (201425)

n HANDLOWCA zatrudnimy.
693−544−007, 603−076−260.
(201426)

n POTRZEBNY pracownik
ogólnobudowlany do pracy
w Niemczech.
+49/535−241−982. (201441)

n Zatrudnimy Panie do
sprzątania biur w
Gliwicach. 515−730−144.
(201445)

n Zatrudnię do docieplania
budynków. 602−407−190.
(201448)

n BARMANA /BARMANKĘ
zatrudnię. Klub Bilardowy
NOT. 507−070−333. 

n Zatrudnię kierowcę kat.B
(rozwożenie przesyłek).
605−539−555. (201457)

n Zatrudnię dekarza, papa
termozgrzewalna 
i pracowników
ogólnobudowlanych.
733−450−030. (201464)

n FIrMa zatrudni
brukarzy, murarzy
(umowa o pracę) dobre
warunki płacowe.
516−147−207. (201430)

n Zatrudnię technika
dentystycznego.
505−019−324. (201482)
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Firma ZM Invest S.A. Oddział Gliwice
ZATRUDNI 

NA STANOWISKU 
MURARZ

Umowa o pracę/pełny etat
Tel. 607-602-965
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OFERTA PRACY
MONTER/POMOCNIK MONTERA INSTALACJI 

GRZEWCZYCH I SANITARNYCH
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

ZAKRES PRAC
- montaż instalacji grzewczych, sanitarnych i wentylacji
- montaż urządzeń i armatury
- prace przygotowawcze i pomocnicze przy wykonaniu instalacji 

ŚLUSARZ-SPAWACZ 
POMOCNIK ŚLUSARZA-SPAWACZA 

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

ZAKRES PRAC
- umiejętność spawania MIG/MAG
- umiejętność składania elementów
- dokładność, staranność

OCZEKIWANIA - UMIEJĘTNOŚCI:  
chęć rozwoju zawodowego, lojalność, zaangażowanie, samodyscyplina

n Przyjmę mechanika
samochodowego
i pracownika serwisu
ogumienia. 602−266−245.
(201483)

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. (200639)

n Skup książek, płyt
muzycznych. Dojazd.
Gotówka. 508−245−450 



n TRANSPORT 1,5t.
664−853−824.  (201328)

n TANIO, solidnie
−ocieplanie budynków,
kompleksowe remonty.
513−328−059. (201336)

n TELEWIZORY. 234−86−65,
692−666−418. Bałucki.
(201344)

n MALOWANIE, gładzie
gipsowe, sufity
podwieszane, panele,
cyklinowanie. 889−330−873.
(201421)

n NAPRAWA lodówek,
pralek, kuchenek
gazowo−elektrycznych.
784−247−509. (201422)

n TRANSPORT
−PRZEPROWADZKI.
601−84−52−89. (201423)

n ZAPAROWANE okna?
Grzyb? zamontujemy
nawiewniki okienne.
792−772−634.
(201435)

n Malarstwo, remonty.
570−831−146. (201452)

n RTV −naprawa domowa.
32/279−42−79,
605−285−957.  
(201460)

n PRALKI, prasownice
−naprawa. Filipowski,
604−491−497.  (201466)

n CYKLINOWANIE.
501−845−106. (201470)

n JUNKERSY −naprawa.
517−067−283.  (201472)

n MALOWANIE, solidnie,
tanio. 690−267−289.
(201481)

n MALOWANIe,
kafelkowanie, remonty.
574−595−004. (201447)

n MeBLe modułowe,
tapicerowane, kuchnie,
sypialnie, materace,
zabudowy wnęk, szafy.
Rolety. 32/270−00−09,
695−89−98−63.  (201463)

n RADIA, wzmacniacze,
kolumny. Kolejki PIKO, TT.
607−912−559. (201354)

n Do wynajęcia
komfortowe
pomieszczenia, centrum,
na biura, gabinety,
kancelarie. Kontakt:
533−788−995. (200626)

n Sprzedam okazyjnie
2−pokojowe, 56m2,
Zwycięstwa, Ip. po
kapitalnym remoncie.
cs−schindler@gmx.de,
0049/ 178−680−29−36.
(201405)

n Wynajmę umeblowane 
2 pokoje, blisko
politechniki. tel.
503−477−883. (201446)

n Do wynajęcia
pomieszczenia 80m2
i 60m2 magazyn.
697−007−248. (201454)

n Pokój do wynajęcia.
692−303−249. (201455)

n Sprzedam 2−pokojowe,
Opawska. 692−303−249.
(201456)

n Do wynajęcia
3−pokojowe, Młyńska.
516−423−255,
32/231−36−29. (201458)

n Do wynajęcia
4−pokojowe (II−poziomowe),
Nowy Świat. 516−423−255.
(201459)

n Mieszkanie 3−pokojowe
dla pracowników 
w Gliwicach−Trynku
wynajmę. 693−544−007.
(201465)

n Do wynajęcia
mieszkanko. 604−237−902.
(201467)

n Wynajmę mieszaknie
2−pokojowe, centrum.
608−129−006. (201474)

n WYNAJMĘ pokoje.
725−241−156. (201473)

n Radzionków sprzedam
dom. 606−507−596.
(201444)

n ŻERNICA.
http:/www.szybko.pl/7974007
516−579−200. (201449)

n Sprzedam dom
dwupiętrowy 230m2,
os.Chemiczne.
506−550−389. (201484)

n AUTOSKUP dojazd,
gotówka. 508−44−66−75.  

n AUTOZŁOMOWANIE.
515−274−430 (201372)

n AUTOSKUP całe, rozbite,
osobowe, dostawcze.
509−796−001, 798−835−341.
(201373)

n AUTOSKUP, gotówka,
najlepsze ceny, dojazd.
602−871−305, 515−274−430.
(201374)

n Sprzedam garaż
murowany,
ul.Dąbrowskiego.
535−351−559. (201480)

n REMONTY kompleksowe,
kafelkowanie, malowanie,
łazienki, panele, itp.
502−86−12−31. (200585)

n MALOWANIE.
32/275−15−36,
797−718−267. (200800)

n DACHY. Papa −tanio.
32/275−15−36,
797−718−267. (200801)

n DACH −papa
termozgrzewalna.
733−873−805. (200950)

n NAPRAWA sprzętu AGD.
501−398−273. 
(201002)

n Wynajmę lokal pod
działalność
usługowo−handlową
150m2, okolica
Gliwice−Żerniki, ul.
J.elsnera 1. Kontakt:
600−176−242. (201471)

n AUTOSKUP
samochodów.
791−606−505. (200495)

n BIURA, WARSZTATY,
magazyny −Gliwice.
32/231−64−44. (201406)

n SOLIDNIe
−Kafelkowanie. Remonty.
Wykończenia.
730−187−813. (201479)
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www.atut.nieruchomosci.plwww.atut.nieruchomosci.pl

BIURO: GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 57/7

TEL: 606 129 719,  604 113 006

BIURO: GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 57/7

TEL: 606 129 719, 604 113 006

Okolica Rynku i Placu Mickiewicza 2 pokoje
57 m2 co miejskie  duża kuchnia                  c. 210 tys.

Okolica Rynku ulica Korfantego
Kamienica do remontu                                  c. 480 tys.

Emilii Plater 3 pokoje ,balkon , co miejskie ,ciepla
woda z sieci, 2 piętro, winda, 68 m2              c.239 tys.

4 pokoje, 112 m2 , sloneczne po remontach,
kamienica                                                        c.369 tys.

Dom wolnostojący, działka 1200 m2,
budowa z 2013 roku, Gliwice
osiedle blisko Knurowa                            c.760 tys.

Pyskowice , nowy dom do skończenia,   c.650 tys

Działki budowlane okolice Pyskowic, Wielowsi,
Tworoga, atrakcyjne

ceny już od 40000 zł za 600 m2

2 pokojowe,
52 m2, łazienka,
duża kuchnia,

ocieplony
budynek z cegły,
co gaz, c. 153 tys.

blisko
politechniki

Łabędy,
4 pokoje, 73 m2,
balkon, łazienka,
wc, co miejskie,

ciepła woda z
sieci miejskiej,
ocieplony blok,
ciche miejsce

c. 240 tys.

Okolica rynku,
całe piętro

kamienicy, blisko
plac Grunwaldzki

i plac
Mickiewicza,

112 m2 4 pokoje,
kuchnia, łazienka

stan dobry
c. 369 tys.

N i e r u c h o m o ś c i

K r edy ty

Dzia ła jąc zgod nie z art. 35 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

BUR MISTRZ TOSZ KA

in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w Tosz ku oraz
na stro nach in ter ne to wych: www.bip.to szek.pl i www.to szek.pl na okres 21 dni
(w dniach od 03.10.2018 r. do 24.10.2018 r.) za miesz czo ne zo sta ły na stę pu ją -
ce wy ka zy nie ru cho mo ści:

1. Wy kaz lo ka li miesz kal nych, znaj du ją cych się w bu dyn ku po ło żo nym
w Tosz ku przy  ul. Ry nek 22 / Chro bre go 1, prze zna czo nych do sprze da -
ży w dro dze bez prze tar go wej na rzecz na jem ców.
2. Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nych do od da nia w dzier ża wę na ce -
le ogród ków wa rzyw nych, w try bie bez prze tar go wym:
l dział ka nr 354/31 o pow. 0,0494 ha, ob ręb To szek, KW nr
GL1G/00034375/3 na okres3 lat, 
l część dział ki nr 279/45 o pow. 0,0141 ha, ob ręb To szek, KW nr
GL1G/00034047/5 na czas nie okre ślo ny, 
l dział ka nr 1621/70 o pow. 0,0236 ha, ob ręb To szek, KW nr
GL1G/00018324/3 na czas nie okre ślo ny.

Ter min do zło że nia wnio sku przez oso by, któ rym przy słu gu je pierw szeń stwo
w na by ciu  nie ru cho mo ści na pod sta wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta wy
z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi wy no si 6 ty go dni li -
cząc od dnia wy wie sze nia wy ka zu.

Gliwickie smaki

K r e d y t y



KI NO
KI NO AMOK – SCE NA BAJ KA
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 3,
www.amok.gli wi ce.pl)

DU ŻA SA LA
n 3.10 Kler – 15.15, 20.15 Ka mer dy ner
– 17.45

KA MER DY NER. Dra mat hi sto rycz ny.
Opo wie dzia na z epic kim roz ma chem,
in spi ro wa na praw dzi wy mi wy da rze nia -
mi, hi sto ria splą ta nych lo sów Po la -
ków, Ka szu bów i Niem ców na tle
burz li wych wy da rzeń pierw szej po ło -
wy XX stu le cia. Ma te usz Krol, ka szub -
ski chło piec, po śmier ci mat ki zo sta je
przy gar nię ty przez ary sto krat kę Ger dę
von Krauss po cho dzą cą z ma jęt ne go
pru skie go ro du. Do ra sta w pa ła cu. Ró -
wie śnicz ką Ma te usza jest cór ka Kraus -
sów Ma ri ta. Mię dzy mło dy mi ro dzi się
mi łość.

n 4.10 SE ANS SE NIO RA: Ka mer dy ner
– 12.30, Kler– 15.15, Ka mer dy ner– 17.45
n 5.10 Ka mer dy ner – 15.15, Kler –
18.00
n 6.10 Kler – 16.00, w ra mach: MET
Ope ra se zon 2018-2019: Aida –
18.55

AIDA. Spek takl trans mi to wa ny po raz
trze ci. Ope ra Giu sep pe Ver die go
opo wia da ją ca tra gicz ną hi sto rię mi -
ło ści z cza sów fa ra onów nie mo gła li -
czyć na pięk niej szą opra wę niż ta
przy go to wa na w Met przez Son ję Fri -
sell. Do dziś ope ra ta za li cza na jest
do nie śmier tel nych hi tów te atru mu -
zycz ne go. Mi ło sny trój kąt, któ ry two rzą
etiop ska nie wol ni ca Aïda, wódz egip -
ski Ra damès i za ko cha na w nim księż -
nicz ka Am ne ris, wiel kie sce ny zbio ro -
we i wspo mnia ny mo nu men ta lizm
gwa ran tu ją wy jąt ko we prze ży cia,
zwłasz cza gdy w głów ne po sta ci
wcie la ją się An na Ne treb ko, Ani ta
Ra chve li shvi li i Alek san drs Antoņenko.

n 7.10 Ka mer dy ner – 15.15, 20.15, Kler
– 18.00
n 9.10 Ka mer dy ner – 15.15, Kler –
18.00, 20.15
n 10.10 Kler – 20.15
n 11.10 Kler – 18.00, NAJ LEP SZE POL -
SKIE 30” DKF Trans – 20.15
n 12.10 Kler- 18.00, 7 uczuć – 20.15
n 13.10 Ka mer dy ner – 15.15, Kler –
18.00, 7 uczuć – 20.15
n 14.10 DZIE CIĘ CY SA LO NIK FIL MO -
WY: Wiel ki zły lis i in ne opo wie ści –
11.00, Kler- 15.45

SZTU KA NA EKRA NIE Ca na let to
i sztu ka We ne cji – 18.15, 7 uczuć-
- 20.00
n 16.09 7 uczuć – 20.30

n 17.10 SE ANS SE NIO RA: 7 uczuć se -
ans se nio ra – 12.30, Kler –
15.15, 17.4, 7 Uczuć- 20.15
n 18.10 Kler – 15.15, 17.45, 7 uczuć –
20.15
n 19.10 53 Woj ny- 16.15, 7 uczuć –
17.45, Jak pies z ko tem – 20.00

n 20.10 Jak pies z ko tem – 16.00, MET
OPE RA: Sam son i Da li la – 18.55
n 21.10 53 Woj ny- 16.15, 7 uczuć –
17.45, Jak pies z ko tem – 20.00
n 23-24.10 53 woj ny- 16.15, 7 uczuć
– 17.45, Jak pies z ko tem- 20.00
n 25.10 SE ANS SE NIO RA: Jak pies
z ko tem- 12.30, 53 woj ny- 16.15, 7
uczuć- 17.45, DKF- 20.00
n 26.10 7 uczuć – 16.00, Jak pies z ko -
tem –18.15, 53 woj ny- 20.15 

n 27.10 53 Woj ny- 16.30, MET OPE RA:
Dziew czy na z Dzi kie go Za cho du– 18.55
n 28.10 53 woj ny- 16.30, Jak pies
z ko tem –18.15, 7 uczuć –20.15

n 30.10 7 uczuć – 16.00, Jak pies z ko -
tem –18.15, 53 woj ny- 20.15 
n 31.10 Jak pies z ko tem –15.30, 53
woj ny- 17.30, FRAN KEN STA IN NT
Lon don- 19.15
n 1.11 KI NO NIE CZYN NE

MA ŁA SA LA
n 3.10 Czło wiek del fin – 13.30, Foks -
trot – 17.00, Czy ści cie le in ter ne tu –
20.30
n 4.10 Czło wiek del fin – 13.30, Foks -
trot – 17.00

CZŁO WIEK DEL FIN. Do ku ment. Hi sto ria Ja -
cqu es’a May ola, jed ne go z naj więk -
szych nur ków w hi sto rii, wie lo krot ne go re -
kor dzi sty świa ta w nur ko wa niu głę bi no -
wym. Je go skom pli ko wa ne ży cie oso bi -
ste, pa sja, za an ga żo wa nie w ochro nę
oce anu i roz le gła wie dza na te mat del -
fi nów sta ły się in spi ra cją dla kul to we go
fil mu Lu ca Bes so na „Wiel ki błę kit”. Nur ko -
wa nie po zwo li ło May olo wi do trzeć
do gra nic ludz kie go cia ła i od kryć głę -
bo ką więź czło wie ka z mo rzem. Film
spla ta wspa nia łą współ cze sną fo to gra -
fię pod wod ną w wy ko na niu naj lep szych
na świe cie nur ków z in tym ny mi ko men -
ta rza mi przy ja ciół May ola, ro dzi ny i mi -
strzów świa ta w
n 5.10 Czło wiek del fin – 13.30, Czy -
ści cie le in ter ne tu – 17.00
n 6.10 Czy ści cie le in ter ne tu – 13.30
n 7.10 Czło wiek del fin – 13.30, Czy -
ści cie le in ter ne tu – 17.00

MŁO DOŚĆ ASTRID. Bio gra fia iko ny li te -
ra tu ry mło dzie żo wej – Astrid Lind gren
– opo wia da o mło do ści słyn nej pi sar -
ki, uka zu jąc ją ja ko sil ną�, nie za leż ną� ko -
bie tę�, któ ra ła mie nor my spo łecz ne
i kro czy przez ży cie z pod nie sio na�
gło wa�. Astrid i jej ro dzeń stwo ma ja�
szczę ście, że do ra sta ją� w go spo dar -
stwie pa ster skim ro dzi ców. Cho ciaż� ich
co dzien na ru ty na kształ to wa na jest
przez su ro we war to ści re li gij ne, ich
mat ka Han na i oj ciec Sa mu el za wsze
da ją� im po czu cie bez pie czeń stwa
i wol no ści. Ro dzi ce Astrid po zwa la ją�
cór ce uczęsz czać� do szko ły śred niej
i nie in ge ru ją w ży cie 18-lat ki, gdy wła -
ści ciel lo kal nej ga ze ty ofe ru je jej po -
sa dę� sta żyst ki w re dak cji. Re in hold
Blom berg nie tyl ko wpro wa dza Astrid
w taj ni ki sztu ki pi sa nia, ale tak że za ko -
chu je się� w dziew czy nie. Mo że się�
zda wać, że z wza jem no ścią�, jed nak
kie dy Astrid za cho dzi w cią że�, po dej -
mu je waż na� de cy zje�…

n 11.10 SE ANS ZA UDIO DE SKRYP -
CJĄ: Ży cie Pi – 16.00, Mło dość Astrid
– 18.15, W cie niu drze wa – 20.15
n 12-13.10 Mło dość Astrid – 16.00,
W cie niu drze wa – 18.15, Czy ści cie -
le in ter ne tu – 20.00

W CIE NIU DRZE WA. Dra mat/ko me -
dia. Przed mie ścia Rey kja vi ku, świe że
po wie trze, ci sza, spo kój i ide al nie przy -
cię te, zie lo ne traw ni ki. Sie lan ko wa at -
mos fe ra nie mo że trwać jed nak wiecz -
nie: na jed nym z osie dli wy bu cha są -
siedz ki kon flikt! Ko ścią nie zgo dy jest na -
le żą ce do Bal dvi na i In gi sta re, wiel kie
drze wo, któ re rzu ca cień na ogród Ey -
bjorg i Kon ra da. Bła hy pro blem ura sta
do ab sur dal nych roz mia rów, uprzej -
mym do tej po ry są sia dom pusz cza ją
ner wy, a dzi kie emo cje bio rą gó rę
nad zdro wym roz sąd kiem. Ta jem ni czy
spraw ca prze kłu wa opo ny sa mo cho -
du, a zwie rzę ta do mo we za czy na ją
zni kać w nie wy ja śnio nych oko licz no -
ściach. Ko niecz ne sta je się za in sta lo -
wa nie ka mer. Po ja wia się tak że plot -
ka, że są sia da wi dzia no z pi łą łań cu -
cho wą.

n 14.10 Mło dość Astrid – 14.15, Twój
Vin cent – 16.30, W cie niu drze wa –
18.15, Czy ści cie le in ter ne tu – 20.00
n 16-18.10 Mło dość Astrid – 16.00,
W cie niu drze wa – 18.15, Czy ści cie -
le in ter ne tu – 20.00
n 19-21.10 W cie niu drze wa – 16.30,
Księ gar nia z ma rze nia mi – 18.15,
Mło dość Astrid – 20.15

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

n 3-4.10 Ma ła Sto pa –16.00, Ze gar
czar no księż ni ka – 18.00, Ka mer dy ner
– 20.00

ZE GAR CZAR NO KSIĘŻ NI KA. Przy go do -
wy/Fan ta sy. Na sto let ni Le wis Bar na velt
po śmier ci ro dzi ców tra fia do po łoż nej
na od lu dziu po sia dło ści eks cen trycz -
ne go wu ja Jo na tha na. Wkrót ce
po przy by ciu chło pak od kry wa, że wuj
prak ty ku je róż ne for my ma gii i eks plo -
ru je nie bez piecz ne ob sza ry świa tów
rów no le głych. Wszyst ko po to, by roz -
wi kłać za gad kę za gi nio ne go mi strza
czar nej ma gii Isa aca Izar da, któ ry
skon stru ował ze gar od mie rza ją cy czas
do nad cho dzą cej Apo ka lip sy. Ze gar
ukry ty jest w mu rach ogrom nej po sia -
dło ści, a je go od na le zie nie jest je dy -
nym spo so bem, by po wstrzy mać nad -
cho dzą cą za gła dę.
n 6-11.10 Ma ła Sto pa – 14.30, 16.15,
Kler – 18.00, 20.30
n 12-18.10 Ma ła Sto pa –16.00, Kler –
18.00, 20.30

MA ŁA STO PA. Ani ma cja. przed sta -
wia le gen dę o Wiel kiej Sto pie z zu peł -
nie in nej per spek ty wy, kie dy by stry,
mło dy Yeti znaj du je coś, co we dług
nie go nie ist nie je – czło wie ka. Wie ści
o tej „Ma łej Sto pie” przy no szą mu sła -
wę i wy wo łu ją po ru sze nie w spo łecz -
no ści pro stych Yeti, ro dząc py ta nia
o to, co jesz cze moż na zna leźć w wiel -
kim świe cie ota cza ją cym ich za śnie -
żo ną wio skę. To sza lo na opo wieść
o przy jaź ni, od wa dze i ra do ści od kry -
wa nia.
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7 UCZUĆ. Dra mat/ko me dia. Strach,
złość, smu tek, ra dość, wstręt, za zdrość,
wstyd. Adaś Miau czyń ski po wra ca
do cza sów swo je go dzie ciń stwa, kie dy
– jak więk szość z nas – miał spo ry pro -
blem z na zy wa niem to wa rzy szą cych
mu emo cji. Aby po pra wić ja kość swe go
do ro słe go ży cia, po sta na wia po wró -
cić do tam te go, nie do koń ca bez tro -
skie go okre su i na uczyć się prze ży wa nia
sied miu pod sta wo wych uczuć. Ta eks -
tre mal nie nie prze wi dy wal na po dróż
do prze szło ści ob fi tu je w sze reg prze za -
baw nych, wręcz ko micz nych sy tu acji,
ale nie sie za so bą rów nież moc wzru szeń
i re flek sji.

FOKS TROT. Dra mat. Pew ne go dnia zwy czaj ne izra el skie mał żeń stwo, Mi cha -
el i Da ph na Feld man no wie zo sta ją zdru zgo ta ni nie spo dzie wa ną wia do mo -
ścią. U pro gu ich do mu po ja wia ją się żan dar mi i in for mu ją o śmier ci ich sy -
na Jo na tha na pod czas służ by na nie mal opu sto sza łym po ste run ku woj sko -
wym. Z bie giem cza su Mi cha el sta je się co raz bar dziej sfru stro wa ny nie koń -
czą cy mi się wi zy ta mi ca łej ar mii krew nych i biu ro kra tów skła da ją cych nie -
szcze re kon do len cje. Pod czas gdy je go żo na prze ży wa ża ło bę w ci szy i spo -
ko ju, Mi cha el wpa da w spi ra lę gnie wu, któ ry przy bie ra co raz bar dziej ab -
sur dal ne roz mia ry – ana lo gicz nie do sur re ali stycz nych do świad czeń wo jen -
nych je go sy na.

KLER. Oby cza jo wy. Przed kil ko ma
la ty tra gicz ne wy da rze nia po łą czy -
ły lo sy trzech księ ży ka to lic kich. Te raz,
w każ dą rocz ni cę ka ta stro fy, z któ rej
cu dem uszli z ży ciem, du chow ni
spo ty ka ją się, by uczcić fakt swo je -
go oca le nia. Na co dzień ukła da im
się bar dzo róż nie. Li sow ski jest pra -
cow ni kiem ku rii w wiel kim mie ście

i ro bi ka rie rę, ma rząc o Wa ty ka nie.
Pro blem w tym, że na je go dro dze
sta je ar cy bi skup Mor do wicz, pła -
wią cy się w luk su sach do stoj nik ko -
ściel ny, uży wa ją cy po li tycz nych
wpły wów przy bu do wie naj więk sze -
go sank tu arium w Pol sce. Dru gi z księ -
ży – Try bus w od róż nie niu od Li sow -
skie go jest wiej skim pro bosz czem.
Spra wu jąc po słu gę w miej scu peł -
nym ubó stwa, co raz czę ściej ule ga
ludz kim sła bo ściom. Nie zbyt do brze
wie dzie się też Ku ku le, któ ry – po mi -
mo swo jej żar li wej wia ry – wła ści wie
z dnia na dzień tra ci za ufa nie pa ra -
fian. Wkrót ce hi sto rie trój ki du chow -
nych po łą czą się po raz ko lej ny,
a wy da rze nia, któ re bę dą mieć
miej sce, nie po zo sta ną bez wpły wu
na ży cie każ de go z nich.

CZY ŚCI CIE LE IN TER NE TU. Do ku ment.
Każ de go dnia co mi nu tę 500 go dzin
ma te ria łu fil mo we go jest prze sy ła -
nych na YouTube, na Twit te rze pu bli -
ku je się 450 000 twe etów, a na Fa ce -
bo oku 2,5 mi lio na po stów. Mark Zuc -
ker berg, współ za ło ży ciel Fa ce bo -
oka, obie cał kie dyś, że za po śred nic -
twem por ta lu bę dzie moż na bez
ogra ni czeń dzie lić się wszyst kim z każ -
dym, ale oka za ło się, że jest zu peł -
nie ina czej. In ter net nie jest wca le tak
neu tral ny, de mo kra tycz ny i wol ny,
jak się nam wy da je. Ty sią ce mo de -
ra to rów tre ści na Fi li pi nach dzień
w dzień de cy du je o tym, co po ja wia
się, a co jest usu wa ne z me diów spo -
łecz no ścio wych. To wła śnie oni ak -
cep tu ją lub od rzu ca ją pu bli ko wa ne
przez nas fil my i zdję cia. I o ile trud -
no się spie rać z po trze bą mo ni to ro -
wa nia wszel kich ob ra zów prze mo cy,
to we wszyst kich in nych prze strze -
niach ta ka cen zu ra wy da je się dys -
ku syj na.
Wie le wąt pli wo ści bu dzić mo że przy -

pa dek po cho dzą ce go z Los An ge -
les ar ty sty Il l my Go re’a, któ ry chciał
umie ścić na Fa ce bo oku ob raz na -
gie go Do nal da Trum pa z ma łym
pe ni sem, ale zde cy do wa no o usu -
nię ciu go z sie ci, po nie waż po gar szał
wi ze ru nek ame ry kań skie go pre zy -
den ta. Co wię cej, kon to Go -
re’a na Fa ce bo oku zo sta ło za mknię -
te. Film przed sta wia ku li sy, skut ki
i ofia ry in ter ne to wej cen zu ry, któ ra
de fac to oka zu je się ide al nym na rzę -
dziem do ste ro wa nia rze czy wi sto ścią.
Wy so ko po sta wie ni eks per ci tech -
nicz ni i by li czy ści cie le sie ci opo -
wia da ją o po trze bie i prze bie gu ta -
kich dzia łań. Oka zu je się, że por ta -
le spo łecz no ścio we ne go cju ją z nie -
któ ry mi kra ja mi do stęp do ma te ria -
łów kry tycz nych wo bec ich rzą dów.
Jak to moż li we, że wiel kie in ter ne to -
we kor po ra cje, ta kie jak Fa ce bo ok
czy In sta gram, ma ją dziś wła dzę,
o ja kiej do tej po ry więk szość państw
mo gła by tyl ko po ma rzyć? 
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TE ATR
TE ATR MIEJ SKI W GLI WI CACH 
(Gli wi ce, ul. No wy Świat 55/57,
tel. 32/ 230 67 18, 232 11 01, 
www.te atr.gli wi ce.pl)

DU ŻA SCE NA
n 3.10 Ro meo i Ju lia – 10.00
n 4-5.10 Ro meo i Ju lia – 19.00
n 6.10 Ro meo i Ju lia – 19.15
n 12-13.10 Psie ser ce – 19.00
n 14.10 Psie ser ce – 18.00 Spek takl
z Te atral ną Opie kun ką dla dzie ci

MA ŁA SA LA
n 12.10 Ma lut ka Cza row ni ca – spek -
takl dla dzie ci – 9.00, 11.00
n 13.10 Ma lut ka Cza row ni ca – PRE -
MIE RA – 16.00

MA LUT KA CZA ROW NI CA to sce nicz na
wer sja zna nej i po pu lar nej od kil ku po -
ko leń po wie ści dla dzie ci au tor stwa
Otfrie da Preus sler’a o przy go dach
ma łej sym pa tycz nej wiedź my. Nie
dość, że ma łej to jesz cze mło dej (127
let niej), któ ra po mi mo wy sił ków i sta -
rań nie mo że uczest ni czyć w spo tka -
niach i za ba wach sta rych, do świad -
czo nych cza row nic. Uka ra na za nie -
po słu szeń stwo przez sze fo wą wiedźm
zo sta je po zba wio na mio tły. Na sza
bo ha ter ka nie pod da je się i od te go
mo men tu trzy ra zy bar dziej przy kła da
się do stu dio wa nia ma gicz nych sztu -
czek, ale też ob my śla nie cny plan, jak
sta rym wiedź mom, w tym swo jej ciot -
ce, utrzeć no sa. Swo je cza ry ćwi czy
i prak ty ku je na miesz kań cach mia -
stecz ka oraz gro nie le śnych przy ja ciół
– zwie rząt. Bar dzo sta ra się być zła, do -
ku czać i ro bić psi ku sy, ale w re zul ta cie
jej cza ro wa nie ro bi wię cej do bre go,
niż złe go, a li sta tych, któ rzy są jej
wdzięcz ni za oka za ną po moc sta je się
co raz dłuż sza.

n 14.10 Ma lut ka Cza row ni ca – spek -
takl dla dzie ci – 16.00
n 16-18.10 Ma lut ka Cza row ni ca –
spek takl dla dzie ci – 9.00, 11.00

DOM MU ZY KI I TAŃ CA
(Za brze, ul. Gen. de Gaul le’a 17,
tel. 32/271 56 41, 32/271 56 42)

n 10.10 Chór IX Sym fo nii z mia sta Ta -
ka sa ki – 19.00
n 14.10 Spo tka nie z Bal la dą – 16.00

n 15.10 Thril ler Li ve! – 19.00
n 18.10 Je zio ro Ła bę dzie – The Roy -
al Mo scow Bal let – 19.00
n 21.10 Spek takl Kwar tet – 17.00
n 27.10 Je zio ro Ła bę dzie – Roy al Rus -
sian Bal let – 17.30

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

n 3-4.10 Du szek z ko mi na – 10.00
n 4.10 Mo rze ci che – 18.00
n 5.10 Mój bo ski roz wód – 19.00 
n 6.10 Ne ma – 18.00
n 7.10 Wy so kie na pię cie – 18.00
n 12.10 Wy so kie na pię cie – 19.00

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 13.10 Pod pre sją – 18.00
n 14.10 Pod pre sją – 17.00

SCE NA KA ME RAL NA
n 9.10 Spo tka nie z R. Ta lar czy kiem –
Stu dium Wie dzy o Te atrze – 14.30 
n 11.10 Mu zuł ma ny – 17.00
n13-14.10 Ma łe zbrod nie mał żeń skie – 19.00
SCE NA W MA LAR NI
n 18.10 Spo tka nie z Ry szar dem Ko -
zioł kiem – 17.00

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 3.10 Jak od nieść suk ces w biz ne -
sie, za nad to się nie wy si la jąc – 19.00
n 5.10 Kot w bu tach – 10.00
n 6-7.10 Kot w bu tach – 16.00

n 8.10 Ser ca na od wy ku – 17.30, 19.30
n 10-12.10 Stań czyk. Mu si cal – 19.00
n 13.10 Miej ska In au gu ra cja Ro ku
Kul tu ral ne go, Mar cin Wy ro stek&
Co ra zon – 18.00

MA ŁA SCE NA
n 6.10 Ma riac ka 5 – 19.30
n 7.10 Ma riac ka 5 – 18.00
n 8.10 Mąż mo jej żo ny – 19.30
n 12.10 Baj ka o ma łym zło mia rzu –
10.00
n 13.10 Ży wo ty Świę tych Osie dlo -
wych – 19.30

TE ATR KO REZ
(Ka to wi ce, plac Sej mu Ślą skie go 2,
tel. 32 209 00 88)

n 4.10 Ser ca o zmierz chu – Lek ki Te -
atr Prze no śny – 19.00
n 5.10 Kto nie ma nie pła ci – 19.00
n 6.10 The Best of – Mi rek Czy ży kie -
wicz & Wi told Ci sło – 19.00
n 7.10 Wi wi se xia – 16.00, 19.00
n 8.10 Cho lo nek – 19.00
n 11.10 Dwa – 19.00

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)

SPO TKA NIA/WY KŁA DY/WARSZ TA TY:

n 5.10 Ko lo ry mia sta. No wy cykl wy -
kła dów w Mu zeum. Spo tka nie pierw -
sze: Ce ra mi ka u rzeź ni ka- 17.00
n 5-7.10 Pol ska zo bacz wię cej –
week end za pół ce ny
n 6.10 Ma ły mu ze al nik. Skar by z na -
szych zbio rów. Kon ty nu acja pro jek -
tu edu ka cyj ne go dla dzie ci. Spo -
tka nie pierw sze: Gdzie jest Mu -
zeum? – Od dzia ły Mu zeum w Gli wi -
cach na ma pie mia sta – 11.00 i 13.00.
Za ję cia dla dzie ci od lat 5-ciu do 9-ciu.
Za pi sy: 783 560 006. 
n 9.10 FE STI WAL JE SIEŃ INI CJA TYW.
Wy kład Ta de usza Gra bo wiec kie go:
Ja po nia od Shin kan sen do bo gów je -
zior i drzew- 17.00. Wstęp wol ny, licz -
ba miejsc ogra ni czo na

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 Barw ny świat wie lu form – szkło
ar ty stycz ne i użyt ko we z hu ty w Ząb -
ko wi cach – WY STA WA CZYN NA
DO 30.09
n Art & De sign Glass. Wy sta wa
prac Ka li ny Bań ki – WY STA WA CZYN -
NA DO 30.09

WY STA WA PLE NE RO WA

Do 15 paź dzier ni ka 2018,
ko ściół pw. św. Bar tło mie ja 

(ul. Ber nar dyń ska 19)
Za rys dzie jów So bi szo wic – no wa
wy sta wa Mu zeum w Gli wi cach

Au tor wy sta wy: 
Da mian Re cław

Wy sta wa przy go to wa na w ra -
mach fe sti wa lu Kul tu ra i du -

cho wość

n 12.10 STAŃ CZYK. MU SI CAL – Jan
Cza pliń ski- 19.00

n 13.10 AK TO RZY KO SZA LIŃ SCY,
CZY LI KO ME DIA PRO WIN CJO NAL NA
– Piotr Ro wic ki, Piotr Ra taj czak –
18.30 

n 14.10 KA LI FOR NIA NIE ŚMIER TEL -
NI – Ju sty na Lit kow ska – 17.00,
BZIK. OSTAT NIA MI NU TA – Jan Cza -
pliń ski – 18.30

n 15.10 PO SKRO MIE NIE ZŁO ŚNI CY
– Mag da Ku pry ja no wicz, Ma ria
Spiss – 18.00, Z MI ŁO ŚCI – Pe ter Tur -
ri ni – 19.30

n 16.10 7 MI NUT – Da vid De so la –
12.00, 20.00, NE MA – Kof fi Kwa hulé
– 18.00

n 17.10 PŁU CA – Dun can Mac mil -
lan- 12.00, 18.00, IKE BA NA – Mar cin
Skó ra- 20.00 

PŁU CA to mą dra, ak tu al na, nie zwy -
kle za baw na i bar dzo wzru sza ją ca
opo wieść o po ko le niu, któ rym kie ru -
je nie pew ność, wąt pli wo ści, stres
i strach przed roz pa dem zna ne go
świa ta, o od po wie dzial no ści i doj rze -
wa niu do ro dzi ciel stwa w cza sach
glo bal ne go nie po ko ju, ter ro ry zmu
i na pię tych sto sun ków po li tycz nych.
Mło dzi, do brze wy kształ ce ni bo ha -
te ro wie Mac mil la na zda ją so bie
spra wę, że w do bie za gro żeń śro do -
wi ska i zmian kli ma tycz nych de cy zja
o spro wa dze niu na świat no we go
czło wie ka to du ży krok dla ich związ -
ku, ale jesz cze więk szy krok dla na -
ra żo nej na za gła dę pla ne ty. Mu szą
zwe ry fi ko wać wła sne prze ko na nia,
zmie rzyć się z kon se kwen cja mi swo -
ich de cy zji, po ko nać lę ki, pod jąć ry -
zy ko i przede wszyst kim za wal czyć
o mi łość. Bo „Płu ca” to tak że uni wer -
sal na opo wieść o mi ło ści – nie do sko -
na łej, trud nej, ale praw dzi wej. Ta kiej,
od któ rej bra ku je tchu.

n 18.10 DE AD CI TIES – Da vit Khor -
ba la dze- 18.00, HI STO RIA JA KU BA –
Ta de usz Sło bo dzia nek- 19.15 

n 19.10 BA BY – San dra Ja wo rudz -
ka – 18.00, SIEN KIE WICZ SU PER STAR
– Jan Cza pliń ski- 19.15 

REKLAMA

3 paź dzier ni ka

n Ja śnie pan szo fer, 1935 – 12.00, Ki -
no Amok
n Nic śmiesz ne go, 1995 – 15. 15, Ki no
Amok
n Ze śmier cią jej do twa rzy, 1992 –
17.30, Ha la Pro duk cyj na GZUT
n Pa li się, mo ja pan no, 1967 – 19.00,
Ki no Amok
n Tra ge dia Po sej do na, 1986 – 19.30,
Ha la Mo de li GZUT
n Ści śle taj ne, 1984 – 20.00, Ru iny Te -
atru Vic to ria

4 paź dzier ni ka

n ABC mi ło ści, 1935 – 12.00, Ki no Amok
n Aj la wiu, 1999 – 15.15, Ki no Amok
n Po kój Ma rvi na, 1996 – 17.30, Ha la
Pro duk cyj na GZUT
n Ha ir, 1979 – 19.00, Ki no Amok
n Po grom cy du chów, reż. Ivan Re it -
man, 1984 – 19.30, Ha la Mo de li GZUT
n Krwa wy sport, 1988 – 20.00, Ru iny
Te atru Vic to ria

5 paź dzier ni ka

n Pię tro wy żej, 1937 – 12.00, Ki no
Amok
n Dzień świ ra, 2002 – 15.15, Ki no
Amok 
n Dia beł ubie ra się u Pra dy, 2006 –
17.30, Ha la Pro duk cyj na GZUT
n Po szu ki wa cze za gi nio nej Ar ki, 1981
– 18.00, Ru iny Te atru Vic to ria
n Rag ti me, 1981 – 19.00, Ki no Amok
n Wiel ka dra ka w chiń skiej dziel ni -
cy, 1986 – 19.30, Ha la Mo de li GZUT 
n Roc ky, 1976 – 20.00, Ru iny Te atru Vic -
to ria
n Dziec ko Ro se ma ry, 1968 – 22.00, Ru -
iny Te atru Vic to ria

6 paź dzier ni ka

n Pa weł i Ga weł, 1938 – 12.00, Ki no
Amok
n Wszy scy je ste śmy Chry stu sa -
mi, 2006 – 15.15, Ki no Amok
n Ke vin sam w do mu, 1990 – 16.00,
Ru iny Te atru Vic to ria
n Go dzi ny, 2002 – 17.30, Ha la Pro duk -
cyj na GZUT
n In dia na Jo nes i Świą ty nia Za gła -
dy, 1984 – 18.00, Ru iny Te atru Vic to ria
n Lot nad ku kuł czym gniaz dem, 1975 –
19.00, Ki no Amok
n Ob cy – 8. pa sa żer No stro mo, 1979
– 19.30, Ha la Mo de li GZUT
n Ter mi na tor, 1984 – 20.00, Ru iny Te -
atru Vic to ria
n Coś, 1982 – 22.00, Ru iny Te atru Vic -
to ria
n Pod ziem ny krąg, 1990 – 24.00, Ru -
iny Te atru Vic to ria

7 paź dzier ni ka

n Spor to wiec mi mo wo li, 1939 –
12.00, Ki no Amok
n Ba by są ja kieś in ne, 2011 – 15.15, Ki -
no Amok
n E. T., 1982 – 16.00, Ru iny Te atru Vic -
to ria
n In dia na Jo nes i ostat nia kru cja ta –
18.00, Ru iny Te atru Vic to ria
n Mi loš For man. Co Cię nie za bi -
je, 2009 – 19.00, Ki no Amok
n Ra in Man, 1988 – 19.30, Ha la Mo de li
GZUT
n RoboCop, reż. Paul Ver ho even, 1987
– 20.00, Ru iny Te atru Vic to ria
n Me tro po lis, 1927 – 20.00, lot ni sko Ae -
ro klu bu Gli wic kie go. Wstęp wol ny
n Noc ży wych tru pów, 1990 – 22.00,
Ru iny Te atru Vic to ria

W tym ro ku go spo da rzem świę ta ki -
no ma nów bę dą Gli wi ce. Zo ba czy -
my mię dzy in ny mi prze gląd twór czo -
ści Mi loša For ma na i spe cjal ny blok
fil mów z udzia łem Me ryl Stre ep.

W ra mach 21. Fe sti wa lu Fil mów Kul to wych za pla no wa no pro jek cje w 9 blo -
kach fil mo wych.

12.10-21.10
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CZY TEL NIA SZTU KI
(Gli wi ce, ul. Dol nych Wa łów 8)

WY STA WY:
n Wy sta wa fo to gra fii Lo ren zo Ca sto -
re: Zie mia – CZYN NA DO 16.12

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

ZA MEK PIA STOW SKI
(Gli wi ce, ul. Pod Mu ra mi 2,
tel. 32/ 231 44 94)

WY STA WA STA ŁA:
n Gli wi ce – mia sto wie lu kul tur. Hi -
sto ria Gli wic i pra dzie je zie mi gli wic -
kiej 
n 13.10 Z si le zau rem i ma mu tem
przez pra dzie je Ślą ska. No wy pro jekt
edu ka cyj ny dla dzie ci. Spo tka nie
pierw sze: Kie dy Śląsk był na rów ni -
ku... – 11.30 i 13.30
Każ dy uczest nik za jęć otrzy ma „Dzien -
nik po dró ży”, któ ry w to ku pro jek tu za -
peł ni się pa miąt ka mi z na szych wy -
praw w prze szłość Ślą ska. Już na pierw -
szych za ję ciach bę dzie też moż na sta nąć
oko w oko z ta jem ni czym go ściem, któ -
ry przez naj bliż sze mie sią ce bę dzie re zy -
do wał w Zam ku Pia stow skim. Za pi -
sy 783 560 006. 

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

SPO TKA NIA:
n 17.10 Ko bie ty w ży ciu Jó ze fa Pił -
sudz kie go – 18.00

O ko bie tach w ży ciu Jó ze fa Pił sud skie -
go opo wie Ewa Woj toń, hi sto ryk,
od paź dzier ni ka 2017 pra cu ją ca w Pa -
ła cu Scho ena Mu zeum w So snow cu,
w Dzia le Hi sto rii i Kul tu ry Mia sta. W la -
tach 2009-2011 ko or dy no wa ła pro jekt

wy mia ny do świad czeń Za rzą dza nie
miej sca mi wpi sa ny mi na Li stę Świa to -
we go Dzie dzic twa UNE SCO w Pol sce
i w Nor we gii, do fi nan so wa ny w ra -
mach Fun du szu Wy mia ny Kul tu ral nej
MKiDN. Au tor ka kil ku ar ty ku łów z za kre -
su ochro ny dzie dzic twa po prze my sło -
we go i po woj sko we go. 

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

n 9.10 Wer ni saż wy sta wy Ko lek cjo -
ner – fi la te li sta to czło wiek szczę śli -
wy – 17.00. WY STA WA CZYN NA
DO 21.10

Na wy sta wę za pra sza ją Pol ski Zwią zek
Fi la te li stów Od dział Gli wi ce wraz
z Miej ską Bi blio te ką Pu blicz ną w Gli -
wi cach. Da ta wer ni sa żu nie jest przy -
pad ko wa, te go wła śnie dnia ob -
cho dzo ny jest w Pol sce „Dzień Znacz -
ka”. Po za uro czy stym otwar ciem wy -
sta wy pla no wa na jest pre lek cja mul -
ti me dial na do ty czą ca pre zen to wa -
nych zbio rów oraz wrę cze nie me -
da lu „Row lan da Hil la”, któ ry zo stał
usta no wio ny przez Za rząd Głów ny dla
osób fi zycz nych i praw nych nie bę dą -
cych człon ka mi PZF ja ko for ma po -
dzię ko wa nia za współ pra cę. Waż -
nym i trwa łym śla dem eks po zy cji,
a za ra zem pa miąt ką ze spo tka nia bę -
dą: wy da ny w for mie fol de ru kar net
wy sta wy, oka zjo nal ny da tow nik pocz -
to wy sto so wa ny w Urzę dzie Pocz to -
wym Gli wi ce 1, zna czek per so na li zo -
wa ny oraz krysz ta ło wy me dal wer ni -
sa żu, na któ rym uwi docz nio ny bę dzie
da tow nik pocz to wy. 

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

n MEZ ZO TIN TA – Jan Ku ku ła – WY -
STA WA CZYN NA OD 1 DO 31.10

Jan Ku ku ła jest pro fe so rem w Ka te -
drze Wzor nic twa Aka de mii Sztuk
Pięk nych we Wro cła wiu. Na co dzień
zaj mu je się dy dak ty ką i pro wa dzi
Pra cow nie Pro jek to wa nia Na rzę dzi
i Śro do wi ska Pra cy. Przez sze reg lat
zaj mo wał się pro jek to wa niem środ -
ków trans por tu oraz współ pra co -
wał z za kła da mi sa mo cho do wy mi
Jelcz i Star. W prze ci wień stwie do co -
dzien nych ze spo ło wych zma gań
z du ży mi, skom pli ko wa ny mi obiek ta -
mi, ja ki mi są sa mo cho dy, gra fi ka to
pry wat ne wy pra wy w świat wy obraź -
ni, od czuć i sa tys fak cji. Pre zen to -
wa ne pra ce: ma łe for my gra fi ki
i eks li bry sy po cho dzą nie mal w ca -
ło ści z ubie głe go wie ku, sta no wiąc
swo isty ko men tarz wy da rzeń tam te -
go okre su.

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

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

GA LE RIA NA6
(Gli wi ce ul. Ma tej ki 6)

n Zbio ro wa wy sta wa pt. Głę bi ny:
Aga ta Ci chy, An ge li ka Do liń ska, Ju -
sty na Fryt, Iwo na Ger ma nek, Na ta
Kar ja la, Dag ma ra Ka sper czyk, An na
Lu pa -Su chy, Mag da le na Za ton –WY -
STA WA CZYN NA DO 25.10.

GA LE RIA ARE NA
(Park Han dlo wy, Gli wi ce, ul. J. No wa ka – Je -
zio rań skie go 1) 

n Wy sta wa prac pla stycz nych człon -
ków Gli wic ko -Za brzań skie go Okrę gu
ZPAP

GA LE RIA ART -STU DIO
(Gli wi ce, ul. Ka czy niec 26)

n 6.10 Wer ni saż wy sta wy fo to gra -
ficz nej au tor stwa Ro ge ra Gra -
sas’a pro mu ją cej URBAN PHO TO
AWARDS 2018 – 17.00

JESIEŃ INICJATYW

PRO GRAM NA PAŹ DZIER NIK
n 3.10 Ajur we da – wie dza o ży ciu.
Wy kład wy gło si Ewa Bo brow ska –
11.00/Zam ko wa, ul. Ban ko wa 11
n 4.10 Gim na sty ka sło wiań ska dla
ko biet – wy kład Na ta lii Bia ło wąs-
- 18.00/ Sta cja Ar ty stycz na
n 5.10 Tań ce w krę gu – warsz ta ty Jo -
an na Sar re – 18.00/ Sta cja Ar ty stycz -
na Ry nek
n 6.10 Warsz ta ty pla stycz ne Col la ge
– Ur szu la Ta trzań ska – 11.00/ Sta cja
Ar ty stycz na Ry nek
n 9.10 Ja po nia od Shin kan sen do bo -
gów je zior i drzew – wy kład Ta de -
usza Gra bo wiec kie go – 17.00/ Wil la
Ca ro
n 10.10 Gim na sty ka sło wiań ska dla
ko biet – wy kład Na ta lii Bia ło wąs-
- 11.00/Zam ko wa, ul. Ban ko wa 11
n 11.10 Gim na sty ka sło wiań ska dla
ko biet – wy kład Na ta lii Bia ło wąs-
- 18.00/ Sta cja Ar ty stycz na Ry nek

ZA PRO SZE NIA

n
4.10 o go dzi nie 17.00 w Te atrze
Miej skim w Gli wi cach (ul. No -
wy Świat 55–57) od bę dzie się

spo tka nie z An drze jem Fra nasz kiem,
au to rem bio gra fii Zbi gnie wa Her ber -
ta. Pi sarz przy bli ży syl wet kę Her ber ta
da le ką od en cy klo pe dycz nej po -
praw no ści. Rok 2018 zo stał przez
Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej usta -
no wio ny Ro kiem Zbi gnie wa Her ber ta
– jed ne go z tych pi sa rzy, któ rym ję zyk
i kul tu ra pol ska za wdzię cza naj wię cej.

n
5 i 6.10 w Are nie Gli wi ce (ul.
Aka de mic ka 50) od bę dzie się
Fe stwial Ji mek+. Dwa dni wiel -

kich mu zycz nych emo cji. Pierw sza
edy cja fe sti wa lu sy gno wa ne go pseu -
do ni mem ar ty stycz nym jed ne go
z naj bar dziej uta len to wa nych mu zy -
ków mło de go po ko le nia – Ra dzi mi ra
Dęb skie go. Wy stą pią Ji mek Sym pho -
nixx, Bo kanté, TheKultiMangoes, Rum -
ba de Bo das, oraz Alu na Wa de. Pol -
skich wy ko naw ców bę dzie re pre -
zen to wać Ka li ber 44, Krzysz tof Za -
lew ski, Miu osh oraz elec tro po po wa
for ma cja The Dum plings. Gwiaz dą fe -
sti wa lu bę dzie Pha ro ahe Monch.

n
5 i 6. 10 w Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej Mro wi sko (Gli wi ce,
ul. Pszczyń ska 85) od bę dzie się

fe sti wal mu zycz ny Rub'N'Dub Fest.
Bę dzie to dwu dnio wy zróż ni co wa ny
mu zycz ny miks, w któ rym każ dy bę -
dzie mógł zna leźć coś cie ka we go dla
sie bie; bę dzie tro chę reg gae, blu esa,
fol ku, roc ka, et no hard co re i elek tro -
ni ki. Na fe sti wal za pra sza Sto wa rzy sze -
nie Lu dzie La su.

n
7.10 o go dzi nie 18.00 w Te atrze
Miej skim w Gli wi cach (ul. No -
wy Świat 55-57) w ra -

mach XI 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. Wy stą pi En ri ke So linís &
Eu skal Bar ro ken sem ble z pre mie ro -
wym pro gra mem „El Amor Bru jo – The
es sen ce of Ma nu el de Fal la”. 

n8.10 o go dzi nie 18.00 w Cen -
trum Kul tu ry Stu denc kiej Mro -
wi sko w Gli wi cach (ul. Pszczyń -

ska 85) od bę dzie się spo tka nie z Ka -
ta rzy ną Bo sac ką – eks pert ką zdro we -
go ży wie nia, dzien ni kar ką, au tor ką
m.in. pro gra mów TVN Sty le „Wiem co
jem” i „Co nas tru je”, któ ra bę dzie sta -
ra ła się od po wie dzieć na py ta nia:
Ogór ki ki szo ne czy na sio na chia? Co
jeść by być zdro wym? Jak ro bić
zdro we za ku py? Co war to wy brać ze
skle po wych pół ek? Spo tka nie or ga -
ni zo wa ne w ra mach cy klu Ślą skie. Dla
mło dych. Wstęp wol ny

n
9.10 o go dzi nie 18.00 w Sta cji
Ar ty stycz nej Ry nek (Gli wi ce,
Ry nek 4�5) ko bie ty roz ma -

wiać bę dą o li te ra tu rze w ra mach
spo tkań ze ślą ski mi pi sar ka mi i po et -
ka mi. Au tor ki pro zy i po ezji dys ku to -
wać bę dą o czy ta niu, pi sa niu i o tym,
czy ist nie je ta ki twór, jak „li te ra tu ra ko -
bie ca”. A je śli ist nie je, to czy są to tre -
ści pi sa ne przez ko bie ty, czy ta ne
przez ko bie ty, a mo że po ru sza ją ce te -
ma ty, któ re ob cho dzą przede wszyst -
kim ko bie ty? Go ść mi spo tkań bę -
dą: Han na Dik ta, Bar ba ra Ja nas -Du -
dek, Mag da le na Wa la i Sa bi na Wa -
szut. Mę ski punkt wi dze nia przed sta -
wi Woj ciech Bau er. Pro wa dze nie:
Ju sty na Wy dra. Wstęp wol ny.

n
12.10 o go dzi nie 20.00 w CKS
Mro wi sko w Gli wi cach roz -
pocz nie się Wie czór Stand -

-up! Na sce nie wy stą pią Pa weł Cha -
łup ka i Ju liusz Si pi ka. 
Pa weł Cha łup ka – zdo był ser ca wi -
dzów praw dzi wy mi hi sto ria mi z ży cia
z cza sów pra cy w ga stro no mii, jed -
nak pod ma ską fru stra ta skry wa skrzy -
dla tą du szę i pięk nie po krę co ny
umysł. 
Ju liusz Si pi ka – zaj mu je się stand -
-upem od trzech lat. W swo im pro gra -
mie łą czy ab sur dal ne prze my śle nia
na te mat świa ta z pro zą dnia co -
dzien ne go. 

n
13.10 o go dzi nie 19.00 w CK
Mro wi sko w Gli wi cach (ul.
Pszczyń ska 85) od bę dzie się

kon cert Ta cy By li śmy czy li Zło te Prze -
bo je Gru py Uni ver se. Od de biu tu
w 1983r., kie dy du et Mi ro sław Bre gu -
ła -Hen ryk Czich pod czas XX Kra jo we -
go Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki w Opo -
lu wy ko nał kul to wy utwór „Mr. Len -
non”, ze spół nie prze rwa nie kon cer tu -
je, wy da je no we pły ty, jest cią gle
obec ny na pol skiej sce nie mu zycz nej
z wła snym ory gi nal nym brzmie niem
i nie po wta rzal nym re per tu arem. 

n
13.10 o go dzi nie 19.00 w Are nie
Gli wi ce (ul. Aka de mic ka 50)
roz pocz nie się Sen sa tion Po -

land 2018, któ ry po ośmiu la tach prze -
rwy po wra ca do Pol ski. Jak pi sze or ga -
ni za tor: „Wra ca my do Pol ski, by na jed -
ną noc zmie nić Are nę Gli wi cę w naj -
więk szy na świe cie klub”. Za pew nią to
naj więk si DJ’e świa to wej sła wy, ogrom -
ny roz mach oraz dłu gość pol skie go
show – głów na część Sen sa tion w Are -
nie Gli wi ce bę dzie trwa ła 7 go dzin.
W trak cie 20-let niej hi sto rii im pre za go -
ści ła w 34 kra jach. Te go rocz ną edy cję
za si lą m.in. ta kie gwiaz dy mu zy ki elek -
tro nicz nej jak Pu re NRG LI VE (du et So -
lar sto ne i Giu sep pe Ot ta via ni), Mar -
co V, Paul van Dyk, Mr. Whi te i Fed de
Le Grand. Wię cej in for ma cji
na www.sen sa tion.com.

n
14.10 od go dzi ny 16.00 w Are -
nie Gli wi ce (ul. Aka de mic -
ka 50) od bę dzie się Świa to wy

Dzień Tu ry sty ki. Bo ha te ra mi te go rocz -
nej edy cji bę dą po dróż ni cy eks tre -
mal ni i nie zwy kli spor tow cy.

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na za pra sza
na fe sti wal li te rac ki „Ha czyk”. Te ma -
tem wio dą cym pierw szej edy cji „Ha -
czy ka” jest li te ra tu ra kry mi nal na. Spo -
tka nie z Mar kiem Kra jew skim, au to -
rem zna ko mi tych kry mi na łów o Eber -
har dzie Moc ku i Edwar dzie Po piel -
skim, ofi cjal nie otwo rzy fe sti wal. W ko -
lej nych dniach gli wic ka bi blio te ka
bę dzie go ścić m. in.: Ja ku ba Żul czy -
ka, To ma sza Se kiel skie go czy Ry szar -
da Ćwir le ja. Wy jąt ko wą atrak cją bę -
dzie gra VR z uży ciem oku la rów 3D pt.
„Ta jem ni ca za gi nio nej po wie ści”. Dla
pi szą cych do szu fla dy oraz tych, któ -
rzy chcie li by le piej pi sać, warsz ta ty
kre atyw ne go pi sa nia, któ re po pro wa -
dzi au tor kry mi na łów, Woj ciech Dut -
ka. Za pi sy na warsz ta ty: in struk cyj -
ny@bi blio te ka.gli wi ce.pl

SZCZE GÓ ŁO WY PRO GRAM:

SPO TKA NIA AU TOR SKIE:
-6 paź dzier ni ka, godz. 18.00, Sce na
Fo rum – Ma rek Kra jew ski
-8 paź dzier ni ka, godz. 18.00, Sce na
Fo rum – Ja kub Żul czyk
-9 paź dzier ni ka, godz. 18.00, Bi blio te -
ka Cen tral na – Iza be la Mi cha le wicz
-10 paź dzier ni ka, godz. 18.00, Sce na
Fo rum – To masz Se kiel ski
-11 paź dzier ni ka, godz. 18.00, Bi blio -
fo rum – Ry szard Ćwir lej
-12 paź dzier ni ka, godz. 18.00 – pa nel
dys ku syj ny „Ślą skie tro py”, pro wa -
dze nie: Ma ria Ole cha -Li siec ka; go -
ście: Mał go rza ta i Mi chał Kuź miń -
scy, Mar ta Obuch, Prze my sław Sem -
czuk oraz Agniesz ka Ko lan ko.

OPRÓCZ SPO TKAŃ AU TOR SKICH:
– 11 paź dzier ni ka o godz. 17.00 do Bi -
blio fo rum na warsz ta ty ar ty stycz ne,
któ re po pro wa dzi Ka ta rzy na Gie lec -
ka -Grzem ska,
– 5, 12 i 19 paź dzier ni ka o godz. 16.30
warsz ta ty kre atyw ne go pi sa nia z dr
Woj cie chem Dut ką – sa la wy sta wo wa
Fi lii nr 1. Licz ba miejsc ogra ni czo na
– 6 oraz 11 i 12 paź dzier ni ka go dzi nę
przed wy da rze nia mi w Fo rum za pra -
sza my na „Ta jem ni ce za gi nio nej po -
wie ści”, czy li apli ka cję VR z wąt kiem
kry mi nal nym
– 13 paź dzier ni ka w godz. 10.00-13.00
w Bi blio te ce Cen tral nej „Po je dy nek
de tek ty wów, czy li spo tka nie
przy plan szy”
– od 1 do 31 paź dzier ni ka za chę ca -
my do udzia łu w kon kur sie li te rac kim
„Gdzie jest ha czyk?” w fi liach MBP.



Wie le mó wi się o tym, jak waż ne dla
na sze go sta nu zdro wia i do bre go sa -
mo po czu cia jest od po wied nie od ży -
wia nie. A co na to gwiaz dy?

Je dze nie 
a zna ki zo dia ku
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AWERS

Zna cze nie wy ra zów:
Po zio mo: 7. Czyn ni spor tow cy, choć na eme ry tu rze. 8. Słyn -
ny ko niak. 9. Wie ko wa licz ba. 10. Gru be żer dzie. 11. Zdo bią
ło sia. 14. Miej sce za miesz ka nia. 15. Pu stel nia. 16. Brat
Abla. 17. Ssak z trą bą. 18. Łóż ko na stat ku. 19. Por tal in ter -
ne to wy. 21. Ro dzaj ostrza. 24. Si ła du cha. 25. Za tycz ka becz -
ki. 26. Du ża Ania. 29. Ole jek ró ża ny. 32. Gli wic ki, łą czą cy Od rę
z Gli wi ca mi. 35. Drzew ce na stat ku. 36. Na cze le me cze tu. 37.
Myśl prze wod nia. 38. Fa za pro ce su. 39. Na za pi ski. 40. Moc -
na re pry men da. 42. Ka mień ozdob ny. 43. Szkic. 44. Asy -
sta. 45. Za pra wa spor tow ca.

Pio no wo: 1. Ja sno wło sy. 2. Kon cep cja. 3. Obec na po ra ro -
ku. 4. De ko ra cyj ny go la sek. 5. Żerd ka. 6. Na sze mia sto. 10.
Ro dzaj eg za mi nu. 12. Wśród prosz ków do pra nia. 13. Syn De -
da la. 19. Ko lor żół to bru nat ny. 20. Bia ły w ki nie. 22. Ob rzy -
nek z tar ta ku. 23. En tu zjazm. 27. Wtła cza nie po wie trza. 28.
Sa ra cen. 29. Ta ta rak. 30. Kal mus. 31. Kon tra. 32. Śpie wa ją cy
wię zień. 33. Mod ny lek. 34. Wło ski łań cuch gór ski. 41. Hiw. 

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych od 1 do 14 da dzą
roz wią za nie krzy żów ki.

KRZYŻÓWKA NA JESIEŃ

Ko lej na Ra ka
Ra ki lu bią kuch nię, a wszyst kie cu -
dow ne wspo mnie nia o mat ce, do -
mu i ro dzi nie ko ja rzą im się z je dze -
niem, wy go dą oraz bez pie czeń -
stwem. Gdy Rak go tu je dla ro dzi ny,
po kar mu jest zwy kle wię cej niż po -
trze ba. Bo Rak bar dzo chce spra wić
wszyst kim przy jem ność i za pew ne
przy go tu je kil ka róż nych dań głów -
nych, by każ dy zna lazł coś dla sie bie.
Po nie waż Rak jest zna kiem wod -
nym, uro dzo ne pod nim oso by
na ogół go tu ją in stynk tow nie, czy li
„na wy czu cie” i z wiel ka wy obraź nią,
chęt nie po dą ża jąc tam, gdzie wie -
dzie ich uczu cie i ape tyt. Czę sto łą -
czą kuch nię tra dy cyj ną, spraw dzo -
ną przez bab cie i ma my, z no wo cze -
sną. Gdy za pra szasz Ra ka, przy go tuj
da nia róż no rod ne. Nie jest żar ło -
kiem, ale je go upodo ba nia ku li nar -
ne mo gą być rów nie ka pry śne jak je -
go na tu ra. Nie któ re Ra ki są wręcz
sma ko sza mi. Nie je dzą, ale spo ży wa -
ją. Lu bią ofi cjal ną, nie co sztyw ną at -
mos fe rę i wo lą jeść przy sto le na kry -
tym ład nym ob ru sem oraz ele ganc -
ką za sta wą.
Rak nie uwa ża wy da wa nia pie nię dzy
na je dze nie za roz rzut ność. Na wła -
sny stół ku pu je za wsze naj lep sze rze -
czy, na ja kie go stać. Kie dy więc
przy cho dzi do cie bie, ocze ku je, że
po dej miesz go naj lep szy mi rze cza mi,
na ja kie ty mo żesz so bie po zwo lić.
Ra ki nie lu bią ja dać sa mot nie i każ -
dy po si łek w do brym to wa rzy stwie
jest dla nich oka zją do bie sia dy. Lu -
bią dom i ko cha ją ro dzi nę, są też
bar dzo to wa rzy skie. Chęt nie prze by -
wa ją z przy ja ciół mi i zna jo my mi.
Uwiel bia ją przy ję cia, szcze gól nie uro -
czy ste ko la cje. Prze cięt ny Rak nie jest
„jak z żur na la”, ale moż na mieć
pew ność, że na ko la cji nie po ka że
się w dżin sach i ba weł nia nym pod -
ko szul ku. Lu bi ja dać przy wo dzie,
a je go ro man tycz na na tu ra wręcz
do ma ga się na stro jo we go oto cze nia
w bla sku księ ży ca, świec, przy tłu -
mio ne go świa tła czy kwia tów.

Na co dzień ja da w po śpie chu
i za du żo, co mo że pro wa dzić
do nad wa gi oraz scho rzeń żo łąd ka.
W die cie Ra ków szcze gól ne miej sce
po win ny za jąć pro duk ty o dzia ła niu
ko ją cym i mo czo pęd nym, bo ga te
w po tas. Na le żą do nich ba na ny, po -
mi do ry, tru skaw ki, mig da ły, tuń czyk.
Waż ne, aby oso by te pa mię ta ły
o zna cze niu, ja kie ma hi gie nicz ny
tryb ży cia i ta ko wy wła śnie pro wa dzi -
ły, dba jąc o re gu lar ne po sił ki i od po -
wied nią dla sie bie ilość snu.

ZO DIA KAL NY PRZE PIS DLA RA KA
SER NIK WŁO SKI

SKŁAD NI KI:
2 jaj ka
½ kg se ra twa ro go we go
¾ szklan ki cu kru
3 łyż ki mą ki
¾ ły żecz ki so ku z cy try ny
½ ły żecz ki wa ni lii
¼ l kwa śnej śmie ta ny
4 ły żecz ki sto pio ne go i schło dzo ne -
go ma sła
PRZY GO TO WA NIE:
Przy naj mniej przez go dzi nę wszyst kie
skład ni ki mu szą po zo stać w tem pe -
ra tu rze po ko jo wej. Roz grzać pie kar -
nik do 160 st. C. Gru bo wy sma ro wać
po dłuż ną for mę do pie cze nia. W du -
żej mi sce mik se rem ubić jaj ka. Do -
dać ser i po wo li, po jed nej ły żecz ce,
cu kier, za każ dym ra zem wszyst ko
do kład nie ubi ja jąc. Do dać mą kę
i sok z cy try ny, kon ty nu ując ubi ja nie.
Póź niej wa ni lię. Na koń cu por cja mi
do da wać śmie ta nę, cią gle mie sza -
jąc, do uzy ska nia kre mo wej kon sy -
sten cji. Na peł nić cia stem przy go to -
wa ną for mę. Piec 45-55 mi nut, aż śro -
dek cia sta stę że je, a wierzch sta nie
się chrup ki. Wy łą czyć pie kar nik, ale
nie otwie rać go i po zo sta wić cia sto
przez 1-1,5 h. Stu dzić ser nik co naj -
mniej 4 go dzi ny przed po da niem.
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