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Brałeś ślub
woryginalnym

miejscu?
Pochwal się!

STR. 4

a WDąbrowieGórniczej zagra Feel a Sylwester z aktorami
a Zabawa pod chmurką równieżwSosnowcu STR.7
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nasylwestra?Mamy
kilkapropozycji

#dzieje się #w naszymmieście
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#DZIEJESIĘ 15.12.2014,GODZ.11DZIADEKDOORZECHÓWWOPERZE ŚLĄSKIEJ
16.12.2014,GODZ.11SPOTKANIE ZMUZYKĄWFILHARMONII ŚLĄSKIEJ
17.12.2014,GODZ.16.30 WYKŁADOSZTUCEWMUZEUMGÓRNOŚLĄSKIM
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COWPŁYWANANASZĄURODĘIFORMĘ?MOIMZDANIEMTYLKO
TO,COROBIMYCODZIENNIE–CZYLISUMANASZYCHNAWYKÓW

ANNAPOPEKNASWOIMBLOGU

#hity netu

Saruman
naelektryku

ROZRYWKA-Znanyzfilmów
oDrużyniePierścienia,czaro-
dziej...nagrał świątecznyhit!
Winterneciekrążywideo,

naktórymmożemyzobaczyć-
dotądwyłącznieprzerażającego
-Sarumanagrającegonaelek-

trycznejgitarze.

To jużnaprawdę
koniec?

SERIALE-Dodziświelufanów
tegoserialowegotasiemca,

przeżywawstrząs.Wyemitowa-
noostatniodcineksłynnej„Mo-
dynaSukces“.Perypetie rodzi-

nyForesterówczasuznać
zazamkniętyetapwnaszymży-
ciu.Ainternaucinieomieszkali
dodaćsporejdawkimemówpo-

żegnalnychodsiebie.

#film

MagiaHobbita
trwa

KINO-Premieraostatniejczęści
przygódkrasnali ihobbitawej-
dzienaekranypolskichkin26
grudnia,ale już fani tegofilmu
oczekująnapokazyprzedpre-
mierowe.Wniektórychkinach
odbyłysięsesjezdjęciowei im-
prezy inspirowanetwórczością

Tolkiena.Zdjęcia
nanaszemiasto.pl.

Tegochłopca
nigdyzawiele

TELEWIZJA-Pewniezastanawia-
ciesię,czy iwtymrokubędzie
okazjadoobejrzeniaśmiesz-
nychizabawnychhistoriinaj-
odważniejszegochłopcawSta-
nachZjednoczonych?Odpo-
wiedźbrzmi: tak.„KevinSam
wDomu”zostaniewyemitowa-
nyporazkolejnyprzez telewizję
Polsat. 24grudnia,wWigilię,

zobaczymyKevinao20:30.Ten
filmchybanigdysięnienudzi!

#WOŚP

Bądź
wolontariuszem
AKCJA-Ruszyłnabórnawolon-
tariuszy23. finałuWielkiejOr-
kiestryŚwiątecznejPomocy.
Jaknimzostać?Toproste! Wy-
starczyzgłosićsiędonajbliższe-
gosztabu- listęznajdziecie
nastronieWOŚP. Dokładny

przewodnik, jakzostaćwolonta-
riuszemczekanaWaswna-
szymserwisie!Pamiętajcie,że
osobyponiżej 16. rokużyciamu-
sząkwestowaćwtowarzystwie

osóbpełnoletnich.

Tegoroczna
skarbonka

CIEKAWOSTKA- JurekOwsiak
zaprezentował,6grudnia,ofi-
cjalnąkartonowąpuszkę,która
stanowinieodłącznyelement
każdegokwestującego.Tego-
rocznąskarbonkęubarwiono
wszystkimikoloramitęczy.

Łapciewyluzowanegokiciusia,nas
rozśmieszyłdołez:)

#podpatrzone w internecie

#plebiscyt

LEGO
NASTADIONIE
NARODOWYM

BUDOWLEMOŻNAOGLĄ-
DAĆDO15LUTEGO

„5SPOSOBÓW
NA...”NAWALKĘ

ZCHOROBĄ

SŁYNNY KANAŁA NA YOU

TUBE RADZI, JAKWALCZYĆ

Z PRZEZIĘBIENIEM

WYBIERZ
CHOINKĘ
NUMER
JEDEN

WNASZYM
MIEŚCIE

ORGANIZUJEMYPLEBISCYT
NANAJPIĘKNIEJ PRZYSTRO-
JONEDRZEWKOWPOLSCE!
POTRZEBUJEMYTWOJEGO
GŁOSUABYWYBRAĆZIELO-

NĄMISSPOLSKI 2014!

#zobacz
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J
eśli zapytaćoskojarzenia
zeświętamiBożegoNaro-
dzenia,usłyszymy,że
choinka,kolędy,rodzinny
stół,prezenty…Nowłaś-

nie–prezenty.Lubiąje wszyscy,
nietylkodzieci.Jateż. Taksa-
modostawać,jakidawać.

Zwyczajobdarowywaniasię
upominkamipochodzi…zestaro-
żytnegoRzymu.Wświęto,zwane
Saturnalia,bliscydawalisobie
drobneupominki.Ówobyczaj
przejęłochrześcijaństwowpierw-
szychwiekachswegoistnienia,
anajsłynniejszymdawcąprezen-
tówzostałoczywiście…Święty
Mikołaj!Itakpodziśdzieńtrady-
cyjnieobdarowujemyswoichbli-

skichupominkami.Conajczęś-
ciejdajemyidostajemy?Wedle
kilkuniezależnychośrodków
sondażowych,najpopularniej-
szymprezentemsą…książki!

Faktten niejednegopoważnie
zadziwi.Zwłaszcza,jeśliporów-
naćtedanez wynikami innych
badań –zktórychwynika,że po-
nad60procentPolakówwogóle
nieczytaksiążek!Więcejniż jed-
nąksiążkęwmijającymroku
przeczytał tylkocoósmyznas.
Dodam tylko,żeczytać umie
gruboponad90procent.UMIE,
anieCZYTA!

Cowięcrobimyzpodarowa-
nyminamksiążkami?Cóż,praw-
dopodobniestająsięozdobądo-

mowejbiblioteczki,iobrastając
kurzem,czekająnalepszeczasy.
Boczytaćmożeinie czytamy,ale
sentymentiszacunekdoksiążek
mamyjaknajbardziej.Brakksią-
żekwdomutoniemalniewyba-
czalnygrzechtowarzyski.Grozi
uznaniemzaabnegata,czasami
wręczpotępieniemiostracy-
zmem. Zapełniamywięc domo-
we regały:niech inni widzą,jacy
tojesteśmy„oczytani”.

Wtymmiejscumójgorący,
świątecznyapel–korzystajmy
ztego,czymzostaniemyobdaro-
wani.Czygdybyktoś podarował
namsamochód,toustawilibyśmy
goprzeddomemwcharakterze
ozdoby?

#Świąteczne
mole

książkowe
PAWEŁCHOLEWKA

prawnik, trener biznesu, coach

#o cholewka!
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Wmoimwieku
powinno się coś

udowodnićwswoim
kraju

KrystianBielik,
piłkarz
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Najgorsze
mieszkania

WYNAJEM- Ile razyposzukiwali-
śmymieszkaniapodwynajem
dlasiebie lubnaszychbliskich.
Czasamitrzebabyłoażwytężać
wzrok,booferowanelokaleza-
skakiwały formąistylemwy-

kończenia.Nikogoniezaskaku-
jąprzecieżmieszkania„zawalo-
ne”wielkimimeblościankami
pamiętającymiczasyEdwarda
Gierkaczyte -zzastawąWłoc-
ławekwkuchni.Ale telewizor
wmurowanywścianę?Tojuż
przesada!Zbiórnajgorszych
mieszkańdowynajęciaznaj-
dziecienanaszemiasto.pl.

Wyjadłmięso
za3,5 tys. zł

INTERNET-Serca internautów
podbija filmik,wcaleniezczło-
wiekiemwroligłównej.Tymra-
zem,sprawcąuśmiechunatwa-
rzachmiłośnikówśmiesznych
filmików,byłkot. Rudyzwie-
rzakzakradłsiędodelikatesów
nalotniskuweWładywostoku
iurządził tamsobiekolację.

Straty jakiewyrządził,wsumie
wycenionona60tys. rubli, czyli
ponad3,5 tys. złotych!Wszystko
przez to,żekotbyłbardzowy-
brednyiwybierałnajlepszeką-
ski.Nagranie jużobejrzałopo-

nadpółmilionaosób.

Sprawdź, czy
zdasz

QUIZ-Maturatobzdura?Aegza-
mindojrzałościdoniczegosię
nieprzydaje ipolegatylko

narozwiązywaniupytań„pod
klucz”,aniena logicznymrozu-
mowaniu?Możecie tospraw-

dzić!Wzoryskróconegomnoże-
nia, lektury iwiele,wiele innych.
PrzygotowaliśmydlaWastesty
maturalne„zprzymrużeniem
oka”.WserwisieMatura2015
możnatakżeznaleźćprzydatne
maturzystomwskazówki,dar-
mowelekcje i testyz językaan-
gielskiegoatakżeaktualności

związanezegzaminem.

Selfiewarte
posiłek

AKCJA-Zróbsobiezdjęcie iudo-
stępnij jenaswojej tablicy,a je-
denzkilkutysięcypsówze

schroniskdostaniemichępełną
karmy–takwskróciemożna

opisaćświątecznąakcjęFunda-
cjiSariga„Karmawraca”orga-
nizowanejwramachdziałalnoś-
ciKarmimyPsiaki.„Karmawra-
ca”tohasłocałej inicjatywy–
dobro,któredajemy,prędzej
czypóźniejdonaswraca.Fun-
dacjawierzy,żenajefektywniej-
szymsposobempomagania jest
działanie.Tymrazemjest to też
okazjadodoskonałejzabawy.
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SĄDZĘ,ŻETAKIECOŚPRZYTRAFIASIĘJEDYNIERAZWŻYCIUITYLKOJEŚLIMASIĘ
DUŻOSZCZĘŚCIA.

BRYANADAMSOPIOSENCE ,,EVERYTHING IDO IDO IT FORYOU”

Wtrasę ruszaświąteczny
tramwajWsiądź do niego!

aa Wyjątkowytramwaj,dobrze
znanymieszkańcomaglomera-
cji, pojawi się iwtymrokuwBy-
tomiu,Katowicach,Chorzowie,
Rudzie Śląskiej i Zabrzu, a tak-
żewSosnowcu,DąbrowieGórni-
czej,Będzinie iCzeladzi. ,,Świą-
tecznajazdazMuzeumŚląskim”
rozpoczyna się 16grudnia,ma-
szynanatorachkursowaćbędzie
doświętaTrzechKróli.

Pojazdniebędzie jeździł pu-
sty - po raz kolejnypełnownim
sztuki związanej ze świętami.
Wtensposóborganizatorzychcą
naszachęcićdobezpośredniego
iotwartegoobcowaniazesztuką
ikulturą,mającąkorzeniewna-
szymcodziennymżyciu, trady-
cyjnychobrzędach i zwyczajach
ludowych.

-Wystawaskierowanajestnie
tylkodozainteresowanychhisto-
rią iobyczajowościąBożegoNa-
rodzenia,leczdowszystkich,któ-
rzyw ferworze przedświątecz-
nychprzygotowańzechcązatrzy-
mać się na chwilę, wyciszyć
ipoczućatmosferę tychniezwy-
kłych świąt - tłumaczyDanuta
PiękośzMuzeumŚląskiego.

WWAGONACHLUDZIEI...SZOPKA

Zastanawiacie się co można
zmieścićwzabytkowymwago-
nie?okazujesię,żecałkimsporo.
Ci,którzydołącządotejwyjątko-
wejpodróży, zobacząm.in. mo-
numentalnąszopkęzkilkudzie-
sięciomafiguramiwykonanymi
ręcznie przez Józefa Szypułę
zCzechowic-Dziedzic,aniołyau-
torstwa dwóch innych arty-
stóworaz kostiumy i rekwizyty

kolędników.Będzieteżokazjaby
przyjrzećsięstarymfotografiom
ipocztówkombożonarodzenio-
wym.Natymniekoniec.Dowa-
gonuzmieściły się jeszczeżywe
choinki,przystrojonetradycyjny-
mi ozdobami, wykonanymi ze
słomy,bibuły,wiórówdrzewnych
iopłatków,którezapewniąświą-
tecznąatmosferę.Ach,noioczy-
wiście zmieszcząsię teżpasaże-
rowie.

KIEDYIGDZIEMOŻNASPOTKAĆ

TRAMWAJ?

WystawękrążącąpoŚląsku iZa-
głębiumożnazwiedzićnawybra-
nychprzystankachlubprzejechać
sięwtowarzystwiemuzealnych
eksponatów(przejazdzabytko-
wymtramwajemjestbezpłatny).
Pojazdcodzienniebędziekurso-
wałnainnejtrasie.Rozkładjazdy
jest dostępny na stornie:
www.muzeumslaskie.pl.

TrzynastyrazpotorachŚlą-
ska iZagłębiapomknieza-
bytkowytramwaj,wktórym
zostanązaprezentowane
eksponatyzwiązanezBo-
żymNarodzeniem.

#AP

KOMUNIKACJA
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Wzeszłymrokutramwajjeździłwśródśnie-
gu,myślicieżeterazteżspadnie?:)

Przejazd zabytkowym pojazdem będzie bezpłatny

#zgłoś się

Potrzebni
wolontariusze!
POMOC-To jużostatni tydzień,
wktórymmogąsięzgłosićchęt-
nidopomocyprzyorganizacji
,,Wigiliidlasamotnych”.Zakil-
kadni imprezakolejnyrazodbę-
dziesięwParkuŚląskim.Orga-
nizatorzyprzewidująpojawie-
niesięnawet1000gości,więc
imwięcejwolontariuszy, tymle-
piej.Wartopamiętać,żeczęść
pomocnikówpotrzebna jest

doprzygotowańprzedimprezą-
nieoznaczato,żekażdywolon-
tariuszmusispędzićświętapoza

rodzinnymdomem.
Wolontariuszespotykająsięwe
wtorekogodz. 18wrestauracji
WioskaRybackawParkuŚlą-
skimipracująwodpowiednich
sekcjach.Gorącyczasnajwięk-
szychprzygotowańrozpocznie
sięwprzyszłymtygodniu.

#weź udział

Dbamy
ozdrowie

AKCJA-Dziśogodz. 12nakato-
wickimdworcuPKP odbywasię
ostatniwtymrokuhappening
towarzyszącyakcji ,,Milion

uczynkówdlazdrowia”.Toini-
cjatywaprozdrowotnaFundacji
Giesche,którejgłównąideą jej
rozpowszechnianiewiedzy

natematudzielaniapierwszej
pomocyprzedmedycznejoraz
profilaktykachoróbserca.Wra-
machakcji możnadziśbezpłat-
niewykonaćpomiarciśnienia
krwiorazsprawdzićpoziomcu-
kru.Będzie teżokazjanazasięg-
nięciedarmowejporadynate-
matprofilaktykichoróbserca
iukładukrążenia.Cogodzinę
odbywaćsiębędzie instruktaż
udzielaniapierwszejpomocy.
Chętnibędąmogli sprawdzić
swojeumiejętnościpodokiem
studentówratownictwame-
dycznego.Happeningpotrwa

dogodz. 17.
Organizatorzyakcji stawiają też
sobiezacelprzekonaniePola-
ków,żedbanieowłasnezdro-
wie jestowiele łatwiejsze,niż
sięwydaje.Poprzezstronę

internetową
www.uczynkidlazdrowia.pl

możnasięwzajemniemotywo-
wać.
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03
Mówilimi, że

przekraczambariery.
A ja kierowałamsię
wyłącznie intuicją

RenataPrzemyk,
piosenkarka

FO
T.

A
R
K
A
D
IU
S
Z
LA

W
R
Y
W
IA
N
IE
C

REKLAMA 014743798



www.naszemiasto.pl4 PONIEDZIAŁEK, 15 GRUDNIA 2014
NASZEMIASTO#w naszymmieście

aa Dnitegosklepubyłypoliczo-
neodpoczątku,bona tympole-
ga ideapunktówusługowychty-
pu pop - up store - znikają tak
szybkojaksiępojawiają.

-Totrochętakieksperyment.
Zrobiliśmygo,boniktwKatowi-
cachnie stworzył takiegowyda-
rzenianapodobnąskalę -mówi
Rafał Kowalkowski,właściciel
sklepu3piętropopupstore. - Je-
stem pewny, że ten pomysł się
unasprzyjmie-dodaje.

Katowicki sklep ,,na chwilę”
działa tylkodo22grudnia.Moż-
nawnimdostaćubranianiezależ-
nychprojektantówdladzieciido-
rosłych.Dostępnesą teżksiążki
idesignerskieakcesoriatakie jak
czapki,kapcieispinkidowłosów
dlanajmłodszych fanówmody.
Większośćzezgromadzonychar-
tykułów jest niedostępnaw in-
nych stacjonarnych sklepach -

można je zakupić wyłącznie
winternecie.

- Ekonomia jest ważna, ale
wtymprzypadkudrugoplanowa.
Cieszę się, żeudałonamsięwy-
startowaćzfajnąiinnąinicjatywą
-dodajeKowalkowski.

Sklep znajduje się w lokalu
przyul.Stawowej10,któregopo-
wierzchniazostaławynajęta tyl-
konadwatygodnie.Zakupymoż-
nazrobićodgodz.12do20.

Tylkodo22grudniabędzie
działałwKatowicachniety-
powysklep ,,3piętropop-
upstore”.Chceszcośku-
pić?Razdwawybierz
sięnaul.Stawową.

#AP

CIEKAWOSTKA

Nazakupyzostał tylko
tydzień, zdążysz?

#zakupy Szerokim echem w mediach odbył się pierwszy ślub w galerii handlowej

aa Wiele wskazuje na to, że
odprzyszłegoroku (jeśliwszyst-
ko pójdzie zgodnie zplanem to
wmarcu)wejdąwżycie zmiany
przepisów istotnedlanarzeczo-
nych.Wichefekcie ślubcywilny
będzie można wziąć w innym
miejscuniżUrządStanuCywil-
nego.Co ciekawekatowiczane
niemuszączekać takdługo. Już
odkilkulaturzędnicyzgadzająsię
na ślubypozaurzędem,wmiej-
scachwyjątkowychiważnychdla
przyszłychmałżonków. Sakra-
mentalne ,,tak” powiedziano
jużm.in.wParkuKościuszki,Do-
linie Trzech Stawów, a nawet
nastadionie.

-Średniowrokumamyokoło
5takichślubów.Wybranemiejsce
zawszemusibyćuroczyste ido-
brzeprzygotowane.Muszęprzy-
znać,żejeszczenigdyniezawiod-
łemsięnamałżonkach-mówiMi-

rosławKańtor,kierownikUrzędu
StanuCywilnegowKatowicach.

ORYGINALNIEWPRZESZŁOŚCI

Wyjątkoweślubyzagranicąnie
sączymśnowym.Wieleparmó-
wi sobie sakramentalne ,,tak”
naplaży lubw innymplenerze.
Trzebaprzyznać,żeŚląskiniejest
gorszy, chociażprzykładówma-
mymoże mniej. Poza ślubami
wparkach,do tej porynaŚląsku
echemodbiłosięzawarciezwiąz-
kumałżeńskiegowSilesiaCity
Center - był to pierwszywPol-
sce ślub w galerii handlo-
wej(2009r.)orazpodwodnybło-
gosławieństwowJaworznie -pa-

rawcześniej powiedziała słowa
przysięgiwkościele (2011r.).

ZMIANYNALEPSZE?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
zplanem,toodmarcatakichślu-
bówmoże byćwięcej. Pozwoli
natoustawa,którajestjeszczedo-
pracowywana.Warunkiemdecy-
dującymozgodzienaudzielenie
ślubupozaurzędembędzieoto-
czenie -musibyćgodne.Trzeba
teżpamiętać,żeurzędnicymogą
sięniezgodzićnaudzielenieuro-
czystośćwdanymmiejscu. Ich
decyzjabędzienieodwołalna.

Dziękiustawiespełniąsięma-
rzenianiektórychpar,owyjątko-

wejuroczystościnatereniewyjąt-
kowych śląskich miejsc, a jest
wczymwybierać.

– Moja narzeczona zawsze
o tymmarzyła, żebywziąć ślub
wplenerze.Dowiedzieliśmysię,
żebędzie takamożliwość i chęt-
niezniej skorzystamy–deklaru-
jeKrzysztofKlajn, którego ślub
odbędziesięna,,Krągu”wParku
Śląskim.

Marzywamsięślubwbla-
skuzachodzącegosłońca?
Wszystkowskazujenato,że
odprzyszłegorokubędzie
tomożliwe.Warunek?God-
nemiejsce.

#AP

CIEKAWOSTKA

Naplaży,podwodą, amożewparku?Moda
na sakramentalne ,,tak” w oryginalnymmiejscu trwa
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Sesjepleneroweto
norma,terazmoże
byćiślub
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Kupimytum.in.
ubraniaiksiążki

#fotozabawa
Brałeśślubw
nietypowym

miejscu?
Pochwal się nam iCzytel-
nikomgazetyNaszeMia-
sto!Wyślij swoje zdjęcia
ze ślubuwnietypowym

miejscuna adres
a.pach@dz.com.pl. Dodaj
kilka słówo tymdlaczego
wybraliściewłaśnie takie

miejsce.Najlepsze zdjęcia
opublikujemyna łamach

gazetyNaszeMiasto!
Czekamy :)

#baw się

REKLAMA 004765526

FENOMEN
Cudotwórcą? - Nie, jestem tylko uniwersalnym kluczem, 
który otwiera naszą wewnętrzną aptekę. Organizm 
ludzki sam potrafi o siebie zadbać, trzeba mu tylko cza-
sem pomóc – mówi znany bioenergoterapeuta Bogu-
sław Mikołajczak.

Jego praca z energiami zaczęła się od choroby 
matki. Miał 18 lat, kiedy poważnie zachorowała. Do 
Wrocławia miał przyjechać słynny Harris i Mikołaj-
czak poszedł, by wyprosić dla niej jak najszybszy 
termin. Wówczas bioterapeuta współpracujący z 
Harrisem powiedział mu, że ma właściwości uzdro-
wicielskie. Bogusław śmiał się z tego, ale kiedyś ko-
legę bolała głowa, więc przyłożył mu do niej rękę. Po 
krótkim czasie ból minął. Potem przyszła po pomoc 
babcia kolegi. Zaczęli się pojawiać nieznajomi ludzie. 
Wówczas wystraszył się tego fenomenu, jakim obda-
rował go los i przestał uzdrawiać.

Jednak po paru latach młodzieńcze zainteresowania 
i predyspozycje znów się ujawniły. Zaczął się dosko-
nalić i uczyć od najlepszych bioenergoterapeutów 
i uzdrowicieli na świecie. Był pierwszym Polakiem, 
który pobierał nauki u słynnej gruzińskiej uzdrowiciel-
ki Dżuny Dawitaszwili. Leczyła ona m.in. Breżniewa, 
Czernienkę i Felliniego. Mikołajczak uczył się też w 
Uzbekistanie, na zachodzie Europy. Przebywając w 
klasztorze tybetańskim posiadł wiedzę buddyjskich 
mnichów, uczył się cierpliwości i spojrzenia na świat 
od ludzi Dalekiego Wschodu, a osobisty mistrz wpro-
wadzał go w skomplikowane tajniki pracy z ener-
giami. Jednak on sam najchętniej sięga po metody 
Dżuny, czyli po masaż bezdotykowy, korygujący i 
wzmacniający biopole. Przesuwając rękę w pewnej 
odległości od ciała pacjenta doskonale wyczuwa, 
gdzie występują zaburzenia. „Nie jestem lekarzem, u 
mnie przede wszystkim liczy się efekt końcowy, czyli 
dobre samopoczucie i powrót do zdrowia”- mówi.

Bogusław Mikołajczak uchodzi dziś za jednego z 
największych fenomenów polskiej bioenergoterapii, 
a efektom, jakie uzyskuje często przygląda się me-

dycyna klasyczna. Mikołajczak na co dzień współ-
pracuje z lekarzami. Twierdzi, że najlepsze efekty 
przychodzą wtedy, gdy medycyna konwencjonalna 
i niekonwencjonalna wzajemnie się uzupełniają. W 
rozmowie z pacjentem zawsze podkreśla znaczenie 
tej wzajemności.

Wdzięczni pacjenci, którzy dzięki niemu odzyskali zdro-
wie chętnie dzielą się wrażeniami i sukcesami uzyska-
nymi po terapiach.

„Zgłosiłem się do Pana Mikołajczaka z „męskim” prob-
lemem, mówi Pan Ireneusz. Miałem znacznie powięk-
szony gruczoł prostaty. Jedyną metodą gwarantującą 
wyleczenie był zabieg chirurgiczny przy pełnej narkozie. 
Bardzo się tego bałem i na tym tle rozwinęła się u mnie 
nerwica, której towarzyszyły silne bóle i zawroty głowy. 
Po serii zabiegów gruczoł krokowy zmniejszył się do 
swoich naturalnych rozmiarów. Ustąpiły także bóle i leki. 
Dziękuję za wyleczenie.”

Pani Urszula od 10 lat nie wiedziała, co to znaczy 
śmiać się, cieszyć życiem i normalnie funkcjonować. 
Pomimo tego, że ma kochającego męża, normalny 
dom i wszystko, co człowiekowi prawdopodobnie jest 
do szczęścia potrzebne. Kobieta bała się wychodzić 
z domu, rozmawiać z ludźmi, nie opuszczała łóżka 
przez większą część dnia. Wszystko to przez depre-
sję, na którą cierpiała. Na wizytę u Pana Mikołajczaka 
zdecydowała się bez wielkiego przekonania. Nie wie-
rzyła, że poprzez niekonwencjonalne metody można 
sobie poradzić z taką chorobą. Niezwykła moc tego 
człowieka zadziałała na nią jak czarodziejska różdżka, 
choć nie od razu osiągnęła całkowitą równowagę psy-
chiczną. Na to potrzeba było miesięcy, ale za to dzisiaj 
chce się śmiać, cieszyć i korzystać z życia. Osobom 
dotkniętym podobną chorobą chce powiedzieć, żeby 
się nie poddawali, walczyli, szukali.

O fenomenalnych zdolnościach Mikołajczaka przeko-
nała się również Pani Małgorzata. Była przerażona, 
gdy dowiedziała się, że czeka ją operacja torbieli na 
jajnikach. W oczekiwaniu na miejsce w szpitalu zdecy-
dowała się na zabiegi bioenergoterapii u Pana Bogu-
sława. Gdy po 6 zabiegach zrobiła kontrolne badanie 
USG, okazało się, że jedna z torbieli zniknęła. Nie za-

stanawiając się postanowiła kontynuować zabiegi. Po 
serii 10 wizyt 2 pozostałe torbiele zniknęły, a operacja 
okazała się niepotrzebna.

Dwa lata temu wszystko w życiu Pani Jolanty stanęło 
pod znakiem zapytania, wszystkie plany, rodzina, pra-
ca zawodowa. To przerażające uczucie, że można to 
wszystko stracić była obezwładniające. Nie miałam 
siły nawet płakać – mówi, moje serce było do niczego. 
Tylko poważna operacja kardiologiczna była moją ostat-
nią nadzieją. Zdecydowałam się na nią. Wyznaczono 
mi termin i zlecono wykonanie szeregu dodatkowych 
badań. Miałam dwa i pół miesiąca do operacji. By nie 
zwariować z własnymi myślami i jakoś okiełznać para-
liżujący lęk, postanowiłam też coś robić. Umówiłam się 
na zabiegi u poleconego mi bioenergoterapeuty Pana 
Mikołajczaka. Po 8 zabiegach pojechałam na ostatnie 
badanie przedoperacyjne. Słów, które wypowiedziała 
Pani docent nie zapomnę do końca życia „ to jest nie-
możliwe, to nie jest Pani serce.” Okazało się, że stan 
moich zastawek był tak dobry, że operacja nie była wy-
magana. Nie potrafię słowami wyrazić wdzięczności dla 
Pana Bogusława. Dziękuję to za mało.

Czy może być większa satysfakcja dla bioenergoterape-
uty niż takie opowieści? A to przecież tylko kilka histo-
rii, o których opowiedzieli nam pacjenci. Podobnych jest 
znacznie więcej. Z podobną wdzięcznością mówi Pani 
Krystyna, która pozbyła się problemów skórnych, Pan 
Józef, który bez leczenia farmakologicznego pozbył się 
wrzodów żołądka, Pani Janina, u której udało się wyre-
gulować wysokie ciśnienie w oku, nie mówiąc już o rodzi-
cach wielu dzieci, które w gabinecie Mikołajczaka pozby-
ły się alergii, moczenia nocnego czy nadpobudliwości.

PODOBNE HISTORIE MOŻNA BY MNOŻYĆ.

Bogusław Mikołajczak wciąż pracuje nad sobą. Żaden 
z jego pacjentów nigdy nie usłyszał „Ja pana uleczę” 
Takie rzeczy mówią tylko szarlatani - twierdzi. Dzięki 
specyficznym właściwościom swojego biopola może 
stymulować układ odpornościowy i wyzwolić siły samo-
obronne chorych. Jest przekonany, że każdy organizm 
posiada nieograniczone i do końca jeszcze nierozpo-
znane możliwości samoleczenia.

KUPON
Czytelnicy, którzy zgłoszą się 

na wizytę u Bogusława Mikołajczaka 
z tym kuponem otrzymują 10% zniżkę.

Bogusław Mikołajczak przyjmuje regularnie 

w Katowicach, tel. 32 757 27 76, www.biomat.pl

Pani Anna Lisiecka , która cierpiała na uciążliwą alergię 
z objawami ciągłego kataru i zmianami skórnymi. Prze-
szkadzało jej to w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki 
zabiegom u Bogusława Mikołajczaka skutecznie pozbyła 
się uciążliwych dolegliwości. Dzisiaj jest pogodną , pełną 
energii młodą osobą w pełni korzystająca z uroków życia 
bez choroby. 

Wśród schorzeń, w których zaobserwowano po-
prawę stanu zdrowia osób korzystających z terapii 
Bogusława Mikołajczaka, wymienić można m.in.: 
choroby układu krążenia, schorzenia skóry, aler-
gie, migreny, bóle głowy, nerwice, depresje, stany 
lękowe, bezsenność, choroby nosa, gardła, krtani, 
uszu, wady wymowy, choroby układu pokarmowe-
go, wątroby, trzustki, choroby układu moczowego, 
choroby neurologiczne (Parkinson, stwardnienie 
rozsiane), choroby tarczycy, oczu (jaskra, zapale-
nie spojówek), stany zapalne narządów ruchu, nie-
dowład kończyn, schorzenia reumatyczne, choroby 
kręgosłupa, schorzenia onkologiczne, ginekolo-
giczne (mięśniaki, guzy sutków).
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#w naszymmieście

#corazbliżej święta
Kolorowe lampki, choinki i świetlne iluminacje, każde miasto ma coś swojego!

Miasta stroją się na święta. Ale jest pięknie!
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Wizualizacjagliwickichchoinek
naPlacuKrakowskim

Bytomskieiluminacje

Katowickachoin-
kanarondzie

Wyjątkowakaro-
cawZabrzu
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#wybierz się

Rewia
na lodzie

MEGAWIDOWISKO-To już jutro
najlepsi łyżwiarzewyjadąnata-
flęSpodka iworyginalnysposób
zagrająprzedwidzamiznaną
baśńbraciGrimm,,Królewna
Śnieżka”. Zachwycąnie tylko

mistrzowskimiakrobacjami,ale
teżchoreografią ikostiumami.
Spektaklodbędziesięogodz.
14.30i18.Biletywcenie50,60,

90i120zł.

#zobacz

,,Żona
doadopcji”

TEATR - ,,Żonadoadopcji” to
najnowszyspektakl teatruOld
TimersGarage.Spokojneżycie
głównegobohateraAdamawy-
pełnionezostaniemnóstwem
niedomówień,pomówieńiab-

strakcyjnych insynuacji.
Wszystkotoprzykrytezostało
płaszczem„normalności”. Jak
rozwiążesięsplotdziwnychwy-
darzeń?Zobaczciesamiwnaj-
bliższypiątek(19grudnia)

ogodz.20wklubieOldTimers
Garage.Biletydostępnewcenie

30zł.

#posłuchaj

DZIŚ
WFILHARMONII

ŚLĄSKIEJ
AKADEMIA

MUZYCZNEGO
SMAKU

POCZĄTEKOGODZ. 17

GRUPA
DEICIDE
ZAGRA

KONCERT
MUZYKÓWMOŻNAUSŁY-
SZEĆWŚRODĘOGODZ.
19.30WMEGACLUBIE

#posłuchaj

Wydarzenia w ramach festiwalu będą się odbywały od wtorku do piątku

Oderwij sięodakademickich
książek.Przeczytaj coś lekkiego!

aa NaczterydniwKatowicach
zakwitnieZimowyOgródLitera-
cki.Worganizacjęfestiwalumoc-
no zaangażowani są studenci,
którzy zachęcąuczestnikówdo
wyjściepozauniwersyteckimo-
delczytania literatury ipostarają
sięprzybliżyćimjejdrugioblicze.
Imprezanie jest skierowanawy-
łącznie do studentów - może
wziąćwnimudziałkażdychętny.

Spotkanieobfitujewwarszta-
ty, promocjenowejprozyiwspół-
czesnychautoróworazspotkania
autorskie.Będzie teżcośdlanaj-
młodszych uczestników. Ale
nacowartosięwybrać?

Festiwal startuje jutro
ogodz.11wDomuOświatowym
BibliotekiŚląskiej.Nadobrypo-
czątekodbędzie sięwykładdy-
rektoraBibliotekiŚląskiejprofe-

soraJanaMalickiego.Wieczorem
(godz.19)wGaleriiMiastaOgro-
dówspotkanieautorskiez Sylwią
Chutnikautorkąksiążek: ,,Cwa-
niary” i ,,Wkrainie czarów”.Pi-
sarkawśrodępoprowadzi rów-
nieżwykładotwartynaWydzia-
leFilologicznymUŚ (godz. 10).
Kilka godzin później w Klubie
Prokulturaodbędziesiępierwszy

paneldyskusyjny,podczasktóre-
go zaproszeni goście porozma-
wiająnatemattego,jaknoweme-
dia zmieniły krytykę literacką.
Ciekawie zapowiadają sięwar-
sztaty związane z reportażem
iprojektowaniemnarracji, które
zaplanowano naczwartek.

Maluchomwtrzecidzień fe-
stiwalu ogodz. 10książki prze-

czytająblogerki, awpiąteko tej
samejporzenajmłodsidowiedzą
sięcowartoczytać.

Udziałwewszystkichwyda-
rzeniach jest bezpłatny, jednak
naniektórewarsztaty trzeba się
zapisać.Pełnyharmonogramwy-
darzeńznaleźćmożnanastronie
organizatorów :
www.zol.us.edu.pl

Nowyfestiwal literackistar-
tuje jutrowKatowicach.Bę-
dąwykładyotwarte,war-
sztaty ispotkaniaautorskie
ikoncerty.Wszystkozadar-
mo.

#AP

CZYTELNICTWO
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ATy,pojakąksiążkęsię-
gasznajchętniej?

Matrix reaktywujesięna kinowym ekranie

aa Chybamałoktoniewidział
tegohitukinowegosprzedkilku-
nastulat.Takiecytaty jak,,podą-
żajzabiałymkrólikiem”czysce-
nazwyboremkoloru tabletki to
jedne znajbardziej charaktery-

stycznychmomentówtejamery-
kańskiejprodukcji.

CZYŚWIATJESTTYLKO

OBRAZEM?

Fabuła filmu rozgrywa się
uschyłkuXXwieku.Tajemnicza
organizacjakierowanaprzez le-
gendarnegoMorfeusza,nawią-
zujekontaktzhakeremNeo,któ-
ry podążając tropemkolejnych
wskazówek, szukaodpowiedzi
nanurtującewszystkichpytanie:
,,czymjestmatriks?”

-Filmbezsprzecznieujawnia
niepokójoutratępoczuciarzeczy-

wistości, charakterystycznydla
ostatniegoprzełomutysiącleci -
uważafilmoznawczyniZuzanna
Maciejak.

JutrowkinieKosmosKlubFil-
mowy Ambasada jeszcze raz,
nadużymekranie,poszukaodpo-
wiedzinapytaniezawartewnaj-
słynniejszym filmie Larry’ego
(dziśLany) iAndy’egoWachow-
skich.

POWTÓRKAZROZRYWKI

Projekcja filmu we wtorek
ogodz.18.30.Biletymożnakupić
wcenie8i10zł.

KultowyfilmbraciWachow-
skichwracanaekranykin.
JutroprojekcjaMatrixawki-
nieKosmos.Nieprzepuście
tejokazji.

#AP
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Czyświatjest
tylkoprzesyła-
nymobrazem?

# dzieje się

06
Jedną z fajniejszych
rzeczywupływie
czasu jest to, że

stajemy sięmądrzejsi

AnitaLipnickadla
,,DziennikaPolska”
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NOWYROKZZESPOŁEMFEEL
DĄBROWAGÓRNICZA
Po kilku latach przerwy sylwe-
ster w plenerze znów odbędzie
się w Dąbrowie Górniczej. Już
nie pod aquaparkiem, ale
na placu Wolności, przed otwar-
tym po modernizacji Pałacem
Kultury Zagłębia. Impreza roz-
pocznie się o godz. 21 od wiel-
kiej miejskiej dyskoteki z DJ-em.
O godzinie 22.30 na scenę wej-
dzie grupa The Postman, która
wykonuje przeboje Beatlesów.
Tradycyjnie o północy na niebie
rozbłysną fajwerwerki, a miesz-
kańcy złożą sobie życzenia. Mu-
zycznie Nowy Rok otworzy gru-
pa Feel z Piotrem Kupichą
na czele.

Dąbrowa Górnicza: Plac Wolnoś-
ci, start godz. 21.
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SYLWESTERPODURZĘDEM
SOSNOWIEC
W tym roku plenerowa impreza
sylwestrowa w Sosnowcu
odbędzie się nie na Górce
Środulskiej, ale pod Urzędem
Miasta.
Tego wieczoru zaprezentuje
się dużo gwiazd muzycznych,
które rozgrzewać będą publicz-
ność od godz. 21. Jako pierwszy
wystąpi sosnowiczanin Kamil
Kubas. Po nim, około godz. 22,
w pozytywny nastrój uczestni-
ków plenerowej zabawy wprawi
duet: Bas Tajpan i Bob One.
Na godzinę przed północą
na scenie wystąpi brytyjski mu-
zyk Tony T. W Nowym Roku za-
bawę poprowadzi DJ.

Sosnowiec: Urząd Miejski, start
godz. 21
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FILMOWYSYLWESTER
KINOTEATRRIALTO
Dobrym pomysłem
na spedzędzie sylwestrowej no-
cy jest wyjście do kina.
Na wspólne powitanie Nowego
Roku zaprasza w swoje progi Ki-
noteatr Rialto, gdzie imprezę po-
prowadzi Marcin Skorek. W ten
wyjątkowy wieczór goście zoba-
czą dwa filmy: najnowszą kome-
dię romantyczną z udziałem
Hugh Granta - ,,Scenariusz
na miłość” oraz brawurową ko-
medię kryminalną rozgrywającą
się w pięknych plenerach Paryża
i francuskiego wybrzeża - ,,Ri-
wiera dla dwojga”. W trakcie
wieczoru przewidziano dwa po-
częstunki.

Początek o godz. 20.30. Bilety
dostępne w cenie 135 i 145 zł.
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SYLWESTERWTEATRZE
TEATRŚLĄSKI
Co powiecie na spędzenie ostat-
niej nocy w roku w towarzystwie
znakomitych aktorów? Jeśli po-
doba się Wam ta propozycja, re-
zerwujcie sobie miejsca w Tea-
trze Śląskim. W sylwestrową noc
wystawiony zostanie tam spek-
takl ,,Klub mężusiów” (Teatr
Capitol), który w lekki i zabawny
sposób opowiada o relacjach
damsko-męskich. W sztuce peł-
no jest błyskotliwych point i za-
skakujących zwrotów akcji.
Na scenie wystąpią Cezary Mo-
rawski, Bogdan Kalus, Jacek Ka-
walec i Robert Wabich. W ostatni
dzień grudnia odbędą się dwa
spektakle: o godz. 18.30 i 21.30.

Bilety można kupić w cenie
od 80 do 140zł.
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KONCERTSYLWESTROWY
TEATRROZRYWKI
Na tę wyjątkową noc chorzowski
Teatr Rozrywki przygotował
ucztę dla melomanów. Teatralny
zespół artystyczny w pełnym
skladzie zaprezentuje mini-lek-
sykon polskich kompozytorów
rozrywkowych. Uczestnicy usły-
szą hity m.in. Kayah, braci Gol-
ców, Igora Herbuta i Piotra
Rubika. Wszystkie przeboje opa-
trzone zostały nowymi znakomi-
tymi aranżacjami. Co najważ-
niejsze, będzie to absolutnie
premierowe wykonanie. Gościn-
nie z artystami wystąpi Natalia
Lesz. Tradycyjnie teatr zorgani-
zuje też zabawę taneczną
do białego rana.

Impreza startuje o godz. 21.30.
Bilety w cenie 290 i 390 zł.
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#planujemysylwestra
Chyba nie macie zamiaru przespać wejścia w Nowy Rok?

#pod dachem#zabawa #w plenerze

AgnieszkaPach

Znudziły się wam domówki?
Wyjdźcie na imprezę plene-

rową lub pobawcie się w tea-
trze. Możliwości jest wiele,

a dziś przedstawimy wam kil-
ka propozycji na spędzenie

sylwestra.

aa Tymrazemuczestnicyświą-
tecznej imprezywWyższejSzko-
leHumanitas, zostanąpodziele-
ninatrzydrużyny,którezmierzą
sięzróżnymiświątecznymikon-

kurencjamiopartyminapopular-
nych telewizyjnychprogramach
takichjak,,Kuchennerewolucje”,
czy ,,Jaka tomelodia”.Powalczą
onagrodęgłówną,którazostanie

przekazanadowybranegoośrod-
kaopiekuńczo-wychowawczego
zterenuZagłębia.

Zabawastartuje jutroogodz.
17wauliWSH.Wstępwolny.

MerryHumanitasshow ! Już jutro
REKLAMA 004768968

B
uraczki na barszcz, świe-
żo tarty chrzan, prawdzi-
we holenderskie matia-

sy, oczywiście karpie, ale też 
wędliny, mięsa w jakości eko 
- kupicie na świąteczny stół na 
BioBazarze.

Macie w rodzinie, wśród przy-
jaciół fanów kuchni, gotowania, 
zdrowego stylu życia?

Na BioBazarze znajdziecie dla 
nich świetne propozycje pre-
zentowe! Pięknie zapakowane 
i wyśmienite w smaku herba-
ty, przyprawy z całego świata 
z szklanych fiolkach a może 
coś z kosmetyków.

Z myślą o przedświątecznych 
zakupach odbędzie się dodat-
kowy BioBazar we wtorek, 23 
grudnia, w godzinach 8.00-
16.00.

Warto pamiętać, że BioBazar 
to nie tylko miejsce zakupów, 
Adrian Feliks prowadzi tu 

warsztaty gotowania dla do-

rosłych, a właścicielka bloga 

Zielenina Magda Cielenga-

-Wiaterek prowadzi warszta-

ty dla dzieci! Rodzice mogą 

spokojnie zrobić zakupy, 

a dzieci smacznie spędzają 

czas. Warto śledzić co dzieje 

się na BioBazarze na facebo-

oku, tam znajdziecie bieżące 

informacje o organizowanych 

akcjach towarzyszących jak 

giełda rowerowa czy zbiórka 

elektrośmieci.

Katowice: Biobazar Huta Baildon

Ekologiczne Znaczy Certyfikowane!

Zapraszamy!

BioBazar Huta Baildon

ul. Bracka 20, Katowice

soboty 8.00-16.00

www.facebook.pl/ 

BioBazar.Katowice

www.biobazar.com.pl

REKLAMA 004767029
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bieradzą?Czywymaga
sięodnichwięcejniż
oddziewczyn?
-Tojesttakisamzawódjakza-

wódmodelki.Nieodczuwam
żadnychróżnic,jedynąjestto,że
faceciniemusząchodzićnaobca-
sach(śmiech).Dziewczynyteż
trochęwcześniejzaczynają,ale
facecizkoleimogąwtymzawo-
dziepracowaćdłużej.Wciążmało
jestunasdojrzałychmodeli,któ-
rzyświetniewyglądają.Jeślicho-
dzinatomiastowarsztat,emocje
istres,totapracawyglądado-
kładnietaksamo.

Czyuważapani,żesesje
,,TopModel”np.eksponu-
jącenagość,niesązbyt
odważnedlapoczątkują-
cychmodelek?
- Myślę,żetuwogólenieona-

gośćchodzi,aleopresjęzwiązaną
zestresem,zmłodymwiekiem,
brakiemdoświadczenia.Świat
wokółnasjeststresujący:wysokie
wymagania,konkurencja,wyścig
zczasem…Iczyktośpodejmuje
wyzwaniewmodelingu,sporcie
czywyzwaniazwiązanenp.zmu-
zyką,musisięliczyćzewszyst-
kim,czegotodotyczy.

Panimierzysięnacodzień
zpracąreżysera.Odcze-
gozaczynasięrealizację
pokazu?Jakwyglądapro-
cestwórczy?
-Tak,tojestproces.Zniektóry-

miprojektantamispotykamsię
jużbardzodługoimamyoparty
nazaufaniusystempracy.Często
dzieńpopokaziedostajętelefon
zpomysłemnakolejnewydarze-
nie.Proceszaczynasięodrozmo-
wyzprojektantemokolekcji,
otym,cochceprzekazać,comiał
namyśliprojektując,jakwyobra-
żałsobiepokazmody.

Aktodecydujeoostatecz-
nymcharakterzepokazu?
-Zakażdymrazemizinnym

projektantemwyglądatonieco
inaczej.Jedenskupiasięnaogól-
nejkoncepcji,innytylkonakolek-
cji.Projektancitoartyściiczęsto
mająjasnookreślonewizje.Ale
odwizjidorealizacjijestbardzo
dalekadroga.Jesteśmyograni-
czenibudżetem,miejscem,spra-
wamitechnicznymi.Oprócz
miękkiejsferymateriiartystycz-
nejjestteżtwardarzeczywistość
biznesowa,czylifinanse,czas,lu-
dzie,ograniczenia,negocjacje.

Mogłabypaniopowie-
dziećtrochęoswoim
pierwszympokazie?
-Tobyłpokazdyplomowy

studentówprojektowaniaubio-
ru.Odpierwszegomomentu

kierowałamsię intuicją i swo-
bodąporuszaniawpewnegoro-
dzajumałej formiescenicznej,
wyniesionej zmoichkoncer-
tów.Pamiętamnapewno jedną
emocję,myśl, że to jestwłaśnie
to, cochcę robić.Alepotemby-
ła jeszczedługadroga .

Pracujepaniwtejbranży
odwielu lat.Niebrakuje
paniczasemweny?
-Wybierając takądrogę,żyje-

mycałyczaswpewnympobu-
dzeniu.Niewychodzimyzpracy
ogodz. 15.Całemojeżycie,wyo-
braźnia, spotkania,wybory,po-
wodują,żeczłowiekżyjewpew-
negorodzajuartystycznejgoto-
wości.Zwykle jestemprzedpro-
dukcjąpokazu,wjej trakcie lub
po….Czasempomysłwydajesię
genialny,awtrakciepracymusi-
mysięzniegosamiwycofać
ibrutalniesobiepowiedzieć,że
coś jestniedozrealizowania.To
też jestkwestiadoświadczenia,
uczciwości,wiedzy.Kiedyod-
puścić,akiedywalczyćookre-
ślonyefekt.

Możnawięcpowiedzieć,
żez jednej strony jest
więcpaniartystką
azdrugiej twardą
bizneswoman.
-Tozłożonyzawódobejmu-

jący trzy sfery: artystyczną, bi-
znesową ipracęz ludźmi.Ten
zawód jestdlamniewciąż fa-
scynujący.Czy robiędużyau-
torskipokazprojektanta, czy
małykameralnypokazdla ty-
siącaosób, walczęo tę samą ja-
kość.

Czymsiępanizajmowała,
zanimzdecydowałazo-
staćreżyserempokazów
mody?
-Reżyseriąpokazówmody

zajmujęsięod20lat.Oczywiście
wtamtychczasachniebyłtopro-
stywybór.Popierwszedlatego,że
wyrosłamwśrodowiskumuzycz-
nymiprzez15latkoncertowałam
wPolsceinaświecie,zmuzyką
poważnąidawną.

Słyszałam,żegrałapani
nainteresującychinstru-
mentach.
-Tak,np.nakrumhornie(z

niem.zakrzywionyróg-przyp.
red).Wtedyukształtowałasię
mojawyobraźniaipotrzebyarty-
styczne.Napoczątkustudiówre-
żyserskichbyłamzwiązanaztea-
trem,alekiedyzrobiłampierwszy
pokazmody,odkryłam,żetaka
formułaspełniawszystkiemoje

potrzeby.Odkryłam,żetokręci
mnienajbardziejnaświecieiże
jesttomójwymarzonyzawód.

Dobrzeoceniapaniswój
wybórpotych20latach?

-Tak,zpełnąświadomością
mogępowiedzieć,żetobyłdobry
wybór.

Czytobyłatodrogaprzez
mękę?

-Czasamiprzezmękę,ale
trzymałymnietewszystkiemo-
mentysatysfakcji.Pokazymody
tosąolbrzymieemocje.Stojąc
wreżysercei,,zawiadując”poka-
zem,czujęcośwyjątkowego,ob-
serwujęteżludzinawidowni,ich
reakcje,emocje.Myślęwtedyso-
bie:,,jestemnaswoimmiejscu,
tam,gdziezawszechciałambyć
itobyłdobrywybór”.Proszępa-
miętać,żetojestzawóddrugiego
planuidopierotelewizjaspowo-
dowała,żemówisięotymgłośno.

Pokazałapani naczymtak
naprawdępolegazawód
reżyserapokazówmody.
Dlawieluosóbbyłotodo-
tychczasuważanezaczar-
nąmagię.
-Premieryprojektantówipo-

kazymodytoniezwykłewydarze-
nia,naktórychbywakilkaset
osób,częstoniesąonedostępne
dlaszerszejpubliczności.Trudno
sobiewyobrazić,jakpowstają.To
przeztelewizjęitakieformatyjak
np.,,TopModel”okazałosięna-
gle,żewokółprojektantówsąteż
reżyserzy,styliści,realizatorzy
muzyki,scenografii,obsługa
backstage’u.

Wtejedycji“ToModel”
porazpierwszybra-
liudziałmężczyźni.Jakso-

Sokołowska: Reżyser pokazów
modymusimieć swoje zdanie
Gdy stoi w reżyserce i ,,zawiaduje” pokazem, czuje coś wyjątkowego. Sokołowska przyznaje, że ta praca kręci ją
najbardziej na świecie, choć, jak sama mówi, na początku łatwo nie było. Tekst #Magdalena Gintowt-Dziewałtowska

To zawód drugiego planu, przyznaje reżyserka pokazów Katarzyna Sokołowska
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KatarzynaSokołowskapodczas
castingudoprogramu„TopModel”

#rozmowa

Katarzyna
Sokołowska

KATARZYNA
SOKOŁOWSKA

-REŻYSERKAPOKAZÓWMO-

DY,JURORKAPROGRAMU

TVN-U“TOPMODEL”.

KatarzynaSokołowskaorgani-

zujepokazyinajważniejszewy-

darzeniamodowewPolsce

izagranicą.Zajmujesiętym

od20lat.Jaksamaprzyznaje,

tozawóddrugiegoplanu,bo

zwyklestoizakulisami,

zmikorofonemisłuchawkami

isprawdza,czyprzedpoka-

zemmodywszystkojestzapię-

tenaostatniguzik.Sokołowska

manaswoimkoncie kilkaset

pokazów.Współpracowałazta-

kimiprojektantami, jakGosia

Baczyńska,MaciejZień,Dawid

WolińskiczyŁukaszJemioł.

#sylwetka

REKLAMA 004727396
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#z banków

Płatności kartą
będą tańsze

ZAKUPY-Wprzyszłymroku
porazkolejnyspadnąprowizje
odpłatnościkartami, jakieban-
kipobierająodposiadaczyter-
minali.Tzw. interchangezosta-
nieobniżonyz0,5do0,2-0,3
proc. (wzależnościodrodzaju
karty).Narazieniższestawki
będądotyczyćtylkotransakcji
kartamiVisa(zapłacą je firmy,
którezgłosząsiędoprogramu).

Tani kredyt
nanowybiznes

PIENIĄDZE-BankGospodarstwa
Krajowegopodpisałzpośredni-

kamifinansowymumowę
naobsługęIIetapuprogramu
„Pierwszybiznes–Wsparcie

wstarcie II”.Tooznacza,żebę-
dzieonnadaludzielałnisko-
oprocentowanychpożyczek
młodymosobom,którechcą
zacząćdziałalnośćgospodar-

czą.Absolwenciszkół, studenci
ostatniegorokuibezrobotnibę-
dąmoglizaciągaćkredytywwy-
sokoścido75622,80zł,aprzed-
siębiorcy,którzystworząmiej-
scapracydlabezrobotnych–do
22686,84zł.Oprocentowanie
wyniesie0,56proc.wskali roku.

U
bezpieczenia tury-
stycznesączęsto
dodawanedo
naszychkontban-
kowychlubkart

kredytowych.Niesą jednaktak
samowartościowejakpolisy
wykupowaneosobno. Ichminu-

semsąniskiesumyubezpiecze-
nia iniedostosowaniedona-
szychpotrzeb.Dlategodecydu-
jącsięnawyjazdzagraniczny,
wartowykupić indywidualną
polisę.Dokonującwyboru,
wpierwszejkolejnościpowinni-
śmyjednakokreślićswojepo-
trzeby–wzależnościodkierun-
kupodróży, tego,czyplanujemy
spokojnywypoczynekczyak-
tywność,dopasowaćzakres isu-
męubezpieczenia.

Pierwszymkrokiemprzywy-
borzepolisypowinnobyćdo-
kładnezapoznaniesięz jej
OWU(OgólneWarunkiUbez-
pieczenia).Nasząuwagępowin-
nyzwrócićszczególniewyłącze-

nia iograniczeniaodpowie-
dzialności, czyliwskazanesytu-
acje,wktórychtowarzystwoma
prawoodmówićnamwypłaty
odszkodowania(np.odmowa
wypłaty, jeśliubezpieczony
wchwili zdarzeniabył
podwpływemalkoholu lubnar-
kotyków).Szczególnączujność
powinnyzachowaćrównież
osobychoreprzewlekle,
naprzykładnacukrzycę.Stan-
dardowepolisyzazwyczajwy-
kluczająodpowiedzialność to-
warzystwawsytuacji,gdytaki
chorytrafidoszpitalazpowodu
zaostrzeniaobjawówchoroby.
Wartorównieżsprawdzićzakres
ubezpieczenianawypadekle-

czeniastomatologicznego.
Przypominam,żekartaEKUZ
niezawszezagwarantujenam
darmowąwizytęudentysty.Pa-
miętajmyrównież,żepolisy tu-
rystycznenaogółnieobejmują
uprawiania jakichkolwiekspor-
tówekstremalnychi rajdachsa-
mochodowych.Wartodowie-
dziećsię także,czyświadczenie
obejmujekraj,doktóregosię
wybieramy.Towarzystwaubez-
pieczenioweczęsto tworząbo-
wiemspecjalneofertydlaUSA
iKanady.Wsytuacji,kiedy już
zdecydowaliśmysięnakonkret-
nyproduktubezpieczeniawa-
kacyjnego,należywybraćsumę
ubezpieczania.

#Jakdobrze
wybraćpolisę

naurlop
MICHAŁPIESTRZYŃSKI,

EXPANDERADVISORS , ZFDF

#ekspert radzi

#z sieci

POSIADANIE
PIENIĘDZYJEST
LEPSZEODICH

BRAKU

WOODY ALLEN

POLKIRADZĄ
SOBIEZNACZNIE

LEPIEJ
WBIZNESIENIŻ
INNEEUROPEJKI

DOROTA SOSZYŃSKA,

DYREKTOROCEANIC

WIERNOŚĆ
WOBEC
BANKU?

NIE
ZAWSZE

SIĘ
OPŁACA

JAROSŁAWSADOWSKI ,
EXPANDERADVISORS, ZFDF

#cytat dnia
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Oprócz tego, że lubię
pieniądze, lubię nanie
zapracować.Gdy je
dostaję, cieszę się jak

dziecko

IzabelaKuna,aktorka
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Zanim weźmiemy kredyt na święta, sprawdźmy róźne oferty banków

Chceszwziąćnajtańsząpożyczkę
zbanku?Pomyśl o karcie kredytowej.

aa BliskocopiątyPolakzakup
świątecznychprezentówzamie-
rzasfinansować,pożyczającpie-
niądze.Według badania firmy
Ipsosśredniawielkośćzaciągnię-
tejw tymcelu pożyczkiwynosi
510 zł.Aw takiej sytuacjiwarto
skorzystać z karty kredytowej,
dzięki którejmożemyuniknąć
odsetek, jeśli oddamybankowi
pieniądzewciąguokołopółtora
miesiąca. Ponadto unikniemy
opłatyzawydaniekarty,gdywy-
konamywymaganeprzezbank
transakcje.

KREDYTBEZODSETEK

Kartakredytowadajemożliwość
skorzystaniaztzw.okresubezod-
setkowego.Dziękiniemu,spłaca-
jąccałośćzadłużeniawokreślo-
nym przez bank terminie, nie

będzie trzeba płacić odsetek
odkwoty zakupówopłaconych
kartą.Możeontrwaćnawetdo61
dni (najczęściej 54-56 dni). To
oznacza, że za zakupyzrobione
wpołowiegrudniamożemyroz-
liczyćsięzbankiemdopierowlu-
tym,nieponoszącdodatkowego
kosztuodsetek.W innymprzy-
padku bankpoliczynamodestki

wwysokości ok. 13 proc.w skali
roku,odniespłaconejkwoty.

KREDYTZAMIASTKARTY

Niewątpliwązaletąkartjestmoż-
liwośćzamianykartynakredyt.
Niektóre karty kredytowedają
możliwość zamianyzadłużenia
nakarcienakredytratalny.Nara-
tymożemy rozłożyćwszystkie

płatności kartą: zarównozakup
produktów, jak i opłaty za kon-
kretneusługi.Dziękitakiemuroz-
wiązaniu nasze zobowiązanie,
bez zbędnych formalności, bę-
dziemymoglispłacićnawetw24
ratach.Wystarczyskontaktować
się zbankiem, którywydał kar-
tę i „przenieść”wskazane tran-
sakcjedoplanuratalnego.

MaszzamiarwyprawićBoże
Narodzenie lubsylwestra
zapieniądzezbanku?
Zastanówsięnadskorzysta-
niemzkartykredytowej–
radządoradcyfinansowi.

#MarekMusiał

KREDYTY I RESZTA
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Kartakredytowamożebyćnajtańszym
możliwympożyczanympieniądzem

REKLAMA 004429565

NAJTAŃSZE TRUMNY 
I URNY solidnie wykonane

PRZYSTĘPNE CENY 
PALM I WIĄZANEK

duży wybór

ZAKŁAD POGRZEBOWY „OAZA” s.c.
CZYNNY CAŁODOBOWO tel. 24/h 502-211-146, 505-445-519
Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 34 i 54,
tel. 504-984-100, tel./fax (32) 750-40-86
Filia: Sosnowiec - Kazimierz, ul. Armii Krajowej 71, 
tel. 507-029-720
GWARANTUJĘ:
NAJTAŃSZE PROFESJONALNIE 
WYKONANE USŁUGI!
posiadamy certyfikaty świadczące, 
że jesteśmy profesjonalistami
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/dobę
EKSPRESOWO I TANIO przewóz ciała 
z każdego miejsca w kraju i zagranicy
FORMĘ I OKRES PŁATNOŚCI 
uzgadniamy z każdym klientem indywidualnie
(możliwość kredytowania)

ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI 
NA CMENTARZACH W USC, ZUS

NA ŻYCZENIE RODZIN ZMARŁYCH 
wypłacamy zasiłek ZUS 

w biurze naszego zakładu

USŁUGI 
KAMIENIARSKIE , NAGROBKI

- PROMOCYJNE CENY !

REKLAMA i003880607

REKLAMA 004149783

Autoryzowany warsztat lakierniczy

Katowice, ul. Siemianowicka 9a , tel. 32 203 80 97
auto-serwis@post.pl

Z tą reklamą

10% rabatu
na wymianę opon

KUPON

REKLAMA 004638753

Łatwy 
kredyt

kom. 

506 078 070
NOWOŚĆ! 

Ruda Ślaska
tel. 32/248 26 65, 
tel. 32/340 45 34

Ruda Ślaska- 
-Halemba 

tel. 32/340 38 19
Zabrze 

tel. 32/ 376-90-24, 
kom.789 160 711

• bez opłat
• bez BIK 
• bez zgody współmałżonka 
• bez zdolności kredytowej

REKLAMA 004640048

C Gotówkowy  
– do 60 tys. bez  poręczyciela 

C Konsolidacyjny do 200 tys.
bez poręczyciela – na 10 lat

C Oddłużeniowy – z zabezpieczeniem 
Chwilówki – nawet dla osób bez dochodów

KREDYT
bez opłat 

506 078 070

CHORZÓW (32) 245 55 44
RUDA ŚL. (32) 248 26 65, (32) 340 45 34

ZABRZE 789-160-711, (32) 376-90-24
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 A  Uzbro jo ne dział ki bu dow la ne (prąd 
wo da ga z) w Py sko wi cach -Mi ko szo wi na 
(O sie dle Pta sie) sprze da wła ści ciel 
503-462-244 www.dzialki24h.pl 

 handlowe 
 elektronika, komputery 

 A  SKUP I OD BIÓR ZU ŻY TEJ ELEK TRO-
NI KI: ra dia, wzmac nia cze, ko lum ny, 
uży wa na apa ra tu ra po mia ro wa, mier ni-
ki, płyt ki elek tro nicz ne i kom pu te ro we, 
czę ści elek tro nicz ne i elek trycz ne, itp. 
607-912-559 

 antyki 

 A  Ku pię Me ble przed wo jen ne, sza-
fy, kre den sy, sy pial nie - go tów ka, 
605-255-770 

  foto, książki 

 A  Ku pię książ ki współ cze sne i przed wo-
jen ne. Go tów ka 514-279-446 

 A  Sta re zdję cia ga ze ty pocz tów ki książ ki 
ku pię 784-444-959 

 tekstylia, odzież 

 A  Exklu zyw ny ko mis odzie żo wy za pra-
sza na za ku py, ma my ubra nia, ga lan te-
rię, obu wie naj lep szych ma rek. An ty ki. 
Za pra sza my od wt-pt. w godz. 10-19, 
sob. 10-14, K-ce ul. Kar ło wi cza 14, tel. 
501-46-96-56 

 meble 

 A  Na roż nik roz kła da ny oraz dwa fo te le- 
sprze dam. Ka to wi ce 516-594-894 

 inne 

 A  Fa jer wer ki, hurt-de tal. Naj więk szy 
wy bór (350 po zy cji), naj niż sze ce ny 
im por te ra, ko rzyst ne upu sty ce no we. 
Hur tow nia Ty chy-War to gło wiec, ul. 
Dzwon ko wa 40 8.00-20.00. Gieł da Kwia-
to wa 6.00-13.00 (d ni gieł do we), tel./faks 
32/227-77-44, 601-149-869 

 motoryzacja 
 osobowe sprzedam 

 A  Ab so lut nie wszyst kie pła ci my naj-
wię cej, Au to-Skup do jazd do klien ta 
792-31-31-31 

 A  AU TO SKUP Zło mo wa nie, 503-302-263 

 A  Au to skup, trans port, zło mo wa nie, 
go tów ka, tel. : 508-446-675. 

 osobowe kupię 

"Au to-Land" ku pu ję: oso bo we, do-
staw cze, ca łe, roz bi te, sko ro do wa-
ne. Naj le piej pła cę - na tych miast. 
Cho rzów, 32\249-52-10, 601-480-570

 A  "Au to skup: oso bo we, do staw cze. Stan 
obo jęt ny. Do jazd, go tów ka. 509-796-001, 
79-88-35-341. Wła sny trans port" 

 A  "Au to skup: oso bo we, do staw cze. Stan 
obo jęt ny. Do jazd, go tów ka. 602-871-305, 
515-274-430. Wła sny trans port" 

Ab so lut nie ku pię, Ryb nik 604793348

 A  Au ta ku pię sko ro do wa ne, po wy-
pad ko we, do wy re je stro wa nia, tel. 
507-572-625 

Au to zło mo wa nie, 515-274-430

 A  Ku pię sa mo cho dy oso bo we i do staw-
cze do 2000 zł. Stan obo jęt ny. Mo gą być 
uszko dzo ne, sko ro do wa ne i bez opłat. 
Do jazd do klien ta. 798-718-455 

 A  Skup Ma ti za, Se icen to, Pun to, 
Po lo, Cor sy, Fie sty, in ne, stan obo jęt ny 
507-572-625 

 zabytkowe kupię 

 A  Ku pię sta ry sa mo chód lub mo to cykl, 
min. 40-let ni. Mo że być nie kom plet ny 
lub uszko dzo ny, 609-499-555. 

 ciężarowe, dostawcze kupię 

Skup sa mo cho dów, go tów ka od rę
ki. 512-700-770

 usługi 

 A  Mo bil na Myj nia Pa ro wa - MM Gre en. 
My cie sa mo cho dów Pa rą, Od ku rza nie, 
Pra nie Ta pi ce rek, Ka nap, Dy wa nów De-
zynf. Na wie wów, tel. 513 186 715 

 fi nanse biznes 
 kredyty, pożyczki 

" AGART" -CHWI LÓW KI !!! Po nad 
20 lat na ryn ku usług fi  nan so wych. 
Nie prze pła caj za ta ką sa mą 
po życz kę! Sprawdź! 
Ka to wi ce, ul. Mic kie wi cza 28/4, Ip. 
tel. (32)353-32-29 
Za brze, ul. Wol no ści 294 
tel. (32)278-53-30 
Gli wi ce, ul. Zwy cię stwa 14/17, Ip. 
tel. (32)337-36-30 
Ty chy, Ale ja Pił sud skie go 1 
tel. (32)724-80-15

 A  "Agen cja Cash-Pol" Po życz ka do 
1500zł. Tel. (32)267-40-27, 510-705-405 

"Con tact" Kre dy ty go tów ko we, 
kon so li da cyj ne, bez zdol no ści dla 
se nio ra. Po życz ki i Chwi lów ki, na 
do wód, bez BIK, wszyst kie źró-
dła do cho du, ali men ty, MOPS itp. 
(32)370-15-58

 A  Ale kre dyt! Kon so li da cja do 250tys. 
Chwi lów ki bez BIK. Tel. (32)221-01-43 

Ale po życz ka na wet w 24 go dzi ny. 
Tel. 668-681-870

Ale szyb ka go tów ka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź. Tel. 602-315-584

Ale szyb ka go tów ka, 
na wet 10 000zł! Pro ste za sa dy, 
bez zbęd nych for mal no ści. 
Pro vi dent Pol ska S.A. 600 400 295
(o pła ta wg ta ry fy ope ra to ra).

 A  Atrak cyj ne i ta nie kre dy ty, kon so lid cje. 
Tel. 792-933-466 

Atrak cyj ne po życz ki do 1000 zł. Do-
jazd na tych miast 501-505-128

 A  Atrak cyj ny kre dyt na na PIT! Brak 
zdol no ści, umo wy cza so we, kre dyt 
opr. 9%, ta niej nie znaj dziesz. Tel. 
535-333-713 

 A  Bank ci od mó wił, bez zdol no ści, 
20000 już od 396 zł, bez BIK, K-ce 
32/206-31-43, Dą bro wa Gór ni cza 
32/264-28-76 

Bez BIK-u. Kre dy ty. Chwi lów ki! 
Dzwoń, nie zwle kaj! Pew ne 100% 
32/269-90-33, 608-388-540. DO JAZD!

Bły ska wicz ne chwi lów ki, kre dy ty, 
bez BIK, 608-390-143, 504-860-307 
DO JAZD do klien ta. Nie zwle kaj!

Bra ku je Ci go tów ki? Za dzwoń po 
szyb ką po życz kę. Tel. 602-315-584

CDF. Po życz ki krót ko ter mi no we. 
Tel. 32/260-00-33, 516-516-611

Chwi lów ka 700zł na tych miast, bez 
BIK, Si le sia Po życz ki, 533-850-950

 A  CHWI LÓW KA LEP SZA NIŻ DO BRA 
Bar dzo ta nia ofer ta. Sta łym klien tom
 roz bi ja my spła tę na ra ty. Za pra sza my 
na ka wę i po spraw dze nie na szej ofer ty. 
UCZCI WI AGEN CI WSPÓŁ PRA CA 
Tel. (32)370-17-44, (32) 370-16-28 

 A  Chwi lów ka na tych miast! Bez za świad-
czeń! Do jazd (32)761-42-07 

Chwi lów ki - 100%. Po życz ki. Szyb-
ko. Do jazd. 608-389-120, 795-414-180

 A  Chwi lów ki bez BIK. Tel. 570-411-411 

Chwi lów ki oraz za staw, 796-435-370

Chwi lów ki, kre dy ty- naj ta niej, tel. 
797-821-637, 509-225-440

 A  Do 10tys. na 36 m-cy Ka to wi ce P. Skar-
gi 8, II pię tro, tel. 796-174-163 

Do 4000 zł na oświad cze nie, szyb ko 
i bez piecz nie. Tel. 602-315-584

 A  HIPOTECZNE24.PL - Po życz ka hi po-
tecz na od dłu że nio wa. Z na mi spła cisz 
ko mor ni ka, wy po wie dzia ne kre dy ty i na-
pra wisz swo ją hi sto rię kre dy to wą w BIK. 
Za pra sza my. Tel. 884-921-935. 

 A  In ni za wie dli my po mo że my. 32-
7233994 

 A  In ni za wie dli, my po mo że my! 
Kre dy ty kon so li da cyj ne, go tów ko we 
(32)2210143 

 A  Kon so li da cja do 250 tys. bez za bez pie-
czeń, tel. (32)267-51-65 

KRE DI GO- Chwi lów ki szyb ko i dys-
kret nie. Mi ni mum for mal no ści. Tyl-
ko 3 pod pi sy. Pie nią dze w 15 min. 
So sno wiec, ul. Mo drze jow ska 26, 
tel. 720-015-015

Kre dyt 100tys ra ta 648zł 327007211

Kre dyt 50tys ra ta 549zł 327007090

 A  KRE DY TY, PO ŻYCZ KI, 
OD DŁU ŻE NIA, CHWI LÓW KI. 
Masz pro blem ze spła tą kre dy tów? 
Ko mor nik za jął Two je 
wy na gro dze nie? Za dzwoń!!! 
32/400-69-65. Kan ce la ria Kre dy to wa 
Ul. Mie lęc kie go 10/501 Ka to wi ce. 

LEK KA PO ŻYCZ KA do 25 tys. Za-
dzwoń. Tel. 602-315-584

 A  Na świę ta 14 ofert po za ban ko-
wych. Ka to wi ce Skar gi 8, II pię tro, tel. 
796-174-163 

 A  No we ofer ty po ży czek nie ban ko wych, 
rów nież z komornikiem.Tel. 501 36 45 45 

 A  Pę tla kre dy to wa- po mo że my Ci z niej 
wyjść, tel. (32)267-51-65 

 A  Po za ban ko we, Ka to wi ce, P. Skar gi 8, II 
pię tro, tel. 796-174-163 

 A  Po życz ka dla trud nych klien tów, tel. 
(32)267-51-65 

 nieruchomości 
 mieszkania - sprzedam 

*OSIE DLE "W DAW NYM STY LU" *
w Biel sku-Bia łej
Sta re Biel sko / ul.*FI LA RO WA*
*163*m2, *GA RAŻ, PIW NI CA*
www.smosiedle.com 509 435 195, 
500 267 603, 32\615-57-48

No we miesz ka nia i do my sze re go-
we Pie ka ry Ślą skie / Dą brów ka
www.smosiedle.com 500 267 603, 
509 435 198, 32\615-57-48

 A  No we MIESZ KA NIA na każ dą kie szeń 
w Pro gra mie "Miesz ka nie Dla Mło dych" 
Ru da Śl., ul. Mic kie wi cza/WOL NO ŚCI 
- 80 miesz kań *2, 3 i 4* pok. o pow. od 
43 do ok 120 m2 z pod ziem nym miej-
scem par kin go wym. Pie ka ry Ślą skie, 
ul.Sikorskiego/Dąbrów ki - 16 dwu-pok. 
miesz kań o pow. od *44* do *48* m2 
z ga ra ża mi. In for ma cje na www.smo-
siedle.com oraz pod tel. 509-435-198, 
500-267-603, 32\615-57-48 

 

 i003598178

ZABRZE  
ul. Jana Heweliusza 

� DOMY � MIESZKANIA 
www.jesionowaaleja.pl 

 

 mieszkania do wynajęcia 

 A  K-ce śródm. 2pok. bez pośr. 
505-980-877 

 lokale użytkowe - sprzedam 

 A  Ka to wi ce- Pio tro wi ce, pa wi lo ny han-
dlo we 17m i 35m, tel. 501-460-541 

 lokale użytkowe - do wynajęcia 

S-c Śro du la, re stau ra cja z po ko-
ja mi go ścin ny mi do wy na ję cia 
608-515-320

 A  Za wier cie 92 m2 I p. i 78 m2 par ter, 
664131963, 602510057 

 działki, grunty sprzedam 

 A  Dział ka bu dow la na w Po ło mia ul.Py-
skowicka 3300m2  ta nio sprz dam
503-462-244 www.dzialki24h.pl 

 A  Dział ka in we sty cyj no-miesz ka nio wa 
1ha w Po ło mii ul.Pyskowicka sprze dam 
ta nio 503-462-244 www.dzialki24h.pl 

Ogłoszenia
Jak zamieścić ogłoszenia?

przez telefon

(32) 634 24 28
przez internet

gazeta.naszemiasto.pl

REKLAMA 004146759REKLAMA 004722233

www.pozyczkawdomu.pl

REKLAMA 074427394

REKLAMA 103603857

Już 23 grudnia kolejne 
WYDANIE ŚLĄSK! 
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KUP
FACHOWCY Z POLECENIA w Jarmarku znajdziesz ofertę dla każdego i na każdą kieszeń

Pozostałych FACHOWCÓW OD RĘKI szukaj na ostatniej stronie. SPRAWDŹ! POLECAMY!
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 NIERUCHOMOŚCI 
 DOMY SPRZEDAM 
  BIEL SKO-BIA ŁA  Ko mo ro wi ce - no wy dom 
z ga ra żem o po wierzch ni 100 mkw., na dział-
ce 7 arów. Ce na 400 tys. zł, 502-488-981 

  BIEL SKO  Hałc nów/Pi sa rzo wi ce gra ni ca - 
dom - stan su ro wy -285 tys. zł brut to, stan 
de we lo per ski - 345 tys. zł brut to, dział ka 8a, 
pięk na lo ka li za cja, wszyst kie me dia, 
691-507-422 

  BIEL SKO  Wa pie ni ca - ład ny dom wol no sto-
ją cy, ume blo wa ny, pow. użytk. 145 mkw., 
dział ka 576 mkw., do sko na ła lo ka li za cja, spo-
koj na oko li ca. Bez po śred ni ków, 
(33)818-29-56 

  AN DRY CHÓW  - no wy dom do za miesz ka nia 
z peł nym wy po sa że niem, par te ro wy, pow. 
130m2, ce na 499 tys., tel. 790334496 www.
euro-capital.eu 

  AN DRY CHÓW  oko li ca - no wy dom do wy-
koń cze nia, wi do ko wa dział ka 1,2 ha, ce na 
305 tys., tel. 33 875 93 23, 790334496, www.
euro-capital.eu 

  AN DRY CHÓW  ul.Wolfa12 - sprze dam dom 
do za miesz ka nia dwu pię tro wy, pow. 120 m2 
+ pod piw ni cze nie, wszyst kie me dia + ga raż, 
ce na 320 tys. zł tel. 602281005 

  AN DRY CHÓW  Za gór nik - dom pię tro wy 180 
mkw., stan su ro wy z dz. 11a, w pięk nej oko-
li cy, w cen trum Za gór ni ka, ce na 220 tys. zł, 
512-177-978 

  BE SKI DY  Biel sko - dom chcesz-masz-pie-
nią dze, pie nią dze-dom-chcesz-masz, Przy-
jeż dża my, do ra dza my, za pew nia my. Pro fe-
sjo nal ny i oso bi sty nad zór nad każ dą trans-
ak cją, www.partykamix.pl, 696-607-171, 
784-555-412 

  BE STWI NA  Ja no wi ce - dom pow. całk. 
166,30 mkw., dz. 818 mkw., ce na 530 tys. zł. 
VI PART, (32)219-33-77, 790-855-188 www.
vipart.pl 

  BIEL SKO  - 0% pro wi zji, 3 po ko je, 64 mkw., 
I pię tro w ni skim blo ku. Ce na 185.000 zł, 
(KAN-MS-4418), www.kanon.nieruchomosci.
pl, (33)816-06-40, 500-333-666 gdworak@
akanon.pl 

  BIEL SKO  - 1/2 bliź nia ka przy Lu bel skiej 
w Lip ni ku sprze dam. Nie ru cho mość wy ko na-
na z do brych ma te ria łów, do czę ścio we go 
za go spo da ro wa nia, me dia na 5a dział ce, ks. 
wie czy ste, ce na do ne go cja cji, 694-927-900 

  BIEL SKO  - 2/3 wil li, cen trum mia sta, ogród, 
ga raż, 8 po koi, 189 mkw., ce na 319 tys. zł, 
694-667-082 
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Bielsko-Biała Kamienica ul. Kolista
Segmenty 106 mkw., stan deweloperski  

podwyższony. Kuchnia, 3 pokoje, ubikacja, 
łazienka, wiatrołap. Działka zagospodarowana, 

podjazdy wybrukowane. Cena promocyjna! 

602 729 705
Zakończenie inwestycji – koniec czerwca

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

013759484

004568226

BRAMY
OGRODZENIA
I PRZĘSŁA

GARAŻOWE

PRODUCENT
(12) 372 29 40

665 444 113

www.pol-bram.pl

Pol Bram

�  INDYWIDUALNE 
ZAMÓWIENIA

�  KOJCE DLA 
PSÓW

� PAWILONY
� STRÓŻÓWKI
� RATY

004564481

505 422 054
KREDYTY 

HIPOTECZNE
KREDYTY DLA FIRM
LEASING, ODDŁUŻENIA

DOJAZD DO KLIENTA

SZYBKA DECYZJA 

004526150

004496986

PARKING 
STRZEŻONY 

WYNAJEM 
WIAT I GARAŻY 

OCHRONA 24 H

KĘTY, UL. KLEPARZ 6
795 230 901

004445647

014293382

MYSŁOWICE
Pod zamieszkanie lub działalność.  

Dom 390 mkw., dz. 650 mkw.,  
st. surowy zamknięty, bdb lokalizacja, 
cena 595 tys. zł. Możl. wynajmu, raty,  

zamiana, 602 188 188.

004274046

024070859

domy jednorodzinne 
pow. 100 - 135 m2     
ceny od 380.000 zł

502-488-981

Bielsko-Biała Komorowice
NOWE OSIEDLE 
17 budynków

004568233

BRAMY GARAŻOWE � OGRODZENIA
www.transtal.com

Ten murowany dom 100m2

w stanie deweloperskim

wybudujemy dla Ciebie

w cenie

169 000 zł

www.danbud.net.pl

602 319 648

668 162 977 

33 497 37 97 

www.jarmark.com.pl   biuro@jarmark.com.pl

Z nami zawsze zyskasz: kupisz, sprzedasz, 
znajdziesz nowych klientów i kontrahentów!

Zadzwoń i zamieść
swoje ogłoszenie
Prywatne – BEZPŁATNIE!
Firmowe – ZA GROSZE!
32 634-21-81 (8.00-16.00)

CHCESZ DOTRZEĆ
DO MIESZKAŃCÓW
SWOJEGO REGIONU?

w każdy

WTOREK

nowe 

wydanie

REKLAMA 004652293

TARTAK
konstrukcje  

dachowe
łaty, kontrłaty, deski

kontakt:  

609 480 832

REKLAMA 004726067

CHWILÓWKA
pierwsza POŻYCZKA

ZA DARMO 
800 ZŁ POŻYCZASZ
- 800 ZŁ  ODDAJESZ

wypłata do 15 min. od ręki w biurze  
Nasze biura:

Katowice, ul. Warszawska 40, tel. 32 728-09-05 
(naprzeciwko kościoła Mariackiego)

Częstochowa, Al. NMP 9, tel. 34 390 64 50 
Zapraszamy

REKLAMA i013448807

518 807 807

tel. 32 738 40 27
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 A Po życz ka na do wód-za dar mo  
-Na Świę ta-dzwoń 81/440-00-01 lub  
wy ślij sms o tre ści 0zł na  
884-222-252 www.bezbik.pl

Po życz ka na wet do 25 000 zł. Za-
dzwoń Tel. 602-315-584

Po życz ki !! ANA NAS od 300 - 1500zł 
Za dwoń! SPRAWDŹ! 660-574-493

 A Po życz ki pod hi po te kę, 539-032-544

 A Po życz ki pry wat ne i po za ban ko-
we, K-ce 32/206-31-43, Dą bro wa G. 
32/264-28-76

Po życz ki! Chwi lów ki! Szyb ko! 
Bez za świad czeń o do cho dach, 
tel.: 32\738-40-27, 518-807-807, 
0801-807-807 (o pła ta 33 gr.) EU-
RO-CASH

Szyb ka po życz ka, de cy zja na-
wet w 24 go dzi ny - Za dzwoń 
602-315-584

 A Szyb ki kre dyt bez zdol no ści kre dy to-
wej, tel. (32)267-51-65

 A Szyb kie po życz ki! Kre dy ty go tów ko we 
do 150zł bez za bez pie czeń. Kon so li da cje 
do 200tys. Dłu gi okres spła ty. Kre dy ty 
bez BIK do 20tys. Chwi lów ki do 5000tys. 
Fir mo we do 150tys. Tel. 795-400-063, 
669-808-898 expertkredyty.pl

Świą tecz na szyb ka go tów ka, na wet 
do25 tys. Tel. 668-681-870

 A Świę ta tuż tuż..za dzwoń po do dat ko-
wą go tów kę z do wo zem. Wszyst kie ofer-
ty bez BIK i KRD, rów nież od dłu że nia 
ko mor ni cze. 703-803-026 (7,69/mi n)

 A Weź szyb ką po życz kę jesz cze przed 
Wi gi lią. Pie nią dze bez za świad czeń 
i spraw dza nia w BIK. Sko rzy staj z na szej 
świą te czej pro mo cji do 18 grud nia. Za-
dzwoń: 324202745

 i003462423

CHWILÓWKI
500 zł, 250 zł minimum formalności 

w domu klienta szybka decyzja 

tel. 32 280 40 70
 004497145

CHWILÓWKI
od 150 zł do 500 zł

w domu klienta

32/282-01-12

 004719527

NOWOŚĆ
SKUTECZNIE SPŁACĘ  

ZAJĘCIA KOMORNICZE,  
WINDYKACJE ITP.

POŻYCZKA HIPOTECZNA  
NA DOWÓD OSOBISTY,  

POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI.

TEL. 32 370-15-58, 
515-299-985

 004721683

CHWILÓWKI
506-643-823
506-643-773

NOWA OFERTA

 004726190

ODBIERZ GOTÓWKĘ 
30.000

od ręki, oferta dla WSZYSTKICH!!!
tel. 32 726 34 81

Katowice, 3 Maja 20/2

 004726634

KREDYTY
gotówkowe i konsolidacyjne
brak zdolności kredytowej
do 150 tys., na oświadczenie do 20 tys.
bez ograniczenia wieku
bez zgody współmałżonka
opóźnienia, różne źródła dochodu
bez opłat za wniosek

CHWILÓWKI
300, oddajesz 400        750, oddajesz 950
500, oddajesz 650       1000, oddajesz 1250

661 727 629, 601 413 414

 014732897

CHWILÓWKI bez BIK
KREDYTY

518-929-200
NOWE BIURO

usługi finansowe

 A Je steś za dłu żo ny? Tel. 531-250-250

 A Od zy ska my two je pie nią dze! Za dzwoń 

507-042-042, biuro@osm76.pl

usługi prawne

 A Usłu gi praw ne- spra wy kar ne, 
cy wil ne, roz wo dy, ali men ty, spad ki, 
po dział ma jąt ku, ZUS, ob słu ga spół ek, 
upa dło ści, spo ry go spod. i pra cow ni cze. 
Do jeż dźa my do klien ta (32)400-74-04, 
508-658-487

biura rachunkowe

 A Bez płat ny od biór do kum. księ go wość 
kom plek so wo 697-032-101 Ka to wi ce

nauka
kursy/szkolenia

Sta ra ma tu ra! Ostat nia szan sa! 
Śred nie i gim na zjum w rok! 
kur sy, www.ckefekt.pl,660-365-225

korepetycje

 A 9 zł ma tu ra. 605-165-006 mat + fiz 
+ in ne

 A Ma te ma ty ka 503-586-479 Do jazd

praca
zatrudnię

 A APT (cer t8442) za trud ni do pra cy tym-
cza so wej oso by z ak tu alą ks. sa ne pi du 
do pa ko wa nia cia stek w K-cach. Kon takt 
pon.-pt.: 600-273-243, 600-271-960

 A Dia gno stę sa mo chod. S-c 514-491-876

 A Do ochro ny mie nia, z te re nu Świę-
to chło wic, Ru dy Śl., Za brza, Cho rzo wa 
i oko lic, 32/259-83-50, 663-731-190

 A Do wy ro bu piz zy, 602730878 K-ce

 A In ży nie ra- spe cjal ność na pra wa i eks-
plo ata cja po jaz dów (mo że być na sta ż); 
dys po zy to ra usług trans por to wo-sprzę-
to wych; mi strza warsz ta tu; me cha ni ków 
sa mo cho do wych, hy drau li ki si ło wej; 
elek try ka; la kier ni ka; spa wa cza-bla-
cha rza; ope ra to rów dźwi gów; kie row cę 
C+E (e me ry ta) z dośw. w trans por-
cie po nadnor ma tyw nym 502223814, 
502223745

 A Kie row ca kat. C oraz C+E, 
797-601-437

 A Ko bie ty (z Ka to wic lub My sło wi c) do 
pra cy fi zycz nej- za trud nię (e me ryt ki, 
ren cist ki- wy klu czo ne) Tel. 728-296-255

 A Męż czyzn (z Ka to wic lub My sło wi c) do 
pra cy fi zycz nej- za trud nię, wy ma ga ne 
pra wo jaz dy kat. B (e me ry ci, ren ci ści- 
wy klu cze ni) Tel. 728-296-255

 A Mu rarz-sto larz, So sno wiec 
601-451-374

 A Pa nią (do 45 la t) z Ka to wic (nie pa lą cą) 
do go to wa nia i sprzą ta nia- za trud nię, 
tel. 698-289-079

 A Pol ska Agen cja Za trud nie nia (nr li cen-
cji 47) za trud ni: pra cow ni ka pro duk-
cyj ne go. Za trud nie nie: Gli wi ce, Stre fa 
Eko no micz na. Pra ca tym cza so wa. Kont. 
601303105

 A Po szu ku je my pań chęt nych do pra cy 
w ser wi sie sprzą ta ją cym w Ka to wi cach. 
Pra ca od za raz. Wy ma ga ne orze cze nie 
o umiar ko wa nym stop niu nie peł no-
spraw no ści. Wszyst kie pa nie za in te re so-
wa ne pro si my o kon takt tel. 601 156 466 
lub 725 073 148.

 A Pra ca dla opie ku nek se nio rów 
w Niem czech. Bo nu sy i pre mie za 
pra cę w świę ta, zgłoś się: katowice@
privatecare24.pl ; 
tel. 32/204-12-55.

 A Pra ca dla Pań (to wa rzy skie wy klu czo-
ne) tel. 514-540-413

Pra ca, Opie ka, Niem cy 
Gru dnio we pre mie - 200 eu ro 
Tel. 71 377 88 88, www.medipe.pl

 A Re stau ra cja w Gli wi cach za trud ni 
ku cha rza tel. 602-767-347

004714957

Opiekunki 

z doświadczeniem
Gwarantowane: min.1200 euro, 

ubezp., zwrot kosztów dojazdu.

J. niemiecki kontaktowy  

www.shd-dortmund.de
SHD 0049231589-798-80

inne

 A Bdb pra ca dla Pań dys kre cja K-ce tel. 
505-699-202 (to wa rzy skie wy klu czo ne).

zdrowie
chirurgia

 A Espe ral (w szy wa chi rur g) od tru cia, 
tel. 512-075-479

inne specjalizacje

 A Al ko ho lizm, ha zard- te ra pia uza leż-
nień 693-375-878 Mo żesz nie pić, nie 
grać.

opieka

 A Pro fe sjo nal na, do mo wa opie ka dla 
Two ich bli skich na go dzi ny lub ca ło do-
bo wo. Tel. 32/7246004, 604150279

usługi
agd rtv foto

 A An te ny- mon taż, ser wis 501-305-770

 budowlano-remontowe

 A Awa rie c.o.-wod-kan-gaz, 510-068-923

 A Cy kli niar skie, 32\2025053, 501835581

 A Cy kli niar skie, bez py ło we, 
32\258-23-15

 A Cy kli no wa nie 601-480-719 Ka spe rek

 A Dach A-Z ta nio i so lid nie 691-401-051

 A Da chy i drob ne na pra wy 601-520-350

 A Da chy-eks pre so we na pra wy de kar-
skie. Ma my zwyż kę. 501-404-611

 A Elek tryk, gła dzie, na pra wy,  
tel. 793-757-886.

 A Na pra wy w do mu i ogro dzie 
504533669

TYN KI, WY LEW KI 880835954

 A Wy lew ki ma szy no we - kon ku ren cyj ne 
ce ny 511-429-017

instalacyjne

 A Inst. c.o.-wod.-kan.-gaz, 516-404-107

porządkowe

 A Pra nie Dy wa nów, Po rząd ki 
602-403-113

 A Czysz cze nie-Kar cher, 604-123-477

przeprowadzki

 A Prze pro wadz ki, Uty li za cja, 
602-403-113

 A Eki pa ta niuś ko. Tel. 601-292-699

uroczystości

 A Ze spół muz. wol ny syl we ster 
506354830

inne

KCK, Ka to wi ce, ul. Murc kow ska 9, 
usłu gi po grze bo we, Tel. ca ło do bo-
wo, 32\255-15-51, 607-399-321

 A Od szko do wa nia - Mia łeś wy pa dek 
Za dzwoń ! 501-740-813 za dar mo !!

 A Ta nie na grob ki od 850 zł. 516-088-609

turystyka
noclegi - hotele

 A WI SŁA, DW "Stor czyk". Syl we ster 
28.12-2.01.2015 - 650 zł/os., eme ry ci 
600 zł/os. Fe rie zi mo we od 75 zł/do ba. 
Wcza sy dla eme ry tów od pon. do pt. 300 
zł/os. 33/812-35-67, 33/812-58-44, po 
17-tej 603-636-533

noclegi - pensjonaty

 A BE SKID, Mi lów ka - Syl we ster- bal syl-
we stro wy, świę ta, fe rie, wy ciąg, www.
ukubicow.pl, 33\863-73-59, 502-738-910

 A Cie cho ci nek-pen sjo nat-54/283-31-52, 
603-476-476 Ta nio ! www.kujawianka.
net

 A USTROŃ, po ko je z TV-Sat. Wy ży wie-
nie. Wcza sy, syl we ster. Za pra sza my. 
33/854-10-25 www.pokoje.ustron.
nets.pl

 A WI SŁA, -Ku li gi zi mo we z bie sia dą 
w ba ców ce-gru py zor ga ni zo wa ne 
oraz klien ci indywidualni.503-492- 
612,33/853-01-10

 A WI SŁA, Pen sjo nat przy wy cią gach 
Cień ków i Klep ki! Za pra sza my na fe rie. 
www.usmiech.com.pl, tel. 509-745-096

ZA KO PA NE - SYL WE STER 989 zł/os, 
5 noc le gów, po sił ki, bal, www.zako-
piec.pl Tel.601-501-666, 18/20 114 11

noclegi - pokoje gościnne

 A Be ski dy-KOR BIE LÓW -Syl we ster 
i Fe rie. Pok. z ła zien ka mi i TV. Wy ży wie-
nie do mo we. Par king, (32)276-12-51, 
502-026-636

 A Gdańsk -po ko je tel. 507-931-077

Świę ta i Syl we ster w gó rach Be-
ski dach k/Ustro nia 499PLN 3-dni, 
www.gajowka.skoczow.pl, tel. 
600-953-257. Za pra sza my !

 A USTROŃ, po ko je z ła zien ka mi, TV, 
aneks, par king, grill, od 25 zł. Za pra sza-
my ! Tel., 503-814-876

matrymonialne
 A "RO MEO" Biu ro Matr. Ta nio 

502363127

 A B. Se re na da, 510-580-466 serenada.pl

różne
 A "ANIA" rzut ni ki z ba jecz ka mi, ko lej ki 

PI KO, żoł nie rzy ki PRL ku pię 794-792-134

 A KU PIĘ ko lej ki Pi ko, H0, TT 790-467-020

 A Ku pię mo ne ty, bank no ty, sta ro cie, 
znacz ki, me da le, ze gar ki: 660-482-319

 A Ku pię-lam pa lecz ni cza BIOP TRON, 
ZE PTER lub ME DI CO LUX, na czy nia ZE-
PTER. Tel. 724-422-397.

 A Skup ksią żek, płyt mu zycz nych. Do-
jazd. Go tów ka. Tel. 508-245-450.

 A THER MO MIX lub KO HER SEN, 
MY CO OK, - ro bot ku chen ny ku pię, 
668-623-675.

towarzyskie
 A La secz ki 24h, K-ce, 667-578-604.
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Jesteśdoświadczonątre-
nerką i instruktorkąpole
dance.Odczegozaczęła
sięTwojaprzygoda?
Zaczęłampięć lat temu,ale

ciężkonazwaćtoprzygodą.
Oddzieckatańczyłamipróbo-
wałamkażdegostylu.Natural-
niechciałamteżspróbowaćtań-
cana rurce.Wtedyniemiałam
jeszczepojęcia,żepolegato
na robieniufigur,poprostu
chciałamumieć ładniesię
przy tymporuszać.Dopierogdy
zobaczyłamfigury,wtedy jesz-
czebardziej sięwciągnęłam.Za-
częłamchodzićnawarsztaty
i szkolenia.Napoczątkuwskle-
piezmateriałamibudowlanymi
kupiłamsobieprostąrurkę
zakilkadziesiątzłotych i zaczę-
łamćwiczyćwdomu.Pamię-
tam,żegdywpisywałam
naYouTube,,poledance”by
wyszukaćfigur, todostępneby-
ły tylkodwafilmiki.Dziś jest te-
godużowięcej,akiedyśnawet
wszkołachtańcaniebyłomowy
opoledance.

Poledancećwiczysz
odpięciu lat. Jakodo-
świadczonaosobawi-
dzisz to,żezrobiłasię
modanatensport?
Myślę,że tamodatrwa już

oddłuższegoczasu,alemimoto
poledance jest jeszczewciąż
różnepostrzegany.Mamwraże-
nie,żewmałychmiejscowoś-
ciachwciążżywesąpewneste-
reotypy,przezcotensportnie-
którymjednoznaczniekojarzy
sięzklubaminocnymi.Wdu-
żychmiastachpoledance jest
jużpostrzegany jakodyscyplina
sportowa,aniecośzłego.

Paniestałysięodważ-
niejsze?
Tak,wiemtoposobie

iposwoichkursantkach.Ćwi-
czeniawpewnymstopniuwyz-
walają izmniejszawstyd,ale
oczywiściewpozytywnymtego
słowaznaczeniu.

Cotwoimzdaniemspra-
wia,żekobietychcąpró-
bowaćswoichsiłwpole
dance?
Tochyba jedenznielicznych

sportów,wktórymtakszybko
widaćefekty i ,,cośwychodzi”.
Towciąga.Uczymysiędanej fi-
gury,gdyonawychodzi tochce-
mysprawdzić,czyudanamsię
zrobić teżkolejną.Mnietakie
cośbardzowciąga imyślę,że
większośćdziewczynteż.

Akiedywidaćtepierw-
szeefekty?
Tozależy jakieefektymamy

namyśli.Poledancetosportsi-
łowyi jeślimówimyozmianie
ciała, toonowzmacniasię
i pięknierzeźbi.Mniejwidać
utratęwagi,więc teefektymogą
byćnapoczątkuniewielkie -
wszystkozależyod ilości trenin-
gów. Inaczej jestwprzypadku
wyćwiczenia figur.Teefektywi-
daćszybko.Poośmiugodzinach

niemaszans,żebyktośniewi-
siałna rurcedogórynogami.
Po tymczasiemożnateżspokoj-
niepróbowaćtrudniejszychele-
mentów.

Patrzącnafigurymam
wrażenie,żeniektórewy-
glądająnałatwe i lekkie,
awidząc innebojęsię,
żebydziewczynysięnie
połamały. Jakto jestze
stopniemtrudnościele-
mentów?
Wrzeczywistości jest tak,że

te figury,którewyglądają
nabardzotrudnesąnajłatwiej-
szedowykonania i odwrotnie.
Efektzależyod techniki i ilości
punktówpodparcia– imichwię-
cej tymłatwiejwykonujesięda-
nąfigurę.Utrzymaniesięna rur-
cenie jest też jakąśmagią,
wszystkosamoprzychodzi
z czasem.

Poledancemożećwi-
czyćkażdy,czypotrzeba

konkretnychumiejętnoś-
ci?
Takwłaściwie, toniemażad-

nychograniczeń,ćwiczyćmoże
każdy.Po tychkilku latach,gdy
prowadzęzajęcia,wiemżekaż-
dysobieporadzi,nawetosoby
zbardzodużąnadwagą.Wyda-
waćbysięmogło,żeciężko im
będzieutrzymaćciężarciała,
zwłaszczagdyręcesąsłabe.
Zdoświadczeniawiem,żekaż-
daosoba,któraprzeszłapoziom
podstawowy,dasobie teżradę
zambitniejszymifigurami.

Nodobrze, rurkęmamy
wklubie,amożnaćwi-
czyćnazewnątrz?
Pewnieżetak.Samateż tak

ćwiczę.Ostatniogdybyłam
nawakacjach,byutrzymać
sprawność -gdzie tylkosiędało
podciągałamsię.Niewstydzi-
łamsię,wręczbyłamz tego
dumna.Kiedyś todziwiło ludzi,
terazsą jużprzyzwyczajeni.

Pierwsze efekty widać już po kilku godzinach treningu

#kibice

Dla kogo
darmowe bilety
PIŁKANOŻNA -MeczeRuchu,
Górnika i Piasta za darmo.Ale
tylkodlawybranych.Na sta-
dionieGórnikawyłączonych
ze sprzedaży zostaje około
600miejsc. Bilety trafiają
m.in.w ręce byłych i zaprzy-
jaźnionychpiłkarzy, klubów
młodzieżowych,wychowan-
kówośrodkóworaz osóbnie-
pełnosprawnych. Z kolei Ruch
Chorzównie pobiera opłat

odok. 700widzów.Nadarmo-
wywstępmogą zawsze liczyć
m.in. znani kibiceNiebieskich
i podopieczni niebieskiej Aka-
demii Piłkarskiej. Podobnych
miejsc PiastGliwicema 250.
Mecze zadarmooglądają
m.in. rodziny piłkarzy i ich

menadżerowie. TK

#wspomnienie

Odeszła legenda
piłkarska

PIŁKANOŻNA - Środowisko pił-
karskie niemapowodów

do radości.Wwieku 73 lat od-
szedł JerzyWilim - były piłkarz
SzombierekBytom, reprezen-
tant Polski i król strzelcówpol-
skiej ekstraklasy. Jakie były je-
gonajwiększe dokonania? Pił-
karzwbytomskimklubie grał
w latach 1952-1970orazw 1974

roku.W1964 roku sięgnął
po tytuł króla strzelcówpol-
skiej ekstraklasy, zdobywając
18 goli.Najwyższe trofea pił-
karskie zdobywał jednak

wGórnikuZabrze, gdzie dwu-
krotnie sięgnął poMistrzostwo
Polski, a takżePuchar Polski.
JerzyWilimwystępował także
wbarwachAKSNiwka Sosno-
wiec, S.C. Telestar (Holandia),
StadeRennais (Francja) oraz
niemiecki SVZwickel. Jerzy
Wilim to także były reprezen-
tant Polski.Wystąpiłwośmiu
meczach, zdobywając cztery
bramki,w tymdwiewmeczu
Polska –Turcja, który biało-

czerwoniwygrali 3:1.

#skoki
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#rozmowa
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Opiełka

FO
T.

M
A
T
E
R
IA
ŁY

P
R
Y
W
A
T
N
E

Figurytoniemagicz-
nesztuczki,alegim-
nastyka
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