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„Gliwicki Lew”
przyznany
Laureata już po raz jedenasty nagrodził prezydent
Zygmunt Frankiewicz. Został nim Marek Śliboda,
prezes firmy Marco Sp. z o.o. Firma narodziła się kil-
kanaście lat temu z genialnie prostej obserwacji, że
właściwie wszystko, co jest produkowane na świecie,
ma jakieś… etykiety. Firma zaczęła produkcję od tych
najprostszych, papierowych. Dzisiaj produkuje nie
tylko najbardziej specjalistyczne etykiety, ale także
podkładki, uszczelki, płytki izolujące – wszystko to...

➽ str.➋

Gliwiczanie
wybierają CH FORUM
Tymczasem początek roku to czas wyprzedaży. Klientów
do nich nie trzeba zbytnio zachęcać. Słupki frekwencji
i bez tego idą w górę, choć portfele już trochę nadwy-
rężone. Ale nic to, Polacy kochają okazje. Pełno ich
w CH FORUM... ➽ str.❼

zapowiadają górnicy z KWK Sośnica-Makoszowy

Pierwsze źródło informacji

Będziemy
walczyć do końca

➽➽➽ str.❸
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www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
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Już po raz jedenasty
prezydent Zygmunt Frankiewicz wręczył
statuetkę „Gliwickiego Lwa”

W piątek, dokładnie o godz. 19.00 w Gliwickim
Teatrze Muzycznym odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Gliwice
– Gliwickiego Lwa. Tytuł oraz miniatura
rzeźby lew czuwający autorstwa Theodora
Kalidego przyznawane są efektywnym liderom
firm bądź instytucji działających na terenie
Gliwic, którzy potrafią osiągnąć sukces dzięki

swej pasji, wiedzy i zaangażowaniu, niezależnie
od aktualnej koniunktury ekonomicznej. Lau-
reaci są wybierani przez prezydenta Gliwic
osobiście. Nagroda nie ma kategorii, specjalnej
kapituły ani komisji konkursowej. Przyznanie
jej ma charakter wyłącznie prestiżowy

Tytuł Gliwickiego Lwa prezydent Frankiewicz

przyznał już jedenasty raz. W tym roku został
nim Marek Śliboda, prezes firmy Marco
Sp. z o.o. Firma narodziła się kilkanaście lat
temu z genialnie prostej obserwacji, że wła-
ściwie wszystko, co jest produkowane na
świecie, ma jakieś… etykiety. Firma zaczęła
produkcję od tych najprostszych, papierowych.
Dzisiaj produkuje nie tylko najbardziej spe-
cjalistyczne etykiety, ale także podkładki,
uszczelki, płytki izolujące – wszystko to, co
zapewnia szczelność, tłumi hałas i drgania,
zapobiega zawilgoceniu, chroni przed prze-
grzaniem. Obroty firmy sięgają kilkudziesięciu
milionów złotych. Rodzinne przedsiębiorstwo
kierowane przez tegorocznego laureata łączy
kreatywne zastosowanie najnowszych tech-
nologii z wyjątkową dbałością o swoje oto-
czenie i aktywną działalnością charytatywną.
Firma udowodniła, że od drobiazgów można
dojść do sukcesu. 

- Założyłem firmę, gdy miałem 21 lat. Wy-
glądało to tak: od rana do godz. 14.00 budo-
wałem swoją firmę, na drugą zmianę praco-
wałem w innej firmie, żeby na siebie zarobić,
a zaocznie studiowałem zarządzanie w Ka-
towicach. Kilka lat temu przyjechał do nas
prezydent Frankiewicz. Nasza działalność
zrobiła na nim chyba dobre wrażenie. Kiedyś
zasugerował, że moglibyśmy wybudować się
w strefie ekonomicznej. Powiedziałem: strefa
to nie jest dla nas, to dla dużych inwestorów.
Ale to on miał rację – mówi Marek Śliboda. -
Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju
naszej firmy poprzez szeroko rozumiany sza-
cunek dla ludzi, ciągłe doskonalenie procesów
oraz wyjątkowe podejście do działalności cha-
rytatywnej i pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności – dodaje tegoroczny laureat. Galę wrę-
czenia nagrody uświetniła  swoim występem
Krystyna Prońko.

Gliwicki Lew przyznany!
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Górniczy protest  w kopalni „Sośnica-Ma-

koszowy” przybiera na sile. Coraz większa

liczba górników zostaje po swych zmianach

pod ziemią i protestuje przeciwko planom

restrukturyzacji Kompanii Węgłowej jakie

7 stycznia przedstawił rząd. 

Branża górnicza jest w zapaści nie od
dziś. Górnicy strajkiem grozili już
w ubiegłym roku, kiedy pojawiły się
pierwsze plany, które wskazywały na
konieczność zamknięcia najbardziej nie-
rentownych kopalń. Na tej liście znalazła
się m.in. gliwicka kopalnia „Sośnica-
Makoszowy”. Wtedy też do prób roz-
wiązania tego problemu aktywnie włączył
się prezydent Frankiewicz. Kilkakrotnie
spotkał się ze związkowcami, reprezen-
tował ich postulaty i wyrażał zaniepo-
kojenie władz miasta rządowymi planami
na spotkaniach z pełnomocnikiem rządu
ds. restrukturyzacji węgla kamiennego
Wojciechem Kowalczykiem. To właśnie
na jednym z takich spotkań Frankiewicz
i związkowcy przekazali dokument opra-
cowany przez specjalistów z Politechniki
Śląskiej. Opracowana na zlecenie Urzędu
Miasta analiza wyraźnie wykazywała,
że kopalnia „Sośnica-Makoszowy” może

prowadzić rentowne wydobycie już od
2017 roku. Dokument ten zakładał co
prawda ograniczenie liczby pracowników,
ale było to wyrzeczenie, za które związ-
kowcy byli gotowi by ratować kopalnię.

Minister Kowalczyk zapewniał, że przed-
stawiona analiza będzie bardzo poważnie
brana pod uwagę prze opracowywaniu
planu restrukturyzacji Kompanii Węg-
lowej. Jak dziś widać stało się zupełnie
inaczej. W środę 7 stycznia rząd przyjął
plan restrukturyzacji górnictwa bez kon-
sultacji ze stroną społeczną. Zakłada on
likwidację Kompanii Węglowej oraz
czterech kopalni: KWK „Sośnica-Ma-
koszowy”; KWK „Pokój”, KWK „Brzesz-
cze” i KWK  „Bobrek-Centrum”. Ma też
powstać nowa spółka. - O rządowych
planach dowiedzieliśmy się ze strony
internetowej, na której ukazał się artykuł
odnośnie rządowych planów restruk-
turyzacji. Plan później został przesłany
w formie elektronicznej do central
związkowych i następnie do nas. Po-
dobnie w formie elektronicznej przesłano
nam zaproszenie na spotkania w War-
szawie. Tak więc rząd postanowił
z nami rozmawiać za pośrednictwem
mediów. To jest tragedia – mówi An-
drzej Twardowski, przewodniczący
NSZZ Solidarność przy KWK „Sośnica-
Makoszowy”

Po tej informacji już część załogi zmiany
nocnej nie wyjechała na powierzchnię.

Początkowo pod ziemią protestowało
35 górników. Po każdej kolejnej zmianie
dołączały  kolejne osoby. W piątkowe
popołudnie pod ziemią znajdowało się
około 200 górników. Protest prowadzony
jest również na powierzchni, gdzie pro-
testuje około 100 pracowników admi-
nistracji i 50 pracowników zakładu ob-
róbki. Górnikom na bieżąco dostarczany
jest prowiant i koce. – Jeśli chodzi
o wyżywienie to zapewniamy je na
bieżąco. – mówi Twardowski. – Na
naszą prośbę prezydent Frankiewicz
przekazał 120 koców oraz wyżywienie.
Otrzymaliśmy także telefon z kopalni
Knurów Szczygłowice z zapewnieniem
gotowości do przekazania pomocy.
Również związkowe biuro regionu za-
deklarowało pomoc pod kątem wyży-
wienia. 

W piątek 9 stycznia Zygmunt Frankie-
wicz zorganizował przed kopalnią kon-
ferencję prasową, podczas której nie
ukrywał swojego zdziwienia formą i tre-
ścią planu, jaki przedstawił rząd. – Do-
brze że rząd dostrzegł potrzebę naprawy
branży górnictwa węgla kamiennego.
Niestety sposób w jaki to zrobił jest

moim zdaniem chybiony. Ogłoszenie
programu naprawczego w internecie
i z wyznaczonymi z Warszawy kopal-

niami do likwidacji musiało wzbudzić
protesty. Związkowcy KWK Sośnica -
Makoszowy, z którymi rozmawiam od
miesięcy, godzili się z perspektywą re-
dukcji zatrudnienia. Ekspertyza, którą
na zlecenie miasta wykonali naukowcy
z Politechniki Śląskiej pokazała jednak,
że ta kopalnia może prowadzić ren-

towną działalność. Potrzebne są jednak
inwestycje, które obiecano temu zakła-
dowi w 2005 r. i nigdy ich nie prze-
prowadzono. - podkreślił Frankiewicz.
- Mam nadzieję, że istnieje jakiś duży,
rzetelny dokument, w którym jest głęb-
sza analiza i są głębsze wnioski. Mam
nadzieje, że jest coś więcej i chciałbym
to poznać. Jestem zawiedziony sposo-
bem realizacji przedsięwzięcia, które
powinno być konieczne. Zaczyna się
źle i trudno będzie to odwrócić.

Dodał również, że rząd powinien stwo-
rzyć ramy prawne dla naprawy całej
branży górniczej. Dzisiaj istnieje tylko
kilkustronicowy program, a do jego rea-
lizacji potrzebne są ustawy, zmiany pra-
wa. Prezydent zaapelował w tej sprawie
o rozsądek. Przyznał, że branża z pew-
nością potrzebuje restrukturyzacji, ale
nie w sposób, który wywoła konflikty
i po raz kolejny pogorszy postrzeganie
całego Śląska przez resztę kraju. Po-
dobnego zdania są związkowcy. Wyraźnie
podkreślają również rozczarowanie po-
stawą lokalnych posłów Platformy Oby-
watelskiej.–Prezydent Frankiewicz zor-
ganizował spotkanie z posłami PO, nie-

stety nie wniosło ono zbyt wiele, a
z jego przebiegu wyraźnie można wy-
wnioskować jaki jest stosunek PO do
górnictwa. Jest im to kompletnie obo-
jętne. W ubiegłym roku osobiście wy-
słałem zaproszenia do rozmów do 9
posłów, tylko poseł Kaźmierczak od-
powiedział na nie odpowiedział i wy-
raził chęć spotkania. – żali się Twar-
dowski.

Górnicy deklarują pozostanie pod ziemią
do skutku. Twierdzą, że tym razem już nie
odpuszczą, a ich rozgoryczeniu sprzyja fakt,
iż zarówno premier Donald Tusk, jak i pre-
mier Ewa Kopacz deklarowali, że kopalnie
nie będą zamykane. W sobotę ulicami Sośnicy
przeszedł marsz w obronie kopalni. Jak po-
dają organizatorzy wzięło w nim udział
ponad 1000 osób. - Marsz przerósł oczeki-
wania i pokazał, że gliwiczanie potrafią w
tak trudnych momentach wspólnie stanąć
po stronie górników i ich rodzin. – ko-
mentuje gliwicki radny Bartłomiej Ko-
walski. – Widziałem zmartwione twarze
dzieci i płaczące żony, rodziny górników
nie są pewne swego losu. Pokazaliśmy, że
jesteśmy z nimi. Politycy PO oraz media
skupiają się na sprawach francuzów i za-
pominają o swoich obywatelach, ich obiet-
nice można wsadzić do kosza. Działania
rządów PO doprowadzają kopalnie do
upadku. Zamknięcie kopani będzie tragedią
dla naszego miasta, to pociągnie za sobą
ogromne konsekwencje. Musimy się temu
przeciwstawić, póki nie jest za późno.

„Dobrze że rząd dostrzegł potrzebę naprawy branży górnictwa węgla kamiennego.
Niestety sposób w jaki to zrobił jest moim zdaniem chybiony. Ogłoszenie programu
naprawczego w internecie i z wyznaczonymi z Warszawy kopalniami do likwidacji
musiało wzbudzić protesty. Związkowcy KWK Sośnica - Makoszowy, z którymi
rozmawiam od miesięcy, godzili się z perspektywą redukcji zatrudnienia.
Ekspertyza, którą na zlecenie miasta, wykonali naukowcy z Politechniki Śląskiej
pokazała jednak, że ta kopalnia może prowadzić rentowną działalność. Potrzebne
są jednak inwestycje, które obiecano temu zakładowi w 2005 r. i nigdy ich nie
przeprowadzono. „ - stwierdził Frankiewicz.
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Będziemy walczyć do końca
zapowiadają górnicy z KWK Sośnica-Makoszowy
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Kampania przed Wyborami Samorządowymi
2015 była zdecydowanie najnudniejszą w
ostatnim 20-leciu. Nie trudno było odnieść
wrażenie, że kontrkandydaci Zygmunta
Frankiewicza nie wierzą w swoje zwycięstwo.
Mieli rację – Frankiewicz otrzymał ponad
50% głosów wygrywając tym samym w
pierwszej turze. O ile prezydent pozostał
ten sam, to w składzie Rady Miasta zaszły
poważne zmiany. PO, która 4 lata temu
miała najwięcej radnych – 10, w tej kadencji
ma ich tylko 6-ciu. Poległ również kandydat
tej partii na prezydenta - przegrał nie tylko
z Frankiewiczem, ale również z kandydatem
PiS-u Jarosławem Wieczorkiem.

DTŚ w Gliwicach
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Nowy trener
Piasta Gliwice

Zmiany organizacyjne w Piaście -
w miejsce zwolnionego prezesa
Jarosława Kołodziejczyka zatrud-
niono Adama Sarkowicza. Do klubu
na stanowisko dyrektora przyszedł
również Zdzisław Kręcina, a no-
wym trenerem został Angel Perez
Garcia. Zmiany widocznie wyszły
klubowi na dobre – Piast wygrał
kilka istotnych spotkań.

Drugie 
urodziny gazety
Tydzień
w Gliwicach
We wrześniu strzeliły nam dwa lata!
W klubie Mardi Gras odbyła się huczna,
urodzinowa impreza. Pojawiliśmy się
w 2012 roku z największym w Gliwicach
nakładem 25 tys. egzemplarzy, co po-
zwoliło nam szybko zbudować pozycję
lidera lokalnego rynku.  Do czytelników
docieramy bezpośrednio – wręczając
bezpłatny egzemplarz do ręki.

Pierwszy Gliwicki
Półmarton
W październiku odbył się Pierwszy Pół-
maraton Gliwicki. Na dystansie ponad 20
km ścigało się 921 zawodników a zwycięzcą
okazał się Piotr Szpigiel z czasem 1h 14
min 14 s.

A1
DO CZECH

Pod koniec maja otwarty zos-
tał „słynny” most w Mszanie
Dolnej, którego budowa
o 4 lata opóźniła oddanie po-
łudniowego odcinka auto-
strady A1. Dzisiaj do granicy

z Czechami możemy doje-
chać z Gliwic w 45 minut,
a do Pragi w niespełna 3,5
godziny!

Otwarcie Centrum
Nowych Technologii
We wrześniu działalność rozpoczęło Centrum
Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Budynek
zwany „żyletą” wyposażony w najnowszy sprzęt
badawczy służyć ma innym wydziałom Politech-
niki, w tym np. Wydziałowi Inżynierii Środowiska
i Energetyki, Inżynierii Biomedycznej czy  Insty-
tutowi  Fizyki.

OPEL i NGK
WZROST ZATRUDNIENIA

Firmy działające na terenie gliwickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej zwiększają zatrudnienie.
Ruszyła już rekrutacja na 300 nowych miejsc
pracy do gliwickiej fabryki Opla, co ma związek
z uruchomieniem w 2015 roku produkcji piątej
generacji modelu Astra. Zatrudnienie zwiększy
również NGK Ceramics, który postanowił po-
większyć swoją fabrykę w Gliwicach o kolejną
halę. Zatrudnienie znajdzie tam kolejnych kilkaset
osób.

Światło dzienne ujrzała afe-
ra nagłośniona przez dzien-
nik Fakt. Tekst w gazecie
dotyczył gliwickiego radnego
PO Kajetana Gorniga. Jak
pisze Fakt, spółka w której
zarządzie zasiada gliwicki
radny Kajetan Gornig i radna
Mysłowic Jolanta Charchuła
kupiła szpital w Mysłowi-
cach wart 4,5 mln za... 135
tys. zł! Jego dyrektorem był
wówczas... Kajetan Gornig.
Jak podaje dziennik, war-
tość akcji miejskiej spółki
decyzjami Komisji Polityki
Społecznej i Zdrowia Miasta
Mysłowice, której przewod-
niczyła Charchuła zostały
obniżone z 500 zł do 15 zł
za sztukę. Tym samym, jak
podaje gazeta Fakt, spółka,
w której zarządzie zasiadają
Charchuła i Gornig kupiła
miejski szpital w cenie ka-
walerki.

„IKAR”
bez handlu
Doskonale wszystkim znany
IKAR przy ul. Zwycięstwa
po latach świetności przestał
być domem handlowym.
Budynek ten na swoją sie-
dzibę wybrała firma „hybris
software”. Firma zajmuje
w tej chwili pięć pięter bu-
dynku i zatrudnia 154 pra-
cowników. 

Oddanie do użytku wiaduktu
na DK88
Po ponad dwuletnim remoncie oddano do użytku wiadukt w
ciągu drogi DK88. Choć moment oddania wiaduktu przeciągał
się, a problemów nie brakowało, to w końcu pod koniec paź-
dziernika udostępniono go kierowcom.

Drogowa Trasa Średnicowa na początku listopada wjechała do
Gliwic. Oddano tym samym do użytku odcinek G1 o długości 2,8
km, a prace na odcinku G2 przebiegającym przez centrum miasta
są ukończone w 54%. 

Nokaut 
w pierwszej
turze

„Politycy PO
kupują
szpital za
bezcen”

Najważniejsze 2014
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Drugie 
urodziny gazety
Tydzień
w Gliwicach
We wrześniu strzeliły nam dwa lata!
W klubie Mardi Gras odbyła się huczna,
urodzinowa impreza. Pojawiliśmy się
w 2012 roku z największym w Gliwicach
nakładem 25 tys. egzemplarzy, co po-
zwoliło nam szybko zbudować pozycję
lidera lokalnego rynku.  Do czytelników
docieramy bezpośrednio – wręczając
bezpłatny egzemplarz do ręki.

Pierwszy Gliwicki
Półmarton
W październiku odbył się Pierwszy Pół-
maraton Gliwicki. Na dystansie ponad 20
km ścigało się 921 zawodników a zwycięzcą
okazał się Piotr Szpigiel z czasem 1h 14
min 14 s.

Piętrowy 
parking w cen-
trum miasta

Na rozwidleniu ulic Mikołowskiej
i Jana Pawła II rozpoczęły się prace
budowlane mające na celu uzu-
pełnienie mało estetycznej „dziury”
w tym miejscu. Powstaje tam ko-
lejny budynek mieszkalno - usłu-
gowy TBS. Jego budowa ma się
zakończyć pod koniec 2015 roku,
wtedy też rozpoczną się prace nad
budową piętrowego parkingu
w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dowanego TBS – na ul. Dunikow-
skiego.

Ratowanie
KWK Sośnica
-Makoszowy
Ciemne chmury pojawiły się
nad kopalnią Sośnica-Ma-
koszowy. Kiepska sytuacja
całej branży widoczna jest
również w gliwickiej kopalni.
Jednak tu w ratowanie
miejsc pracy zaangażowało
się bardzo intensywnie mias-
to zlecając naukowcom z Po-
litechniki opracowania ana-
lizy sytuacji i perspektyw.
Analiza wyraźnie pokazała,
że KWK Sośnica-Makoszowy
może przynosić zyski. W tej
chwili trwają rozmowy w Mi-
nisterstwie Gospodarki. 

Deptak
na Akademickiej
Ulica Akademicka zmieniła się nie do
poznania. Na prawie półkilometrowym
odcinku w miejsce asfaltowej drogi
powstał deptak pełen zieleni z repre-
zentacyjnym placem i fontanną. Poja-
wiła się też mała architektura nawią-
zująca stylistyką do herbu gliwickiej
Alma Mater. Wymieniono również
oświetlenie na zgodne z gliwickim ma-
sterplanem

Kontrola NIK w Gliwicach
W październiku zakończyła się kilkumiesięczna kontrola Naj-
wyższej Izby Kontroli w spółkach zarządzanych przez Miasto
Gliwice. Choć w dwóch z nich znaleziono uchybienia, to nie
były one na tyle istotne, by ogólna ocena nie była pozytywna.
NIK doceniła korzystną i stabilną sytuację ekonomiczno-fi-
nansową spółek, zasady nadzoru sprawowanego nad nimi
przez Miasto, w tym nad przestrzeganiem zasad wynagradzania
oraz składania oświadczeń majątkowych przez osoby zasia-
dające w ich władzach.

Remont dworca PKP
PKP podpisały umowę na przebudowę gliwickiego dworca kolejo-
wego. Projekt zakłada połączenie pasażem dworca PKP i PKS,
remont elewacji, peronów, stolarki i instalacji. Remont będzie
kosztował około 140 mln zł. Wykonawca będzie miał na jego wy-
konanie 13 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Komorowski
w Gliwicach
W kwietniu Gliwice odwiedził Prezydent
RP Bronisław Komorowski wizytujący
gliwicki oddział AGAT. Jest to najmłod-
sza formacja wojsk specjalnych. Utwo-
rzona została w 2011 roku i może prze-
prowadzać bezpośrednie akcje na lą-
dzie, wspierać akcje militarne i anty-
terrorystyczne. Zastąpiła gliwicki Oddział
Specjalny Żandarmerii Wojskowej. 

Oświetleniowy „Masterplan”
„Nowe światło dla Gliwic. Równowaga - Praca - Życie” to
jedna z pierwszych w Polsce koncepcji kompleksowego
planu oświetlenia miasta. Projekt realizowany przy współpracy
z Tauron Dystrybucja zakłada podkreślenie za pomocą barwy
światła charakteru poszczególnych części miasta. Plan został
już wdrożony na ul. Pszczyńskiej, na elewacji Palmiarni i na
ul. Akademickiej.

Wydarzenia
2014

PREZYDENT



Żyjemy coraz dłużej, dlatego warto
zadbać o to, aby wydłużenie życia po-
stępowało razem z jak najlepszym sa-
mopoczuciem i utrzymaniem spraw-
ności psychofizycznej przez wiele lat.
Dla tych, którzy pragną cieszyć się
jak najdłużej dobrym zdrowiem
powstało Centrum Medyczne BM
Quality Med. 

Coraz większe tempo życia sprawia,
że mamy coraz mniej czasu dlatego
poszukujemy kompleksowych usług.
Idea kompleksowości przyświecała
również twórcom BM Quality Med.
Dla tych, którzy pragną cieszyć się
jak najdłużej dobrym zdrowiem BM
Quality Med przygotowało zaawan-
sowane programy profilaktyczne
obejmujące specjalistyczną opiekę
lekarską, stomatologiczną, derma-
tologiczną, endokrynologiczną, gine-
kologiczną a także dietetyczną. 

- To centrum powstało z myślą
o tym, aby zapewnić naszym pa-
cjentom lepszą jakość życia. To nie
tylko ochrona, leczenie czy profi-
laktyka medyczna, ale zadbanie
o pacjenta całościowo. Nasze cen-
trum zapewnia pełną obsługę - dba-
my nie tylko o wnętrze, na co skła-

dają się np. dobra dieta i gospo-
darka hormonalna, ale również
o to, by przy pomocy odpowiednich
zabiegów starzał się wolniej. - mówi
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-
Kudła, współwłaścicielka centrum.

Swoją misję centrum BM Quality
Med spełnia dzięki zaangażowa-
niu wysokiej klasy specjalistów
ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz renomowanych
szpitali naszego regionu.

Idei BM Quality Med patronują prof.
dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła,
specjalista chorób wewnętrznych
i endokrynologii, kierownik Kliniki
Endokrynologii Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach oraz
dr n. med. Małgorzata Wojta-
nowska-Dilling - stomatolog, spe-
cjalista chirurgii stomatologicznej,
implantologii, ortodoncji, ekspert
w zakresie medycyny estetycznej.
Doktor Wojtanowska-Dilling
szczególną uwagę zwraca właśnie na
dział stomatologii.

- Wyjątkowość naszego centrum me-
dycznego objawia się tym, że u pa-
cjenta w ciągu jednej wizyty możemy

dokonać kompleksowego leczenia,
począwszy od leczenia kanałowego
a skończywszy na wykonaniu korony
lub mostu. Dysponujemy bardzo pro-
fesjonalnym urządzeniem bazującym
na technologii CAD-CAM. Urządzenie
o nazwie „Cerec”  skanuje ubytek
zębowy, następnie wykonuje kom-
puterowy obraz wypełnienia. Po za-
ledwie 10 minutach pracy specjalis-
tycznej frezarki otrzymujemy  goto-
wy ząb, na który przed końcowym
etapem wypalania w piecu nakła-
dana jest porcelana.  Efekt jest taki,
że pacjent po jednej wizycie wychodzi
z całkowitym uzupełnieniem prote-
tycznym.  Wart uwagi jest również
fakt, że dzięki dokładnemu skano-
waniu jamy ustnej nie są konieczne
kilkukrotne przymiarki wykonanego
uzupełnienia.

Centrum medyczne wyposażone jest
w aparaturę najnowszej generacji –
zarówno diagnostyczną, jak i zabie-
gową –  pozwalającą na wybór naj-
lepszych metod leczenia. Doświad-
czenie specjalistów pozwala jak naj-
lepiej dbać o ogólny stan zdrowia
w połączeniu z dbałością o wygląd
zewnętrzny. Medycynę estetyczną
traktuje się tutaj nieco inaczej, niż 
w pozostałych miejscach. W zdecy-
dowanej większości przypadków jest
to tylko działanie z zewnątrz. Twórcy
BM wychodzą z założenia, że ze-
wnętrzna powłoka człowieka piękna
i zdrowa będzie tylko wtedy, kiedy
zadbamy o zdrowe wnętrze. Tego
typu holistycznemu podejściu sprzyja
np. endokrynologia, czyli dziedzina
medycyny skupiająca się na gospo-
darce hormonalnej w organizmie.
W BM Quality Med można również
zrelaksować się w strefie SPA i sko-
rzystać z pomocy dietetyka. 
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-----------------------
Zdrowie
------------------------
Endokrynologia
Ginekologia i położnictwo
Dermatologia
Dietetyka
Laryngologia
Pediatria

-----------------------
Piękno
------------------------
Medycyna estetyczna
Zabiegi Thalgo
Pielęgnacja twarzy
Mikrodermabrazja 
diamentowa
Peelingi chemiczne twarzy
Pielęgnacja ciała
Masaże

-----------------------
Uśmiech
------------------------
Stomatologia
Nowoczesne technologie
Ortodoncja
Endodoncja
Implantologia
Stomatologia estetyczna
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka
Profilaktyka

BM QUALITY MED
ul. Kozielska 141 D, 44-121 Gliwice
Telefon: 32 231 09 08, 793 040 100

Pn – pt: 10:00 - 20:00, sobota: 10:00 - 15:00
www.bmqmed.pl

Klinika zdrowia i urody

pacjent przed zabiegiem

pacjent po zabiegu



Tygodnik WPROST w tekście „Hi-
permarkety – puste świątynie kon-
sumpcji” z 17 grudnia pisze o ogrom-
nych problemach finansowych wiel-
kopowierzchniowych centrów hand-
lowych. „Polacy przestali lubić hi-
permarkety. Wielkie sklepy od mie-
sięcy odnotowują spadek sprzedaży.
Sieci bronią się, aplikując sobie terapie
odchudzające. Od kilkunastu miesięcy
systematycznie maleją przychody hi-
permarketów. Według firmy badaw-
czej Nielsen w pierwszej połowie tego
roku trend się nasilił, a spadek obro-
tów w pierwszych dwóch kwartałach
wynosił 4-5 proc. Dla sklepów wiel-
kopowierzchniowych to katastrofa.”

W naszym mieście są 4 takie obiekty
i choć radzą sobie różnie to nic nie
wskazuje na to by któryś miał się za-
mknąć. Postanowiliśmy jednak wy-
brać się do pierwszego, tym samy
najstarszego i najbardziej doświad-
czonego wahaniami koniunktury
i zmianami na rynku wielkopo-
wierzchniowego centrum handlowego
w Gliwicach by dowiedzieć się czy
gliwiczanie rzeczywiście przestali spę-
dzać popołudnia w centrach hand-
lowych. W drodze do dyrektora FO-
RUM, w windzie, dwie panie widząc
aparat i mikrofon pytają czy będziemy
robić materiał o FORUM i same za-
czynają opowiadać o centrum.

— Ja jestem klientką prawie od
otwarcia, i dla mnie FORUM jest

najlepsze. Tu jest tak pięknie, szcze-
gólnie teraz, w okresie świąteczno-
noworocznym. Czasami chodzę też
do innych centrów, też są te same
sklepy, ale tu jakoś lepiej. Może bliżej.
Tutaj to nawet na piechotę, a do in-
nych to już wyprawa samochodem
albo autobusem.

Czyżby lokalizacja była aż tak ważna
dla funkcjonowania galerii handlo-
wej? Z jednej strony umiejscowienie
w centrum miasta to duży plus
z drugiej jednak spora przeszkoda,
zwłaszcza w godzinach szczytu. – Lo-
kalizacja zawsze była, jest i będzie
atutem naszego centrum. Dojazd
jest świetny różnymi środkami trans-
portu, a zachodzące wokół zmiany
infrastrukturalne tylko spotęgują
efekt wynikający z umiejscowienia
w przestrzeni miasta. Pamiętajmy,
że już w tym roku prawie obok nas
przebiegać będzie Drogowa Trasa
Średnicowa. Kolejne pozytywne dla
nas zmiany to modernizacja dworca
kolejowego, planowana budowa
centrum przesiadkowego, czy inwe-
stycja Nowe Gliwice II – wylicza
Grzegorz Filipczyk, dyrektor CH
FORUM, z ramienia JLL – firmy za-
rządzającej.

Na pewno na korzyść FORUM prze-
mawia także kompaktowość tego
obiektu. Jest bardzo przejrzysty, łatwo
się po nim poruszać, komunikacja

jest wręcz intuicyjna. To także jedyna
galeria handlowa z kinem i centrum
sportowym. W dodatku wyniki CH
FORUM z roku 2014 nie idą w parze
z tezami tygodnika Wprost. Dobre
rezultaty to m.in. efekt pojawienia
się nowych sklepów. W ubiegłym
roku FORUM podpisało 20 umów
najmu, w tym z markami dotychczas
nieobecnymi w Gliwicach. Są wśród
nich m.in. pierwszy i jedyny C&A
czy Kosmetyczny Instytut dr Irena
Eris, bardzo ekskluzywna marka po-

szerzającą ofertę kierowaną do kobiet.
W ofercie drogeryjno-perfumeryjnej
FORUM jest zresztą bardzo mocne
i to nie tylko w Gliwicach, ale też ca-
łym regionie. Niedawno w centrum
swoje sklepy otworzyły też marki
Calzedonia i Wojas, a niebawem
uczyni to Ryłko. Dzięki Forum do
Gliwic w 2014 r. zawitała także sieć
Martes Sport.

— Przy narastającej konkurencji na
rynku centrów szczególnie zyskują
na wartości takie elementy, jak lo-
jalność klientów. I tu możemy na
naszych stałych klientów liczyć.
Utrwalamy z nimi relacje regular-
nymi działaniami marketingowymi,
np.. konkursami, pokazami i lote-
riami, a także, bodajże jedynym
w regionalnych centrach, progra-
mem lojalnościowym (tzw. KLIK).
To wszystko przyciąga też nowych
klientów, o których ciągle zabiegamy
– przypomina Grzegorz Filipczyk. 

Czy jednak loterie i koncerty prze-
kładają się na wyniki nie tylko cen-
trum, ale także jego najemców? –
Na frekwencję i obroty w centrum
wpływa wiele czynników, m.in. po-
goda, polityka cenowa poszczególnych
najemców, kalendarz wydarzeń miej-
skich. Bywa też, że efekt wywołany
przez daną kampanię, czy konkretne
działanie jest odłożony w czasie. –
Zaletą naszych wydarzeń jest m.in.
to, że odbywają się w budynku,

a nie na parkingu. Potencjalnych
klientów mamy więc już w centrum,
a nie na zewnątrz. Zresztą parking
to także nasz atut – dodaje dyrektor.
– Jesteśmy jedynym gliwickim cen-
trum, w którym jest on zadaszony.
Nie musimy po powrocie z zakupów
odśnieżać auta, a latem wsiadać do
nagrzanego samochodu. Możemy
też zostawić w aucie kurtkę i przejść
do centrum.. To może są detale, ale
w pewnym stopniu wpływają one
na konsumenckie decyzje mieszkań-
ców – mówi Grzegorz Filipczyk.

Wracając do wydarzeń i kampanii:
Forum stara się nimi zaskakiwać
i wzbogacać cele komercyjne o wątki
lokalne. Przykładem ostatnia loteria
zakupowa, w której do wygrania była
wycieczka do Wenecji. – Symbolicznie
udało nam się połączyć w tej kam-
panii Wenecję z Gliwicami. Tym
łącznikiem był oczywiście kanał.
Nasz Kanał Gliwicki, który przeżywa
drugą młodość i stał się wdzięcznym
tematem w tej zabawie – podkreśla
Grzegorz Filipczyk.

Tymczasem początek roku to czas
wyprzedaży. Klientów do nich nie
trzeba zbytnio zachęcać. Słupki frek-
wencji i bez tego idą w górę, choć
portfele już trochę nadwyrężone. Ale
nic to, Polacy kochają okazje. Pełno
ich w CH FORUM. 
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Gliwiczanie
wybierają FORUM

Grzegorz Filipczyk

dyrektor CH FORUM
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3

powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Musisz zacząć przyzwyczajać się
do nowego porządku. Choć zmiany
nie są wielkie, to jednak bezpo-
średnio wpływają na Twoją pozycję
zawodową.

Byk 21.04-20.05
Na razie idziesz jak burza. Czy tak
będzie dalej? Jeśli nie przyłożysz
się do przyszłych zadań może być
nieciekawie. Czeka Cię jeszcze
wiele pracy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj skupić się na ustalonym
celu. Rozkojarzenie i zdenerwo-
wanie doprowadzą do wielu kon-
fliktów. Musisz trzymać emocje
na wodzy.

Rak 22.06-22.07
Zastanów się czy faktycznie za-
proponowane rozwiązania, mogą
pomóc Ci w osiągnięciu celu. Daj
sobie odrobinę czasu, to pozwoli
uniknąć pomyłki.

Lew 23.07-23.08
Nadchodzący tydzień zapowiada
się dość leniwie. Nie masz na
głowie zbyt wielu zaległych spraw,
do tego zamiast kolejnych zadań,
wybierzesz po prostu łóżko.

Panna 24.08-22.09
W tym roku zima jest dla Ciebie
wyjątkowo męcząca. W dodatku
tęsknisz za przeżyciami z wakacji.
Doskonałym lekarstwem na Twój
stan jest odrobina relaksu!

Waga 23.09-23.10
Jest dobrze. Twoja solidna praca
przynosi pierwsze owoce. Bez pro-
blemu poradzisz sobie nawet z naj-
trudniejszymi zadaniami. Oby tak
dalej!

Skorpion 24.10-22.11
Ideał, do którego będziesz zmierzał
jest w zasięgu twojej ręki. To do-
skonały czas na wdrażanie nowych
rozwiązań i ciekawych pomysłów. 

Strzelec 23.11-21.12
Pamiętaj, że nawet błahe rzeczy
powinieneś nadzorować i spraw-
dzać. W tym tygodniu bowiem
nikt nie rozwiąże niczego za ciebie.
Na szczęście poradzisz sobie bez
problemów.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu pozbędziesz się
wszelkich kłopotów. Okaże się, że
Twoje dotychczasowe problemy
wynikały ze zwykłego przemę-
czenia.

Wodnik     21.01-19.02
Nie działaj emocjonalnie, gdyż
możesz urazić bliską Ci osobę.
Przemyśl raz jeszcze dręczące cię
sprawy.  Może uda Ci się znaleźć
długo oczekiwane rozwiązanie.

Ryby 20.02-20.03
Nadchodzący tydzień będzie dla
ciebie istnym trzęsieniem ziemi.
Znajdziesz się w nowych dla siebie
sytuacjach. Nie martw się! Poradzisz
sobie bez problemu.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

 Arkadiusz (poniedziałek)
ma duszę rycerza, zawsze gotowego do walki o słuszną
sprawę. Żywo sprzeciwia się każdej krzywdzie oraz
dyskryminacji. Kierują nim głębokie przekonania.
Czasem odcina się od ludzi, aby odpocząć i zebrać myśli.
Nieustannie poszukuje ideału w świecie i w sobie. Lubi
przy tym ponarzekać na otaczającą go rzeczywistość –
nie jest jednak pesymistą.

 Weronika (wtorek)
ma niełatwy charakter i potrafi pokazać pazurki. Bardzo
żywiołowo reaguje, gdy się z czymś nie zgadza, chociaż
woli pokojowe rozwiązania. Bywa istną mieszanką
wybuchową. To kobieta zdecydowana i życzliwa, czasami
nieco pochmurna oraz zaborcza. Posiada jednak
bogactwo czułości, miłości i zmysłowości. 

 Feliks (środa)
jest mocno przewrażliwiony na swoim punkcie, przez
co łatwo można go urazić i czasem nie wiadomo, jak
z nim postępować, bo byle co gotów jest brać sobie
głęboko do serca i śmiertelnie obrażać się niemalże bez
powodu. Inna jego ważna, niedobra cecha to wielkie
roztargnienie, które powoduje, że czasem sam nie wie,
co się z nim dzieje i nie potrafi realnie oceniać sytuacji,
w jakiej się znajduje. 

 Paweł (czwartek)
— charakteryzuje się precyzyjnym umysłem, prawie
zawsze udaje mu się to, co zamierzył, chociaż jest dość
humorzasty i uparty. Nie jest łatwo się z nim przyjaźnić.
Na każdym kroku i we wszystkim musi być lepszy.
Wydaje mu się, iż ma prawo do robienia wszystkim
niegrzecznych uwag, narzucania swojej woli i
uszczęśliwiania innych na siłę..

 Honorata (piątek)
— osoba o tym imieniu ceni cnoty i dobre obyczaje,
wymaga szacunku. Pewna siebie, sprawiedliwa,
inteligentna, z ochotą staje na czele zespołu. Jest stała
w swoich przekonaniach, ma skłonności do udzielania
rad innym, jednak sama niechętnie wysłuchuje rad od
nich. Lubi wolność myśli i wolność słowa. Kocha
domowe ognisko, dzieci i męża, jest zdecydowaną
przeciwniczką rozwodów.

 Antoni (sobota)
— mężczyzna noszący to imię jest ogromnie ambitny
i jako taki nie spocznie, dopóki nie osiągnie wszystkich
swoich celów. Trzeba także przyznać, że zazwyczaj
wyznacza sobie takie punkty, co do których ma pewność,
że ma ogromne szanse na ich zdobycie, nie lubi bowiem
wysilać się na marne i bardzo dba, by inni nie uznali go
przypadkiem za człowieka o nadmiernie wybujałych
aspiracjach, które nie odpowiadają jego umiejętnościom
i możliwościom. 

 Małgorzata (niedziela)
— to choleryczka o dużej impulsywności. Przy niej
sprawdza się powiedzenie, iż kobieta zmienną jest. Byle
co ją płoszy, wiele porusza i łatwo ją zranić. Ogólnie
obdarzona jest życzliwym i spokojnym usposobieniem,
ale potrafi gwałtownie zareagować. Posiada chwiejny
charakter – chętnie się angażuje, ale łatwo zniechęca,
do tego jest wrażliwa na niepowodzenia. 
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Jerzy z
WOŚP
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