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PROMOCJA

Nominowało
Stowarzyszenie Moje
Miasto, które plebiscyt
na Betonową Kostkę
i Superjednostkę
organizuje od kilku lat.
W ten sposób wskazuje
najgorsze i najlepsze
realizacje związane
z przestrzenią publiczną
na Śląsku. Gliwicki odcinek
DTŚ jest zaprzeczeniem
działań inwestycyjnych
na korzyść
mieszkańców – pieszych
i rowerzystów, twierdzą
nominujący. 

Zda niem sto wa rzy sze nia, tra sa szyb -
kie go ru chu bę dzie z ca łą pew no ścią
słu żyć kie row com, ale ne ga tyw nie
wpły nie na kom fort ży cia czy spę dza -
nia cza su w cen trum Gli wic. W gro nie
oce nia ją cych znaj du ją się ar chi tek ci
i urba ni ści, a tak że miej scy ak ty wi ści.
Roz strzy gnię cie ple bi scy tu w kwiet niu. 

Tak o no mi na cji 
dys ku to wa no 

na fan pa ge`u „No win”: 
To masz R.: Na rze ka ją cy i uwa ża ją -

cy DTŚ za chy bio ną in we sty cję po win -
ni mieć za kaz ko rzy sta nia. Jeźdź cie sta -
ry mi dro ga mi, sko ro by ło le piej. Po pro -
stu cie szy mnie, że dzię ki tra sie bę dę
miał ła twiej sze ży cie; 

Łu kasz: W sen sie, że je śli Pan na -
rze ka np. na kor ki w cen trum, to po wi -
nien Pan mieć za kaz wjaz du? Świet ny
po mysł! Pod po wiedz my mia stu! Niech
za trud nią lu dzi i bę dzie kon tro la w kor -
kach, i jak ktoś na rze ka, to czer wo na
kart ka, i za kaz jaz dy po cen trum
pod ka rą kon fi ska ty po jaz du; 

To masz R.: Wszy scy bę dzie cie
z niej ko rzy stać. Wszy scy. Ta kie ini cja -
ty wy już mnie wca le nie dzi wią. Po lacz -
ko wa tość do n -tej po tę gi. Za pro jek tu -
je cie i wy ko na cie to le piej? Za pra szam.
A do te go zor ga ni zuj cie jesz cze na to
przede wszyst kim środ ki fi nan so we,
mą dra le; 

An drzej: Jak ktoś nie ma sa mo cho -
du, to nie bę dzie ko rzy stał. Na to miast
wszy scy bę dzie my mu sie li tę be to no -
wo -as fal to wą „rze kę” oglą dać. Wdy -
chać do cho dzą ce z niej spa li ny. Lob by
sa mo cho do we na do bre się już w mie -
ście roz pa no szy ło. Jak lob by pa la czy

swe go cza su. Nie da ło się do żad ne go
klu bu wejść, bo wszę dzie by ło aż bia -
ło od dy mu. Z tą dro gą jest po dob nie.
Ktoś ma ego istycz ną po trze bę jeż dże -
nia sa mo cho dem szyb ko i bez kor ków,
a in ni mu szą z te go po wo du cier pieć; 

To masz R.: Mo że nie do koń ca mi
się po do ba, ale prze cież to do pie ro po -
czą tek za go spo da ro wy wa nia te go te re -
nu! Czy ktoś się spo dzie wał, że na tych -
miast po ukoń cze niu te go od cin ka wy -
ro śnie tam tra wa czy in ny las? Daj my
so bie na to chwi lę cza su. A tu już na -
rze ka nie i la men ty czę sto chow skie,
jak to w cen trum nie moż na bę dzie „do -
brze spę dzić cza su”. 

Cze go kol wiek nie zro bisz, że by tam
mia ły za chwi lę wy ro snąć ko lej ne
Ogro dy Se mi ra mi dy, to i tak bę dzie źle; 

An drzej: Je śli mo je okna wy cho dzą
wprost na tę dro gę, to ra czej nie mam
du że go wy bo ru. Po za tym, dla cze go to
ja mam się wy pro wa dzać? Niech się

bla cho smro dy wy pro wa dzą. Ja ni ko mu
pod okna mi nie tru ję. Ce lo wo po da łem
przy kład pa la czy, któ rych słusz nie wy -
rzu co no z miejsc pu blicz nych, że by nie -
pa lą cy mo gli z nich ko rzy stać bez ko -
niecz no ści bier ne go za cią ga nia się.
Tak sa mo po win no się po stą pić z sa mo -
cho da mi w ści słym cen trum mia sta. Te -
raz to ani na spa cer wyjść, ani na ław -
ce po sie dzieć, bo po wie trze jest zu peł -
nie za nie czysz czo ne od spa lin; 

To masz Ż.: Praw da jest ta ka że
mógł tam być pięk ny dep tak, a par king
na te re nie daw nej hu ty. Nie ste ty, mia -
sto ko lej ny raz się nie po pi sa ło. I je stem
cie kaw jak DTŚ wpły nie na pal miar nię,
tzn. kie dy pal miar nia za cznie się wa lić
i pę kać. Ale co tam, jest DTŚ; 
Łu kasz: A mo że kie row cy się wy pro -
wa dzą? Al bo zo sta wią sa mo cho dy po -
za mia stem i prze sią dą się na ro we ry lub
ko mu ni ka cję miej ską? I od ra zu mniej
kor ków bę dzie i po wie trze czyst sze.

An drzej: Abs tra hu jąc już od an ty -
miej sko ści sa mej in we sty cji, to trze ba
so bie uczci wie na pi sać, że ta dro ga jest
po pro stu źle za pro jek to wa na. Zu peł -
nie nie wpi su je się w kon tekst miej sca,
w któ rym się znaj du je. Zwy kle jest tak,
że to in we sty cja pró bu je się wpi sać
w oto cze nie. Tu taj zro bio no zu peł nie
na od wrót – oto cze nie zmie nio no,
po to że by „zmie ścić” dro gę. W kon -
se kwen cji ze psu to, nie ste ty, ka wał
mia sta (wy bu rze nia, ekra ny, be to no we
pu sty nie, od strę cza ją ce obiek ty ku ba -
tu ro we, itd). Już za sa mo to sta no wi,
mo im zda niem, mu ro wa ną kan dy da tu -
rę do kost ki.

DTŚ nominowana do Betonowej Kostki

Trasa przeciw mieszkańcom 

Spe cja li ści z Gli wic uwal nia ją se nio rów od bó lu krę go słu pa 

Oka zu je się, a do wo dzą te go spe -
cja li stycz ne ba da nia, że pod sta -
wo wą me to dą re ha bi li ta cji ze spo -

łów bó lo wych krę go słu pa lę dź wio we go
są ak tyw ne ćwi cze nia fi zycz ne. Ano we
tech no lo gie, ja kie sto su je się w Gli wi cach,
w przy chod ni re ha bi li ta cyj nej przy ul.
Szpa ra go wej, umoż li wia ją kon tro lo wa -
nie prze bie gu re ha bi li ta cji oraz tre nin gów.
Mo wa o me to dzie z wy ko rzy sta niem
czte rech no wo cze snych urzą dzeń Ter gu -
med700. Dzię ki nim moż li wa jest do kład -

na dia gno za oraz te ra pia od cin ka lę dź wio -
we go krę go słu pa. 

In ną zna ną for mą te ra pii, już bar -
dziej kon wen cjo nal nej, rów nież prze pro -
wa dza nej w przy chod ni, jest tre ning sta -
bi li za cji cen tral nej, któ ry ma na ce lu m.
in. po pra wę funk cjo nal ną mię śni. Pa cjen -
ci wy ko nu ją ćwi cze nia pod okiem te ra -
peu ty – na ma tach i z wy ko rzy sta niem
przy bo rów: pi łek, krąż ków, taśm. 

Naj więk szym hi tem re ha bi li ta cji przy -
chod ni, któ ry przy cią ga tłu my chęt nych, są

jed nak urzą dze nia Ter gu med700, ofe ro wa -
ne przez fir mę PHU TECH NO MEX Sp.
z o. o. z Gli wic, ja ki mi po chwa lić się mo -
że tyl ko kil ka ośrod ków w ca łej Pol sce. 

Przed te ra pią na nich wy ko ny wa ny jest
test mak sy mal nej si ły mię śnio wej oraz
mak sy mal ne go za kre su ru cho wo ści. Do -
pie ro na je go pod sta wie two rzy się in dy -
wi du al ny, ści śle przy sto so wa ny do da ne -
go pa cjen ta, plan tre nin go wy. I, co naj -
waż niej sze, dzię ki te sto wi moż na te ra pię
prze pro wa dzić zu peł nie bez bo le śnie.

– Na pod sta wie te stu pla nu je my pro -
gram tre nin go wy ukie run ko wa ny na po -
pra wę ko or dy na cji mię śni tu ło wia oraz
wy rów na nie dys ba lan sów mię śnio wych.
Je śli bo wiem z jed nej stro ny pa cjent ma
zbyt sil ne mię śnie, a z dru giej – sła be, to
je go krę go słup jest prze cią ża ny. Po wy -
rów na niu dys ba lan sów i pra ca krę go słu -
pa, i sta wów jest o wie le lep sza – mó wi
fi zjo te ra peut ka Ali cja Śli wa. I tłu ma czy
spo sób dzia ła nia przy rzą dów Ter gu -
med: – Każ de z urzą dzeń od po wia da
za czte ry głów ne kie run ki ru chu czę ści lę -
dź wio wej, czy li: wy prost, zgię cie, zgię -
cia bocz ne oraz ro ta cję. 

Pro gram prze zna czo ny jest dla osób
w wie ku od 60 do 75 lat. Tych, któ rzy
cier pią na zmia ny zwy rod nie nio we, dys -
ko pa tię, bó le krę go słu pa. Tre nin gi od by -
wa ją się co dzien nie (pięć dni w ty go dniu)
po go dzi nie. Ca ły cykl, ja ki mu si przejść
pa cjent, trwa sześć ty go dni. Ćwi cze nia
prze pro wa dza się w czte ro oso bo wych
grup kach. Ale, co naj istot niej sze, są zu -
peł nie za dar mo. 

Po ca łej se rii cho rzy od czu wa ją du żą
po pra wę. Po twier dza ją to oso by, któ re
uczest ni czy ły w cy klu ja ko pierw sze

i już go za koń czy ły. – Po sze ściu ty go -
dniach tre nin gów z pierw szą gru pą prze -
pro wa dzi li śmy ba da nia. Oka za ło się, że
efek ty ćwi czeń są bar dzo do bre, wszy scy
pa cjen ci od czu wa ją znacz ną po pra wę za -
rów no si ły, ja ki i ko or dy na cji mię śnio wej.
Zmniej szy ło się tak że ich od czu cie bó -
lu. To peł ny suk ces – mó wi Ali cja Śli wa. 

Pod czas roz mo wy przy pa tru je my się
tre nin go wi je den z ko lej nych pa cjen tek.
Pa ni Ilo na Ra szyń ska ćwi czy wła śnie ko -
or dy na cję i wy rów nu je dys ba lan -
se. – Ćwi czę już pią ty ty dzień i czu ję, że
jest znacz na po pra wa. Przed roz po czę -
ciem tre nin gów bar dzo cier pia łam. Ra -
no nie mo głam pod nieść się z łóz ka. Te -

raz wsta ję nor mal nie – mó wi gli wi czan -
ka. – Ćwi cze nia na praw dę bar dzo mi po -
mo gły, chwa lę je so bie i po le cam wszyst -
kim, któ rzy ma ją pro blem z lę dź wio wym
od cin kiem krę go słu pa. Szcze gól nie po -
do ba mi się to, że pod czas tre nin gów
na tych no wo cze snych urzą dze niach
pra cu ją od po wied nie mię śnie, tyl ko te,
któ re trze ba uspraw nić.

Je śli ma cie, Pań stwo, od 60 do 75 lat
i cier pi cie na bó le krę go słu pa lę dź wio we -
go, dar mo wy (!) pro gram prze pro wa dza -
ny w przy chod ni na ul. Szpa ra go wej
w Gli wi cach jest wła śnie dla Was. Wy -
star czy, że za dzwo ni cie, by umó wić się
na spo tka nie. 

Ból krę go słu pa lę dź wio we go mo że uprzy krzyć ży cie.
Do brze wie dzą o tym wszy scy, któ rzy bo ry ka ją się
z nim na co dzień. A ci, któ rzy pro ble mu wła śnie się po -
zby li, wie dzą rzecz naj waż niej szą: są sku tecz ne me to -
dy re ha bi li ta cji. Moż na uko ić ból. Ba, w Gli wi cach ro bi
się to zu peł nie za dar mo! 

Przy chod nia: Gli wi ce, ul. Szpa ra go wa 19 
Te le fo ny kon tak to we: 

694 484 406, 728 954 895 


