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Tina to sunia mieszkająca w schronisku od roku. Wcześniej prze-
bywała na terenie ogródków działkowych. Pomimo, że jest nieuf-
na wobec obcych, gdy kogoś lepiej pozna, jest bardzo oddanym 
i posłusznym psem. Jest wysterylizowana i czeka na adopcje. 
Tel. (32) 305-09-43, 501-762-009, 501-762-008.

W piątek pierwsi klienci mogli zrobić zakupy w nowym centrum handlowym przy ul. Pszczyń-
skiej 315. Obiekt o powierzchni 67 tys. m kw. łączy w sobie galerię z parkiem handlowym 
i położony jest przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 oraz Drogi Krajowej nr 44.

Europa Centralna otwarta

Przygarnij 
psiaka

Tina

Pipi to niezwykła mieszanka 
bulteriera i owczarka niemiec-
kiego. Jest urocza, ma dopiero 
pół roku. Bardzo potrzebuje 
troskliwego, ale stanowczego 
opiekuna potrafiącego opano-
wać cechy ras, które odziedzi-
czyła. Wyjątkowo oryginalne 
umaszczenie suczki na pewno 
może zachwycić.
Sunia czeka na adopcje. Tel. 
(32) 305-09-43, 501-762-
009, 501-762-008.

Pipi

Morelek to 4-letni pies w typie 
terriera. Jest grzeczny i do-
brze się czuje w towarzystwie 
innych psów, w schronisku 
mieszka od dwóch miesięcy. 
Daje się brać na ręce, potrafi 
prosić na dwóch łapkach i ma 
wręcz filmową urodę. Sympa-
tyczny Morelek czeka na dom. 
Tel. (32) 305-09-43, 501-
762-009, 501-762-00.

Berta ma kilka lat i jest bardzo pogodnego usposobienia, łagod-
na wobec ludzi. Ma też duży apetyt. W schronisku mieszka od 
roku i jest wysterylizowana. Systematycznie jest wyprowadzana 
przez wolontariuszkę, którą uwielbia i z wdzięcznością okazuje 
jej swe uczucia. Przepiękna Berta czeka w schronisku Tel. (32) 
305-09-43, 501-762-009, 501-762-008.

Mietka to starsza suczka 
w typie owczarka niemiec-
kiego. Jest bardzo łagodna, 
przyzwyczajona do swojego 
pana, którego do niedawna 
miała, tęskni za normalno-
ścią. Jest wysterylizowana. 
Mietka mieszka w schroni-
sku od listopada. 
Tel. (32) 305-09-43, 501-
762-009, 501-762-008.

Berta

Morelek

Metka– Chcemy pokazać, 
że jest wiele cieka-
wych i wartych uwa-
gi sposobów przygo-
towywania herbaty 
– dodaje Płuciennik, 
który odpowiada za 
zdjęcia i montaż  
programu.
Drugą osobą współtworzącą 
projekt jest Rafał Przybylok, 
znany wszystkim bywalcom 
gliwickiej i zabrzańskiej her-
baciarni Czajnik. To właśnie 
on stara się opowiedzieć 
o herbacie w przystępny spo-
sób, co najwyraźniej się uda-
je, gdyż program bije ostat-
nio rekordy popularności na 
takich serwisach jak Wykop.
pl czy JoeMonster.org. Skąd 
pomysł na program?

 – Wszystko zaczęło się 
w zeszłym roku, kiedy na-
graliśmy z Rafałem na pró-
bę trzy filmy o Yerba Mate, 
wrzuciliśmy na YouTube i za-
pomnieliśmy o temacie. Nie-
dawno spojrzałem w staty-
styki i okazało się, że nasze 
filmy zobaczyło blisko 35 ty-
sięcy internautów. Zgodnie 
zadecydowaliśmy, że trzeba 
reaktywować nasz pomysł 
i tak powstał program o her-
bacie „Czajnikowy” – mówi 
Płuciennik. 

Mimo że powstało już kil-
kanaście odcinków, swoją 
popularność „Czajnikowy” 
zdobył dopiero niedawno.
 – Postanowiłem podzie-
lić się „Czajnikowym” ze 
społecznością Wykop.pl 
i zamieściłem odcinek o pa-
rzeniu indyjskiej herbaty. 
Został bardzo ciepło przyjęty 

i po kilku godzinach wdrapał 
się na stronę główną, a in-
ternauci pisali komentarze 
z prośbami o test herbat 
ekspresowych. Nie trzeba 
nas było długo namawiać. 
Tydzień później mieliśmy 
nagrany i zmontowany odci-
nek. To był strzał w dziesiąt-
kę! Nasz film wyświetlono 
ponad 70 tysięcy razy, a ka-
nał na YouTube subskrybuje 
ponad 1200 osób – opowia-
da Płuciennik.

Filmy nagrywane  
są amatorskim 
aparatem cyfrowym, 
a dźwięk dyktafo-
nem w telefonie 
komórkowym. 
Co prawda program powsta-
je w herbaciarni Czajnik 
w Zabrzu, lecz kilka scen 
kręcono ostatnio w jednym 
z gliwickich centrów handlo-
wych.

Polecamy obejrzenie 
„Czajnikowego” 
(wszystkie  
filmiki dostępne są  
pod adresem  
www.czajnikowy.pl) 
i, za radą twórców 
programu, zaparze-
nie dobrej herbaty.
 – Z jednej strony herbata 
nie lubi pośpiechu, z drugiej 
wystarczy zaopatrzyć się 
w duże sitko i trochę liści 
herbaty, żeby cieszyć się 
zupełnie inną, lepszą co-
dzienną herbatą. I do tego 
namawiamy! – zachęca Pa-
tryk Płuciennik. 

(ŁG)

WYSTARCZYŁ APARAT, KOMÓRKA 
I... DOBRY POMYSŁ

Program 
o herbacie 
podbija internet
 – W Polsce nie mamy właściwie 
kultury picia herbaty – uważa 
Patryk Płuciennik, gliwicki bloger 
i współtwórca strony „Czajnikowy.
pl”. Program kręcony Gliwicach 
i Zabrzu zyskuje sporą popular-
ność w internecie.


