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Już jest. Drugi mural w mieście. Tym razem bohaterem 
jest ikona piłkarka - Włodzimierz Lubański. Który się 
w Gliwicach urodził, i tu, w Sośnicy, zaczynał piłkarką 

karierę. Mural można podziwiać na budynku przy ulic Przy-
szłości 2/6b, a więcej o inicjatywie na str. 2.   

Lubański Lubański 
na muralu. na muralu. 
W SośnicyW Sośnicy
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PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI 2/6B POWSTAŁ MURAL Z WIZERUNKIEM JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH POLSKICH PIŁKARZY.

Lubański w Sośnicy. Na muralu
To część projektu STS, 

sponsora reprezentacji 
Polski, „Pamiętajmy 

o  sportowcach”, który ma 
na celu upamiętnienie wybit-
nych polskich zawodników. 
Autorem pracy jest duet arty-
styczny Czary-Mury, a odsło-
nięcie muralu zaplanowano 
na 20 września. 

Włodzimierz Lubański 
jako bohater muralu został 
wybrany nieprzypadkowo. 
STS, sponsor reprezenta-
cji Polski w piłce nożnej od 
2014 roku, chce w ten sposób 
upamiętnić 50. rocznicę zdo-
bycia przez polskich repre-
zentantów złotego medalu 
olimpijskiego w Monachium. 
Duży udział w tym sukcesie 
miał właśnie Lubański, któ-
ry strzelił podczas imprezy 
dwa gole. 

– Mura l to d la mnie 
og rom ne w y ró ż n ien ie . 

Zwłaszcza, że powstaje w mie-
ście mojego urodzenia, gdzie 
jako młody chłopak zacząłem 
kopać piłkę i  tam zaczęła się 
moja kariera. Jest to dla mnie 
miejsce wyjątkowe i cieszę się, 
że mural powstaje właśnie tam 
– mówi Włodzimierz Lubań-
ski. I dodaje, że wielkim wyróż-
nieniem jest też dołączenie do 
takich postaci, jak Kazimierz 
Deyna czy Kazimierz Górski 
(także mają swoje murale).  

Duet artystyczny Czary-Mu-
ry najchętniej wykonuje murale 
upamiętniające ważne postaci 
dla polskiej historii w  wielu 
dziedzinach. W swej filozofii za-
kłada ocalenie od zapomnienia 
uznanych osób, uhonorowanie 
ich osiągnięć, a  także eduka-
cję społeczeństwa, zwłaszcza 
młodego pokolenia, które wy-
chowuje się już na zupełnie in-
nych wzorcach. Do takich osób 
niewątpliwie zalicza się wy-

bitny sportowiec. – Zawsze na 
nasze murale szukamy miejsca 
z ważnym dla postaci kontek-
stem i nigdy nie jest to miejsce 
przypadkowe – tłumaczy Marek 
Grela, połowa zespołu Czary-
-Mury i dodaje: W przypadku 
Włodzimierza Lubańskiego są to 
Gliwice, co więcej – konkretna 
dzielnica Sośnica, gdzie piłkarz 
urodził się i zaczynał przygodę 
ze sportem w swoim pierwszym 
klubie piłkarskim. 

– Przyzwyczailiśmy już od-
biorców naszej sztuki, że mu-
rale, które tworzymy, zawiera-
ją elementy ceramiczne. Tym 
razem przygotowałam okrągłe 
kaf le w  różnych odcieniach 
szkliwa - opisuje Marta Piróg 
z Czary-Mury. A Lubański do-
daje, że cieszy się iż drużyna, 
która 50 lat temu zdobywała 
medal na igrzyskach olimpij-
skich, może dzisiaj być inspi-
racją dla młodych ludzi.

W piątek podpisa-
no kolejną umowę 
o współpracy Pia-
sta Gliwice i Are-
ny Gliwice. Dwie 
bardzo mocne wi-
zytówki miasta na 
skutek połączenia 
potencjałów po-
dejmować będą 
kolejne inicjatywy 
służące promocji 
obu podmiotów

Podpisane porozumienie to 
dowód dobrej współpra-
cy i zaufania. To również 

szansa na zwiększenie poten-
cjału wizerunkowego zarówno 
utytułowanego ekstraklaso-
wego Piasta, jak i jednej z naj-
większych aren widowiskowo-
-sportowych w Polsce.

– Piast i Arena są doskona-
łym przykładem na to, że nie 
zadowala się tym, co tu i teraz. 
W pojedynkę stać nas na wiele, 
ale dzięki synergii potencjału obu 
firm, osiągniemy jeszcze więcej. 
Cieszymy się z przedłużenia po-
rozumienia. Jestem przekona-

ny, że nie tylko poprzez wzajemną 
promocję i wspólną komunikację, 
a także przez działania kampanijne 
i eventowe uda nam się uzyskać wy-
mierne korzyści dla Gliwic i regionu 
– powiedział Grzegorz Bednarski, 
prezes Piasta Gliwice.

– Kontynuujemy współpracę 
z Piastem Gliwice. Ekstraklasowy 
klub to ważna marka miasta, dla-

tego cieszymy się, że będziemy mogli 
być obecni ze swoją ofertą podczas 
spotkań rozgrywanych na stadionie 
przy Okrzei. Oczywiście my oferu-
jemy wsparcie wizerunku klubu 
podczas wydarzeń, które organi-
zujemy, co finalnie przyczynia się 
do jeszcze większej promocji Miasta 
Gliwice – mówi Marcin Gawron, 
wiceprezes Areny Gliwice.

Przedstawiciele Piasta i Are-
ny podpisali porozumienie, 
na mocy którego będą mogli 
prowadzić wspólne działania 
promocyjne i  marketingowe. 
O imprezach w Arenie Gliwice 
będzie teraz głośniej na miej-
skim stadionie podczas meczów 
PKO Bank Polski Ekstraklasy. 
Z kolei na nośnikach promo-

cyjnych Areny swoje miejsce 
znajdzie informacje o meczach 
i dokonaniach Piasta. Dodajmy, 
że oba obiekty są gospodarzem 
wyjątkowych wydarzeń spor-
towych wielu dyscyplin oraz 
imprez kulturalnych, podczas 
których tysiące widzów ma oka-
zję przeżywania niepowtarzal-
nych emocji.
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GLIWICE W NIECO LEPSZEJ SYTUACJI NIŻ INNE GMINY.

Będzie ciemno i zimno? Prezydent 
analizuje oszczędności
Miasto rozważa 
wiele scenariuszy 
i w ramach prac nad 
przyszłorocznym 
budżetem analizuje 
wszelkie możliwo-
ści wprowadzenia 
oszczędności. Na 
przykład na ulicz-
nym oświetleniu czy 
podświetlaniu za-
bytków. O oszczęd-
nościach dowiemy 
się najpewniej 
w październiku.

W Gliwicach stawki za 
energię elektrycz-
ną mamy pewne 

do końca roku, gwarantuje 
to bowiem umowa na zakup 
energii zawarta w wyniku 
wspólnego przetargu do-
tyczącego zakupu energii 
elektrycznej przez uczestni-
ków grupy zakupowej GZM. 
Zmianie ulec może jedynie 
opłata za dystrybucję – mówi 
Łukasz Oryszczak, rzecznik 
prezydenta Gliwic.

Co do ulicznego oświetle-
nia miasto, w ramach projek-
tu „Eko-Światło”, wymieni-

ło oprawy sodowe na LED. To, 
zdaniem rzecznika, wiąże się 
ze zmniejszeniem zużycia ener-
gii elektrycznej. - Powinno się 
również przekładać na niższe 
rachunki za prąd. Niestety 
w dobie rosnących cen energii 
elektrycznej trudno zauważyć 
zyski z tego tytułu. Natomiast 
pewne jest, że gdyby miasto nie 
wymieniło opraw sodowych na 
LED to zużycie energii elek-

trycznej byłoby większe, a tym 
samym rachunki za energię 
elektryczną byłyby wyższe – do-
daje Oryszczak.

Większość gliwickich szkół 
ocieplono, to również pozwala 
na oszczędności. Jak zaznacza 
rzecznik, miasto inwestuje i w fo-
towoltaikę. Panele zamontowano 
na budynkach urzędu oraz innych 
instytucji miejskich. Obecnie bar-
dzo duża instalacja fotowoltaiczna 

powstaje na budowanym centrum 
przesiadkowym. - Dzięki tym 
wszystkim działaniom jesteśmy 
obecnie w nieco lepszej sytuacji 
niż wiele polskich gmin – doda-
je rzecznik.

Czyli jest dobrze, ale … i tak 
konieczne będą energetyczne 
wyrzeczenia, a miasto zapowia-
da, że decyzje „wyłączyć czy nie” 
podejmie po zakończeniu aktu-
alnie przeprowadzanej analizy. 

- Na ten moment nie przewi-
dujemy konieczności zapowia-
danego przez niektóre miasta, 
skracania godzin oświetlenia 
ulic bądź rezygnacji z takiego 
oświetlenia. Nie chcemy też, by 
szkoły przechodziły na naukę 
zdalną z uwagi na oszczędności. 
Z pewnością będziemy starali się 
wprowadzać rozwiązania jak 
najmniej odczuwalne dla miesz-
kańców – mówi rzecznik.
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25. EDYCJA PLEBISCYTU „NOWIN GLIWICKICH”.

Kto zostanie Gliwicjuszem 2021?
Na liście w pierwszym etapie 

plebiscytu do tytułu Człowiek 
Ziemi znalazły się 23 kandy-
datury, w  tym organizacje 
pozarządowe oraz firmy (listę 
publikujemy na www.nowiny.
gliwice.pl).

Kolejnym etapem będzie 
wybór 10 laureatów, którego 
dokonają przedstawiciele ka-
pituły, w skład której wchodzą 
laureaci poprzednich edycji 
plebiscytu oraz przedstawiciele 
redakcji „Nowin Gliwickich”.

Trzeci etap to głosowanie 
internetowe przez stronę „No-
win Gliwickich” - w ten spo-
sób wyłonimy pięciu ścisłych 
finalistów. Będą to osoby bądź 
instytucje z największą liczbą 
głosów. I z tego grona dziewię-
cioosobowa kapituła wyłoni 
Gliwicjusza w kategorii indy-
widualnej i zbiorowej.

W jubileuszowej edycji plebi-
scytu zostanie także wyłoniony, 
spośród laureatów, Gliwicjusz 
25- lecia.

Laureaci plebiscytu – 1997- 
2020

1997 - Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic

1998 - prof. Jerzy Buzek, były 
premier, europoseł, były szef Par-
lamentu Europejskiego

1999 - Andrzej Karasiński, dziś 
sekretarz miasta Gliwice

2000 - śp. siostra Jolanta Świ-
gost ze Zgromadzenia Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame

2001 - Jan Sznajder, prezes gli-
wickiego oddziału Towarzystwa 
Opieki im. św. Brata Alberta

2002 - śp. dr Ludwika Ga-
domska, pomysłodawczyni i za-
łożycielka Gliwickiego Ośrodka 
Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej

2003 - Tadeusz Mamok, emery-
towany nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rudziniec, wieloletni samorzą-
dowiec

2004 - śp. Wacław Węgrowski, 
były prezes i redaktor naczelny 
„Nowin Gliwickich”

2005 - prof. Jan Ballarin, eme-
rytowany wykładowca Akademii 
Muzycznej w Katowicach

2006 - Jacek Krzyżanowski, 
przedsiębiorca i filantrop, prezes 
firm grupy Dako

2007 - prof. Bogusław Macie-
jewski, były dyrektor gliwickiego 
centrum onkologii

2008 - prof. Krzysztof Nitsch, 
rzeźbiarz i medalier

2009 - Krystyna Jurczewska-
-Płońska, założycielka i prezeska 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gliwicach

2010 - dr Stanisław Kubit, je-
den z najlepszych modelarzy lot-
niczych na świecie

2011 - dr Artur Pakosz, dyrek-
tor gliwickiego Hospicjum Mi-
łosierdzia Bożego i jednocześnie 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”

2012 - Marian Jabłoński, pasjo-
nat historii Gliwic i Śląska

2013 - prof. Adam Maciejew-
ski, onkolog, specjalista chirur-
gii rekonstrukcyjnej, zawodowo 
związany z gliwickim centrum 
onkologii

2014 – śp. prof. Mieczysław 
Chorąży, światowej sławy na-
ukowiec, specjalizujący się w ba-
daniach biologii nowotworów 
w gliwickim centrum onkologii

2015 - prof. Andrzej Karbownik, 
były rektor Politechniki Śląskiej

2016 – śp. Jerzy Wojewódzki, 
społecznik, działacz sportowy, 

prezes Gliwickiego Towarzystwa 
Sympatyków Piłki Nożnej Pięcio-
osobowej

2017 - Leszek Strzelecki, spe-
cjalista medycyny paliatywnej, 
kierownik zespołu opieki domo-
wej oraz poradni medycyny palia-
tywnej w Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Gliwicach

2018 - Towarzystwo Kultu-
ralne Fuga, pomysłodawca i or-
ganizator Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej Im-
prowizowanej

2019 - prof. Arkadiusz Mężyk, 
rektor Politechniki Śląskiej  - na-
groda indywidualna, Piast Gliwice  
- nagroda zbiorowa;

2020 – Magdalena Budny, pre-
zeska Przedsiębiorstwa Zagospo-
darowania Odpadów – nagroda 
indywidualna, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych Hospicjum 
– nagroda zbiorowa.
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WASZE OPINIE

Czy betonowe donice na 
Zwycięstwa to dobry pomysł?
Na części ulicy, między 

ul. Dubois a Bohaterów 
Getta Warszawskiego, 

już pojawiły się donice, doce-
lowo ma być ich osiemnaście. 
Taka aranżacja rozbudziła 
w mediach społecznościowych 
dużą dyskusję o zmianach na 
prestiżowej ulicy Gliwic. Po-
jawiło się też pytanie: skoro 
miasto prowadzi konsultacje, 
które zakończą się prawdo-
podobnie 30 września, po 
co urządza część ulicy, nie 
czekając na wyniki i na przy-
gotowanie ewentualnych no-
wych rozwiązań.

Jadwiga Stiborska, rzecz-
niczka ZDM, wskazuje, że pra-
ce na tym odcinku Zwycięstwa 
realizowane są na podstawie 
projektu przebudowy dróg 
centrum przesiadkowego po 
południowej stronie dworca 
PKP. Dla pozostałej części 
faktycznie prowadzone są 
konsultacje. - Poczekajmy 
na propozycje mieszkańców 
i przygotowanie projektu, któ-

ry z całą pewnością uwzględni 
zarówno pomysły gliwiczan, 
jak i nawiąże do realizowanego 
obecnie odcinka ul. Zwycięstwa 
- mówi Stiborska.

Dlaczego ZDM zdecydował 
się na betonowe donice i nie 
zastosował systemu nasadzeń 
takiego, jak na rynku? Bo, jak 
twierdzi rzeczniczka, donice 
z  zielenią są alternatywą dla 

nasadzeń w  gruncie w  miej-
scach, gdzie przeszkodą jest 
gęsta sieć uzbrojenia podziem-
nego. - Donice ze skweru nad 
DTŚ (sprzed modernizacji tego 
miejsca) obsadziliśmy zielenią 
i ustawiliśmy przy ul. Dolnych 
Wałów i ul. Siemińskiego. Ro-
śliny w nich rosnące przyjęły 
się i „mają się dobrze”. Doni-
ce przygotowywane są w taki 

sposób, aby zapewnić roślinom 
optymalne warunki. W pierw-
szej kolejności wyłożone zo-
staną od środka styropianem. 
Na dnie donic ułożona zosta-
nie warstwa keramzytu, którą 
od urodzajnej ziemi, rozdzieli 
agrowłóknina – wyjaśnia Sti-
borska.

W większych nasadzane będą 
drzewa (glediczje) w otoczeniu 

krzewów i  kwiatów (jałowiec 
i róże). W mniejszych, które ze 
względu na wjazdy/wyjazdy z po-
dwórek i bram muszą być niższe, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
kierowców, nasadzone zostaną 
róże i jałowce. - Pierwszych na-
sadzeń, w ustawianych wzdłuż ul. 
Zwycięstwa donicach, możemy 
spodziewać się jeszcze tej jesieni 
– dodaje rzeczniczka. (ml)

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź zawsze brzmi:

TAKPROJEKT KUCHNI ORAZ ŁAZIENKI
NA SPOTKANIU W SKLEPIE LUB ONLINE

MONTAŻ ZAKUPIONYCH U NAS PRODUKTÓW

Ułatwimy zakupy, dopasujemy projekt do Twoich potrzeb, pomagamy w realizacji domu Twoich marzeń.

Leroy Merlin Gliwice, ul. Rybnicka 211

Punkt Projektowania: 32 238 58 25
Punkt Obsługi Montażu: 32 238 58 26

Punkt Informacyjny sklepu: 32 238 58 00

Leroy Merlin Gliwice, Al. J.N. Jeziorańskiego 3

Punkt Projektowania: 32 300 88 25
Punkt Obsługi Montażu: 32 300 88 26

Punkt Informacyjny sklepu: 32 300 88 00
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Na Stadionie Śląskim odsłonięto 
pomnik Gerarda Cieślika
We wtorek 13 września o godzinie 
12:00 przed Stadionem Śląskim odsło-
nięto pomnik Gerarda Cieślika - Wybit-
nego Reprezentanta Polski oraz legendy 
Ruchu Chorzów. W uroczystości wzięli 
udział między innymi marszałek woje-
wództwa śląskiego Jakub Chełstowski, 
przedstawiciele Stadionu Śląskiego pre-
zes Jan Widera oraz dyrektor generalny 
Bartłomiej Kowalski, prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, pre-
zes Ruchu Chorzów Seweryn Siemia-
nowski, a także Jan Cieślik, syn Gerarda 
wraz z rodziną.

- Gerard Cieślik to iko-
na śląskiej i polskiej piłki. 
Mistrz i reprezentant Polski, 
olimpijczyk, przykład do 
naśladowania dla młodych 
pokoleń piłkarzy. Do dzisiaj 
wspominamy jego dwa gole 
strzelone na Stadionie Ślą-
skim reprezentacji Związku 
Radzieckiego w 1957 roku 
i historyczne zwycięstwo przy 
ogłuszającym dopingu ponad 
stu tysięcy kibiców. Wierny 
klubowym barwom, skromny 
człowiek o wielkim talencie. 
Cieszę się, że jego pomnik sta-
nie właśnie tu, w sąsiedztwie 
Stadionu Śląskiego i będzie 
przypominał o tej wyjątko-
wej postaci i pięknych kartach 
w historii polskiej piłki noż-
nej - powiedział marszałek 
Jakub Chełstowski podczas 
uroczystości. 

Mierząca 170 centymetrów 
rzeźba przedstawia stojące-
go z założonymi rękami Ge-
rarda Cieślika, opierającego 
lewą nogę na piłce. Wybitny 
chorzowianin ubrany jest 
w koszulkę reprezentacji Polski 
z pamiętnego meczu z ZSRR 
(20.10.1957 r.). Prace nad rzeźbą 
rozpoczęto od przygotowania 
modelu z materiałów mięk-
kich i plastycznych, takich jak 
glina. Podczas modelowania 
stworzono sylwetkę, kształt 
oraz ustalono wymiary. Etap 
ten zajął twórcom niespełna 
dwa tygodnie. Pomnik został 
wykonany z brązu, waży po-
nad 160 kilogramów, a za jego 
wykonanie odpowiada firma 
Netgraf z Krakowa. Rzeźba 
stanęła na kamiennym cokole, 
a całość zwieńczono pamiątko-
wą tablicą.

Prezes Stadionu Śląskiego 
Jan Widera podczas prze-
mówienia podkreślił zasługi 
Gerarda Cieślika dla Stadionu 
Śląskiego. 

- Nie ulega wątpliwości, że 
Gerard Cieślik to zasłużona 
postać dla polskiej piłki noż-
nej oraz przede wszystkim dla 
Chorzowa. Wszyscy pamiętamy 
go, jako strzelca dwóch bramek 
przeciwko Związkowi Radziec-
kiemu. Dla polskich kibiców 
rywalizacja z ZSRR zawsze była 
czymś więcej niż tylko spor-
tem. Miała ogromne znacze-
nie symboliczne. Dzięki temu 
zwycięstwu zapisał się na stałe 
w historii Stadionu Śląskiego. 
Pokolenia przemijają, a pamięć 
o tym wydarzeniu nie zanika. 
To dzięki Gerardowi Cieślikowi 
rozpoczęła się piękna historia 
tego legendarnego obiektu, która 
trwa do dzisiaj.

Łez wzruszenia nie krył Jan 
Cieślik, syn Gerarda.

- Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
powstania pomnika. Pomnik stoi 
w miejscu szczególnym, przed naj-
większym stadionem na Śląsku, 
na którym tata grał i zdobywał 
bramki. Tak jak w pamiętnym 
meczu ze Związkiem Radziec-
kim. Uważam, że lokalizacja jest 
idealna i jest to dla mnie duże wy-
darzenie. Jestem dumny, że po 63 
latach od zakończenia kariery tyle 
ludzi go pamięta. Śląsk zawsze był 
dla niego domem.

Wśród gości, którzy przyszli 
na to wydarzenie można było zo-
baczyć legendy Ruchu Chorzów: 
Edwarda Lorensa, Eugeniusza 
Lercha oraz Jana Rudnowa. Nie 
zabrakło także delegacji zawod-
ników pierwszej drużyny „Niebie-
skich” na czele z Tomaszem Fosz-
mańczykiem, Łukaszem Janoszką 
i Konradem Kasolikiem.

Na Stadionie Śląskim poja-
wiła się również grupa 170 dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 21 
w Chorzowie, której patronem 
jest Gerard Cieślik. Najmłodsi 
wysłuchali ciekawych opowieści 
o życiu wybitnego zawodnika Ru-

chu Chorzów oraz zobaczyli od 
środka, jak prezentuje się legen-
darny Kocioł Czarownic. 

- Tym pomnikiem chcieli-
śmy symbolicznie podzięko-
wać Panu Gerardowi, za to co 
zrobił dla polskiego sportu. Był 
prawdziwą inspiracją i wzorem 
do naśladowania dla kolejnych 
pokoleń zawodników rozpoczy-
nających swoją przygodę z piłką. 
Jesteśmy dumni, że tak wybitna 
postać będzie witać naszych go-
ści. Chcemy przekazywać pamięć 
o Gerardzie Cieśliku wszystkim, 
którzy odwiedzą Stadion Śląski 
– powiedział na zakończenie pre-
zes Jan Widera.
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Gerard Cieślik 

Urodził się 29 kwietnia 
1927 roku we wsi Hajduki 
Wielkie (obecny Chorzów). 
Był 45-krotnym repre-
zentantem Polski w piłce 
nożnej, dla której zdobył 
27 bramek. Strzelił 2 gole 
w pamiętnym meczu prze-
ciwko ZSRR (2-1) rozegra-
nym 20 października 1957 
roku na Stadionie Śląskim. 
Prawie całą karierę klubo-
wą związany był z Ruchem 
Chorzów, z którym zdobył 
trzy tytuły Mistrza Polski 
(1951, 1952, 1953 r.) oraz Pu-
char Polski (1951 r.). W bar-
wach Ruchu wystąpił 237 
meczach i zdobył 168 goli. 
Dwa razy sięgał po koronę 
króla strzelców piłkarskiej 
I ligi (1952, 1953 r.). Za swoje 
zasługi został odznaczony 
między innymi Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Zmarł 3 listo-
pada 2013 roku w Chorzowie 
w wieku 86 lat.
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INWESTYCJE W TOKU

Sośnicowice: 
gospodarka ściekowa 
i ochrona wód
Do tego, że właści-
we gospodarowanie 
ściekami jest ważne, 
nie trzeba nikogo 
przekonywać. Każ-
da nowoczesna 
gmina powinna stać 
na straży czystości 
rzek i jezior oraz 
bezpieczeństwa 
sanitarnego miesz-
kańców. Dlatego tak 
istotna jest realizo-
wana właśnie, naj-
większa inwestycja 
w gminie Sośnico-
wice, zmierzająca 
do kompleksowego 
uporządkowania go-
spodarki ściekowej 
w jej aglomeracji.

Z adanie to polega przede 
wszystkim na budowie 
kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Sośnicowi-
ce i Trachy oraz oczyszczalni 
ścieków w Trachach. Pełna na-
zwa zadania brzmi „Komplek-
sowe uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w aglomeracji 
Sośnicowice - Etap II”. (robocza 
nazwa - Kanalizacja sanitarna 
dla miejscowości Sośnicowice 
i Trachy wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Trachach).

Tak duża inwestycja zosta-
ła podzielona na dwie części. 
W pierwszej kolejności zosta-
nie zbudowana sieć kanaliza-
cji sanitarnej w Sośnicowicach 
i Trachach. To najbardziej kosz-
towna część zadania, bowiem 
wyceniona została aż na 21 413 
722,02 zł. Umowa na realizację 
tego etapu podpisana została 27 
października ubiegłego roku. 
Na przeprowadzenie prac bu-
dowlanych wykonawca ma 20 
miesięcy. Oczekiwanym ter-
minem przekazania zadania 
do użytku jest zatem czerwiec 
2023 roku.

Wartość drugiego eta-
pu inwestycji, czyli budowa 
oczyszczalni ścieków w Tra-
chach wynosi 9 168 271,64 zł. 
Budowa oczyszczalni ścieków 
w Trachach powinna zakoń-
czyć się w tym samym czasie, 
co kanalizacji, tj. w czerwcu 
przyszłego roku.

Tak istotne dla gminy Sośni-
cowice zadanie sfinansowane zo-
stało ze środków własnych oraz, 
w kwocie 5 668 500, 00 zł, z dotacji 
unijnej, przyznanej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 dla poddziałania: 
5.1.1. Gospodarka wodno-ścieko-
wa ZIT.

- Gmina czyni starania, aby 
dofinansowanie to uległo zwięk-
szeniu. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie zatwierdzająca wyższą 
kwotę dofinansowania będzie 
podjęta przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego – podkreślają sośni-
cowiccy samorządowcy.

Dotąd wybudowane zostało 
9450 mb tj. 54% sieci kanaliza-
cyjnej. W związku z tym etapem 
inwestycji prace trwają w obrębie 
dróg gminnych oraz odcinków 
dróg wojewódzkich, powiatowych 
oraz gminnych stanowiących dro-
gi dojazdowe od ul. Raciborskiej, 
ul. Kozielskiej i ul. Powstańców. 
W drugiej części zadania, doty-
czącej oczyszczalni, wykonane już 
zostały sieci między obiektowe, 
dokonano niezbędnej wycinki 
drzew oraz zamontowano zbior-
niki przepompowni. Trwają pra-
ce betoniarskie na bioreaktorze, 
a jednocześnie wznoszony jest 
budynek techniczny.
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TECHNOLOGIA I EKOLOGIA DLA ZF TO NATURALNE POŁĄCZENIE.

 ZF czuje klimat!
O tym, że miejskie spółki w Gliwicach 
i Pyskowicach „wynajmują” owce do 
koszenia, mieliśmy okazję pisać już na 
łamach Nowin Gliwickich. Okazuje się, 
że to rozwiązanie zainteresowało także 
jedną z gliwickich f irm, zlokalizowa-
nych na terenach KSSE. Zresztą, to nie 
pierwsze i nie jedyne działanie wdrożo-
ne w trosce o środowisko. ZF, bo o nim 
mowa, od lat szuka możliwości pogo-
dzenia przemysłu z naturą. Z pozytyw-
nym skutkiem.

Owce kameruńskie 
zamiast kosiarek

Przykładem działania 
przyjaznego środowisku jest 
współpraca z  właścicielem 
stada owiec, który przywozi je 
na tereny zielone ZF na wypas. 
Owczarz ma darmowe pastwi-
sko, zwierzęta – świeżą trawę 
i duży wybieg, a ZF bezkosz-
towe i bezobsługowe koszenie.

- W lipcu 2022 na terenie na-
szego zakładu pojawiło się stado 
owiec kameruńskich. To kolejne 
proekologiczne działanie nasze-
go zakładu – wyjaśnia Anna So-
kół z działu BHP i OŚ gliwic-
kiego zakładu ZF. - Planujemy 
rozbudowę fotowoltaiki i stado 
owiec pomoże nam w przygo-
towaniu terenu zielonego pod 
nową instalację – dodaje.

Owce świetnie sobie radzą 
z koszeniem. W pierwszej kolej-
ności wybierają młode źdźbła, 
delikatniejsze i zapewne smacz-
niejsze rośliny. W dalszej – star-
sze trawy i jak przypuszczamy 
mniej smakowite kąski. Owca 
kameruńska to rasa pochodzą-
ca z zachodniej Afryki, głównie 
z Kamerunu i z Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Są niewysokie, mało 
wymagające i wytrzymałe. Czę-
sto używane są do wypasania 
na nieużytkach.

- Dzięki takim naturalnym 
kosiarkom ograniczamy uży-
wanie kosiarek mechanicznych, 
które są źródłem zanieczysz-
czeń powietrza i sporego hała-
su. Oczywiście opracowaliśmy 
też podstawowe zasady bez-
pieczeństwa, aby owce mogły 
spokojnie się wypasać – dopo-
wiada Anna Sokół.  

Firma  ZF przykłada dużą 
wagę do działań  proekologicz-
nych, a barter z owcami wpisu-
je się w politykę zrównoważo-
nego rozwoju, realizowaną od 
lat przez firmę ZF. 

Poza zainstalowaniem pa-
neli fotowoltaicznych, skutecz-
nie odzyskiwane jest ciepło 
z maszyn, które następnie jest 
wykorzystane do ogrzewania 
pomieszczeń. Dzięki projek-
towi rekuperacji w obszarze 

anodowni uzyskiwana jest wy-
magana procesem temperatura 
cieczy w zbiornikach, co odbywa 
się  przy mniejszym zużyciu ener-
gii i wody demineralizowanej.

Tradycyjne oświetlenie zo-
stało wymienione na LED-owe, 
a dodatkowe oszczędności w tym 
zakresie przynosi wykonany ostat-
nio montaż czujników ruchu.

Inny proekologiczny projekt 
zainicjowany pomysłowością 
pracowników, wdrożony został 
w Dziale Obróbki skrawaniem 
i dotyczy neutralizacji płynów 
myjących. Pozwala na zredukowa-
nie ilości odpadów tych substancji, 
kosztów ich utylizacji oraz emisji 
dwutlenku węgla.

- Do odolejania i neutralizacji 
płynów myjących wykorzystuje-
my obecną linię anodującą – dzieli 
się wiedzą Ryszard Tomaszewski, 
Technik utrzymania ruchu i Spe-
cjalista procesu anodowania. 
- Po procesie unieszkodliwiania 
pozostają odpady wolne od sub-
stancji niebezpiecznych. Możemy 
je usunąć z naszego zakładu przy 
pomocy instalacji kanalizacyjnej, 
nie szkodząc środowisku – dodaje.

Drugi z projektów realizowa-
nych przez ZF w obszarze Obróbki 
dotyczy filtracji i odzysku chłodzi-
wa.  - Dotychczas płyn chłodzący 
z brykieciarki traktowany był jako 
odpad, składowany i przekazywany 
do utylizacji przez cysterny samo-
chodowe. Obecnie jest transpor-
towany do urządzenia filtrujące-
go, zostaje oczyszczony z wiórów 
i obcych olejów, następnie trafia 
do beczki i, gotowy do ponowne-
go użycia, wraca do maszyn CNC. 
Daje nam to możliwość skupienia 
się na gospodarce obiegowej i wie-
lokrotnego używania tego samego 
chłodziwa – kontynuuje kolega.  

- Jesteśmy dumni z wyników 
naszych projektów. Na rynku nie 
istniały gotowe rozwiązania tech-
nologiczne a pomysły i inicjatywy 
zawdzięczamy naszym pracow-
nikom, których nowatorskie po-
dejście i zaangażowanie przynosi 
wymierne korzyści – podkreśla 
Agnieszka Ścieszka, Dyrektor Ge-
neralny w ZF. Osiągnęliśmy realne 
efekty: spadek ilości koncentratu, 

zmniejszenie zużycia wody, ener-
gii czy ilości odpadów przekazy-
wanych do utylizacji.

Przyszłość rozpoczyna się 
dzisiaj

Zakładowe procedury uczą 
naw yków przy jaznych śro-

dowisku. ZF jako korporacja 
stawia także na edukację pro-
ekologiczną wszystkich pra-
cowników, organizując m.in. 
warsztaty eko czy kampanie 
informacyjne. 

- Obecna sytuacja, nie tylko 
ekologiczna, ale również ekono-

miczna – wymaga redukcji zu-
życia energii na wszelkich moż-
liwych polach. W ZF jesteśmy tego 
świadomi. Technologia i ekologia 
to dla ZF naturalne połączenie. 
Przed nami jeszcze wiele do 
zrobienia! – zapewnia Agniesz-
ka Ścieszka.

7



Nowiny Gliwickie  
nr 38 | 21 września 2022
www.nowiny.gliwice.pl• GLIWICE •

TACY SAMI.

Mama
Gdy dowiedzia-
łam się, że Szy-
mek ma autyzm, 
poczułam ulgę. 
Tak, również dla-
tego, że wreszcie 
wiedziałam co 
jest mojemu syn-
kowi i mogłam 
mu pomóc. Ale 
przede wszystkim 
odetchnęłam, że 
to nie moja wina. 
Bo rad od tych, 
którzy oceniali 
mnie i mówili, że 
coś robię źle, sły-
szałam aż nadto.

Narodziny

Pamiętasz, Ada, tego dnia 
wprowadziłaś się do naszego blo-
ku. Piotrek odwiedził was, bo znał 
twojego męża z dzieciństwa. Czę-
sto wspominasz ze śmiechem, jak 
bezceremonialnie wręczył ci słu-
chawkę, żebyś ze mną porozma-
wiała. Wcześniej nie widziałyśmy 
się na oczy, a ja właśnie rodziłam.

Co czułam? Strach. Że nie dam 
rady, jako matka. Że nie podołam. 
Piotrek od dawna chciał zostać 
ojcem, a ja odwlekałam decyzję 
o dziecku. Dopiero przecież, dzię-
ki niemu, rozwinęłam skrzydła. 
Zaczęłam żyć i cieszyć się życiem. 
Poczułam, czym jest szczęście. 
Małżeństwo, nowe mieszkanie 
– całkiem nowiutkie, w którym 
nikt przed nami nie mieszkał 
i to, co widziałam w jego oczach 
– prawdziwą, szczerą miłość. 
Taką, w której człowiek czuje się 
wszystkim, co najlepsze.

Chciałam pożyć trochę dłużej 
tylko z nim. Nie dziw się. Wiesz, 
że wcześniej nie miałam lekko. 
Ale po 4 latach małżeństwa, 
w wieku 30 lat zaszłam w ciążę 
i… ucieszyłam się. To było dziec-
ko miłości. Choć Szymek nieźle 
mnie wymęczył. Długo wymio-
towałam, puchły mi nogi.

Kiedy dzwoniłaś, był wieczór, 
chodziłam po korytarzu. Miałam 
skurcze, ale do końca porodu było 
jeszcze daleko. Szymon urodził się 
o 5.00 rano.

Niepokój

Na początku bardzo się de-
nerwowałam. Żeby zasnął, żeby 
mleko mu się nie ulewało. Nie 
miałam pomocy nikogo z ro-
dziny, oprócz Piotrka. Wziął 
urlop tacierzyński i wychodził 
z Szymkiem nim na spacery. To 
była piękna listopadowa jesień.

Widziałam jak rozwijają się inne 
dzieci. Czułam, że coś jest nie tak. 
Szymon powinien już mówić… 
Zanim urodziłam, zaprzyjaźniłam 
się z Anią, naszą sąsiadką. Miała 
małą Milenkę, ubierałam ją, kąpa-
łam. Rozmawiałyśmy o dzieciach, 
a ja przygotowywałam się do nowej 
roli. Ale z Szymkiem było inaczej. 
Miał słabe napięcie mięśniowe. Jak 
go położyłam, tak leżał. Jak posa-
dziłam, siedział. Minął roczek, a on 
nadal nie chodził. Ale dwa miesiące 
później, jak ruszył, to już biegł.

Pojawiły się problemy w skle-
pach. Płakał już na wejściu. Wrzask, 
krzyk. Pamiętam, jak podszedł do 
stoiska warzywnego i zaczął rzucać 
brukselkami. Ludzie w sklepie nas 
unikali. Nikt nie zwrócił nam uwagi 
na głos, ale…

Diagnoza

Na bilansie dwulatka opowie-
działam, jak jest. Ale dopiero pół 
roku później dostałam skierowanie 
do Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Tam postawiono diagnozę. 
Autyzm. A ja poczułam ulgę, że nic 
nie zaniedbałam.

W tym czasie dostawałam dużo 
telefonów od bliskich mi osób. Mó-
wiły, że może źle się Szymkiem zaj-
muję, że nie daję mu książeczek i za-
bawek edukacyjnych i dlatego się źle 
rozwija. Ze strony rodziny Piotrka 
padł nawet wyrzut, że u nich auty-
stów nie było. Starsze osoby pytały, 
za jakie to grzechy…

Gdy Szymek skończył 3 lat-
ka poszedł do przedszkola. Tam 
było strasznie. Nie chciał się bawić 
z dziećmi, jeść, pić. Siedział w ką-
cie. Jeszcze gorzej było, gdy trafił 
do szkoły, do klasy integracyjnej. 

Na porządku dziennym były uwa-
gi. Że przeszkadza, że nie pracuje 
na lekcji. Wszystko przez papiery, 
w których było napisane, że ma lekką 
niepełnosprawność intelektualną. 
Musieliśmy zawalczyć, by zmienili 
kwalifikację. Tam Szymek nie był 
w stanie sobie poradzić.

Najlepsze wyjście

Teraz jest o niebo lepiej. Szymek 
chodzi do szkoły specjalnej, a ja do-
staję same pochwały. Że jest dobry 
z niemieckiego, pięknie maluje, do-
brze biega, występuje na scenie. Na-
wet w Palmiarni miał okazję poka-
zać się szerszej publiczności. Razem 
z Piotrkiem czuliśmy taką dumę!

Po szkole przychodzi, opowiada 
co robił, przytula się. Wcześniej mnie 
odpychał. Brakowało mi tej bliskości. 
Brakowało mi tego, żebym usłysza-
ła słowo „mama”. Pomogła szkoła, 
wspaniali nauczyciele i intensywna 
terapia behawioralna.

Adaś

Adasia planowaliśmy. Mieliśmy 
nadzieję, że piorun nie trafi dwa razy 
w to samo drzewo… Mimo to roz-
ważaliśmy co będzie, jeśli i młodszy 
syn okaże się autystą. Piotrek pocie-
szał, że wiemy już, czym to się je… 
Że będziemy umieli zadziałać. Ale 
mieliśmy nadzieję, że...

Do jakiegoś czasu Adaś rozwijał 
się prawidłowo. W wieku dwóch lat 
pojawiły się pierwsze objawy autyzmu.

Działamy.

 
Taka sama

Nie myślałam o tym, że Szymek 
jest traktowany inaczej, dopóki 
nie zobaczyłam, że w przedszkolu 

w przegrodach innych dzieci leżą 
zaproszenia na urodziny. A u niego 
nie. Była jednak grupka dzieci, która 
się nim opiekowała. Kinga, Maja… 
Zapraszały Szymka, bo był grzeczny. 
Nie bił się z dziećmi, bawił się, choć 
jeszcze nie mówił. Ale to dopiero, gdy 
miał 5 lat i trochę się oswoił.

U Adasia też zaczęły się zapro-
szenia na urodziny, a jego jeszcze 
pomijają. Ale są dziewczynki, które 
go witają. Odpowiadam za niego: 
cześć, cześć. Bo przecież on jeszcze 
nie mówi.

Piotrek wspomina czasem swo-
ją rozmowę z księdzem w kościele. 
Chciał zostać z Szymkiem po mszy, 
prosił, by ksiądz pośpiewał z nim, 
pokazał ambonę. Ksiądz odpowie-
dział, że nie wie, czy zaakceptują to 
inne dzieci i ich rodzice. Choć nie je-
stem przesadnie religijna doceniam, 
że inaczej jest w Bartłomieju. Gdy 
Szymek szedł do komunii ksiądz tak 

pięknie mówił o tym, jakim trudem 
dla rodziców było przygotowanie 
dzieci. Nie ukrywam, że się wzru-
szyłam.

Kochane mamy autystów, nie za-
mykajcie się na ludzi. Nie wstydźcie 
się. Z podniesioną głową chodźcie 
z waszymi dziećmi do sklepów. Nie 
przejmujcie się wzrokiem innych. 
Jeśli nie pokażecie światu, że są dzieci 
autystyczne lub w jakiś inny sposób 
nietypowe, to ludzie się z tym nie 
oswoją. Wy też kiedyś niewiele wie-
działyście o takich dzieciach.

Mamy dzieci neurotypowych 
– odpuście swoim dzieciom. Prze-
stańcie myśleć o tym, jakie PO-
WINNY być. Cieszcie się tym, że 
są zdrowe. Postarajcie się, by jak 
ja nie musiały czekać do 30., by się 
z tych oczekiwań otrząsnąć. By mieć 
odwagę na to, aby być sobą.

Wysłuchała: 
Adriana Urgacz-Kuźniak 

Jest wsparciem dla synów i męża, u którego właśnie zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Życzę im jak najlepiej. Dla mnie są bohaterami.

Kasia jest jedną z dzielniejszych mam, jakie znam. Jest taka sama jak 
inne mamy, choć być może silniejsza? 
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Miejskie spółki działają razem na 
rzecz lepszego gospodarowania 
odpadami w Gliwicach
Przedstawiciele trzech gliwickich spółek 
miejskich: Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej - Gliwice, Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsię-
biorstwa Zagospodarowania Opadów, 
wzięli udział w czwartym Samorządo-
wym Forum Gospodarki Odpadami, 
które odbyło się w dniach 8-9 września 
w Gdańsku. W jego trakcie przedstawili 
wspólne działania na rzecz wspoma-
gania gospodarki obiegu zamkniętego, 
takie jak system produkcji zeroemisyj-
nego biogazu z odpadów oraz osadów 
ściekowych, produkcja ciepła i energii 
elektrycznej z frakcji energetycznych 
odpadów czy innowacyjna zabudowa 
pomp ciepła na terenie miejskiej oczysz-
czalni ścieków, wykorzystujących ciepło 
ze ścieków oczyszczonych.

Forum Gospodarki Odpada-
mi to coroczna konferencja sku-
piająca przedstawicieli samo-
rządów, spółek komunalnych, 
instytucji i firm zajmujących 
się zarządzaniem odpadami 
i wprowadzaniem systemów 
obiegu zamkniętego w mia-
stach. Głównym tematem, na 
którym skupili się uczestnicy te-
gorocznej edycji, były doświad-
czenia samorządów lokalnych 
z wprowadzaniem gospodarki 
obiegu zamkniętego, sposobów 
podnoszenia świadomości spo-
łecznej w kontekście gospoda-
rowania, recyklingu i odzysku 
energii z odpadów jako paliwa 
do produkcji przyjaznej środo-
wisku energii. 

Miejskie spółki z Gliwic 
działają ambitnie

W trakcie spotkania przed-
stawiciele gliwickich spółek 
miejskich: PEC, PWiK oraz 
PZO przedstawili działania 
na rzecz wspólnego stworze-
nia systemu, w którym od-
pady procesów technicznych 
jednej spółki będą mogły zo-
stać wykorzystane jako pali-
wo dla innej. 

Prelegenci zaprezentowali 
między innymi uruchomioną 
na terenie PZO instalację obie-

gu cyrkularnego oczyszczonego 
odcieku składowiskowego. Po-
kazali też perspektywę produkcji 
środka Vita Granum Gliwice (Gli-
wickie Ziarenko Życia) z odpadów 
zielonych produkowanych przez 
Gliwiczan oraz produkcji energii 
elektrycznej z biogazu na terenie 
PWiK, który dzięki procesowi 
beztlenowej fermentacji jest po-
zyskiwany w trakcie oczyszczania 
ścieków miasta Gliwice oraz od-
cieków składowiskowych. 

Jedną z ciekawszych inicjatyw 
jest trwający już projekt zbudo-
wania fermentatorów na terenie 
PZO do produkcji zeroemisyjnego 
biogazu z odpadów bio oraz osa-
dów ściekowych.

- Trzy miejskie spółki znalazły 
swoją wspólną misję i rozpoczęły 
współpracę, mającą na celu zago-
spodarowanie selektywnie zbiera-
nych odpadów kuchennych, a także 
osadów ściekowych. W biogazowni 
produkowany będzie z nich gaz, 
który posłuży do produkcji cie-
pła i energii elektrycznej. Obecnie 
trwa proces oceny morfologicznej 
dostępnych odpadów, aby wybrać  
i zaprojektować właściwą technologię 
– wskazał Krzysztof Szaliński, Prezes 
Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. 

PEC i PWiK prowadzą też za-
awansowane prace nad wspól-
nym uruchomieniem systemu 

pomp ciepła, który ma pozwolić 
na wykorzystanie ciepła z od-
padów w procesach technolo-
gicznych centralnej gliwickiej 
oczyszczalni. Dzięki temu bę-
dzie możliwa produkcja ciepła 
w nowym źródle bez wykorzy-
stania węgla, co ograniczy jego 
spalanie o nawet 20 tysięcy ton 
w skali roku. 

- Realizacja tych projektów 
przyniesie mieszkańcom Gliwic 
szereg wymiernych korzyści. 
Po pierwsze, mówimy o mniej-
szym zużyciu paliw pierwot-
nych. Z tym wiąże się redukcja 
emisji, niższa energochłonność 
procesu produkcji oraz, co naj-
ważniejsze, czystsze powietrze. 
Co więcej, taki system pozwoli 
stworzyć nowe miejsca pracy. 
Obniży też koszty wytworzenia 
ciepła i energii elektrycznej, a to 
przełoży się na niższe rachunki 
dla odbiorców. Efektem będzie 
także większa niezależność i sta-
bilność energetyczna, kluczowa 
w dzisiejszych czasach – dodaje 
Krzysztof Szaliński. 

Cyrkularność przyszłością 
miast

Jak podkreślali uczestnicy Fo-
rum, stworzenie systemu gospo-
darowania odpadami w obiegu za-
mkniętym to obecnie najważniejszy 

kierunek działania samorządów. 
Przedstawiciele spółek miejskich 
i ośrodków gospodarowania od-
padami z całego kraju dostrzegają 
konieczność tworzenia bezpiecznych 
i przyjaznej środowisku systemów 
cyrkularnych obiegów odpadów, 
nie wykluczając z tego łańcucha ich 
termicznego przetwarzanie. Niektó-
re z miast, na przykład jak Kraków, 

Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz czy 
Białystok, już dziś posiadają niezbęd-
ną do tego infrastrukturę. Inne, jak 
Gliwice, które podjęły się stworze-
nia Parku Zielonej Energii, działają 
w tym kierunku, aby w przyszłości 
zapewnić mieszkańcom czystą ener-
gię i w jak najbardziej wydajny spo-
sób gospodarować produkowanymi 
w mieście odpadami.  
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Adam Ciekański Prezes PWiK, Magdalena Budny Prezes PZO, Krzysztof Szaliński Prezes PEC-Gliwice
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Wielkie święto plonów 
w stolicy!
W dniach 10-11 
września odbyły 
się Dożynki Prezy-
denckie 2022. Re-
prezentanci z całe-
go kraju zebrali się 
w Warszawie, aby 
wspólnie dzięko-
wać za plony i trud 
pracy na roli .  Wo-
jewództwo śląskie 
reprezentowała 
gmina Rudziniec! 

W sobotnie popołudnie zorgani-
zowany został konkurs o nagrodę 
prezydenta RP, w którym miał zo-
stać wyłoniony najładniejszy wie-
niec dożynkowy. Zebrani uczestni-
cy zaczęli od wspólnego śpiewu. Nie 
zabrakło ludowych strojów, tańców 
i tradycyjnych utworów. Wieniec 
dożynkowy województwa śląskie-
go stworzyli mieszkańcy sołectwa 
Poniszowice (gmina Rudziniec). 
Warto wspomnieć, że w prace nad 
tzw. koroną włączone były osoby 
w zróżnicowanym wieku i repre-
zentujące różne grupy –  młodzież, 
dorośli, Aktywni Seniorzy, koło go-
spodyń wiejskich oraz pracownicy 
ośrodka kultury. Wieniec zaprezen-
towali członkowie nowo powstałej 
grupy folklorystycznej skupionej 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
Rudziniec. Ukazując piękno ślą-
skich tradycji zaśpiewali, zatańczyli 
„trojoka” (tradycyjny śląski taniec 
ludowy). Zespół i grupa wieńcowa 
opowiedzieli także o symbolice 
stworzonej korony dożynkowej, 
a była ona nieprzypadkowa. Wie-
niec symbolizował tradycyjny śląski 
dom – z silnym stelażem, krzyżem 
z góry i sercem w środku. Konkurs 
podkreślił piękną tradycję wspól-
nego tworzenia wieńców. 

W niedzielę uroczystości do-
żynkowe rozpoczęły się od mszy 
św. dożynkowej, podczas której po-
święcono wieńce dożynkowe. Na-
stępnie w Belwederze reprezentanci 
każdego województwa wręczyli 
parze prezydenckiej przygotowa-
ne upominki. Od godz. 14.00 trwał 
ceremoniał dożynkowy, a po nim 
w ogrodach Belwederu wystawcy 
prezentowali parze prezydenckiej 
swoje produkty. 

Serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania wieńca. Wyrazy 
uznania składamy również dla 
całego zespołu i grupy wieńcowej. 
Godnie i pięknie reprezentowaliście 
gminę Rudziniec, ale także całe wo-
jewództwo! 
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11 września 2022 r.  miały miejsce 

DOŻYNKI GMINY PILCHOWICE
Uroczysta msza święta, korowód, a następnie wielogodzinna zabawa – to wszystko miało miejsce w Wil-
czy. Na tamtejszej scenie starostowie – Lidia i Krystian Reszkowie prowadzący od 40 lat rodzinne go-
spodarstwo ogrodnicze – wręczyli wójtowi Maciejowi Gogulli chleb z tegorocznych zbiorów. Gospodarz 
gminy przekazał z kolei po bochenku chleba sołtysom siedmiu sołectw. 

W części o� cjalnej sołtys Pilchowic, Józef Nierychło został wyróżniony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla 
województwa śląskiego”, a następnie rozpoczął się program artystyczny. Zainaugurowali go przedszkolaki 
z grupy „Słoneczka” wraz z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy. 

W organizację Dożynek Gminy Pilchowice zaangażowany był sztab ludzi na czele z rolnikami, sadownika-
mi, ogrodnikami, sołtysami wraz z Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, strażakami, placów-
kami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i sponsorami. Prace koordynował Gminny Ośrodek 
Kultury w Pilchowicach. 

Serdecznie dziekujemy wszystkim mieszkań-
com, którzy tak licznie uczestniczyli i wspoma-
gali organizację żniwnego święta.
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Politechnika Juniora i Seniora
W ramach zajęć Politechniki Juniora 
i Seniora , organizowanych przez Cen-
trum Popularyzacji Nauki Politechniki 
Śląskiej, dzieci w wieku od 6 do 12 roku 
życia oraz ich rodzice lub opiekunowie 
biorą udział w warsztatach i interaktyw-
nych wykładach prowadzonych przez na-
ukowców i doktorantów uczelni. Zajęcia 
dotyczą wielu obszarów nauki, takich jak 
m.in. f izyka, chemia, budownictwo, druk 
3D, lotnictwo, geologia, architektura, mi-
krobiologia, robotyka i wiele innych. 

Wspólnie spędzony czas rodzi-
ca i dziecka podczas wykładów 
i warsztatów oraz zaangażowanie 
w eksperymenty, doświadczenia 
i wiele innych aktywności to – obok 
zgłębiania naukowych zagadnień 
– jeden z cenniejszych aspektów 
Politechniki Juniora i Seniora.  

Zajęcia zostały zainicjowane 
w 2017 roku przez Centrum Po-
pularyzacji Nauki Politechniki 
Śląskiej. Od tamtej pory politech-
niczny indeks otrzymało ponad 
200 dzieci, które nierzadko powra-
cają na PJS w kolejnych edycjach 
nowego roku akademickiego. 

Pierwsze zajęcia Politechniki 
Juniora i Seniora w roku akade-
mickim 2022/2023 odbędą się pod 
koniec października. Szczegółowe 
informacje oraz harmonogram 
spotkań będzie publikowany na 
stronie internetowej: https://
www.polsl.pl/rjo7-cpn/politech-
nika-juniora-i-seniora/

Warsztaty, wykłady i pokazy są 
bezpłatne, a warunkiem uczest-

nictwa w nich jest dokonanie 
rejestracji za pośrednictwem for-
mularza zgłoszeniowego. 
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III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA RODZICÓW.

 Jestem rodzicem – wybieram empatię
Już w  najbliższą sobotę, 

24 września Zespół Szkół FI-
LOMATA organizuje konfe-
rencję skierowaną do rodzi-
ców, opiekunów, terapeutów 
i wszystkich tych, którzy chcą 
towarzyszyć dzieciom i nasto-
latkom w ich rozwoju w po-
czuciu bliskości, z ciekawością 
i akceptacją.

- Podtytuł tegorocznej kon-
ferencji (Aby więzi nie więzi-
ły) zestawiamy z  metaforą 
żeglarskiego węzła ratowni-
czego – tworzy pętlę, która 
się nie zaciska, jest łatwa do 
zawiązania i rozwiązania na-
wet w trudnych warunkach 
atmosferycznych – wyjaśnia-
ją organizatorzy. - Taki węzeł 
łączy w sposób, który zabez-
piecza, a  nie więzi. Tworzy 
przestrzeń, w której można się 
poruszać i jednocześnie może 
dawać wsparcie czy nieść po-
moc. Widzimy go jako symbol 
wspierającej relacji. Czy chce-
my czy nie chcemy, wszyscy je-
steśmy połączeni, współistnie-
jemy obok siebie i jednocześnie 
razem – jesteśmy powiązani. 
Pytanie, czy możemy w tym 
swobodnie oddychać?

Konferencja podzielona 
została na część wykładową 
i warsztatową, a jej prelegen-
tami są terapeuci i uznani spe-
cjaliści z zakresu psychologii, 
profesjonaliści, za którymi stoi 
potężne doświadczenie i wy-
mierne efekty w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Będzie można 
także kupić książki i pomoce, 
adekwatne do poruszanych te-
matów.

- Celem naszej konferencji 
jest wyposażenie uczestników 
w konkretną wiedzę meryto-

ryczną, jak wspierać dziecko od 
wczesnego dzieciństwa i jak two-
rzyć dobre warunki dla budowa-
nia poczucia własnej wartości, 
empatii, rozwoju mózgu i moty-
wacji wewnętrznej do uczenia się 
i poznawania świata.

Program konferencji:

Część wykładowa:
- Bogdan de Barbaro – Dlacze-

go coraz trudniej być rodzicem 
w XXI wieku? Wyzwania i na-
dzieje.

- Marek Kaczmarzyk – Dwie 
twarze empatii – perspekty-
wa neurobiologii.

- Tomasz Bilicki – Czego nigdy 
nie mówić nastolatkom? - Magda 
Kasprzyk – Uważne dzieci. Dla-
czego potrzeba im uważnych do-
rosłych?

- Katarzyna Dworaczyk – Od 
nazywania uczuć po zamknięcie 
traumy. Jak towarzyszyć dzieciom 
w trudnych emocjach?

- Katarzyna Kudyba – FEJM, 
HAJS I CYBERPRZEMOC – po-
dwójna moralność Internetu.

- Agnieszka Stążka – Gawry-
siak – Jak zarażać dziecko spo-
kojem?

- Agnieszka Stein – Być bliżej 
– czym jest Rodzicielstwo Blisko-
ści?

Część warsztatowa:
(Każdy uczestnik może wybrać 

jedne warsztaty):
- Tomasz Bilicki - Czego nigdy 

nie mówić nastolatkom czyli jak 
pomóc im budować poczucie wła-
snej wartości? - Katarzyna Dwora-
czyk – Jak wspierać dzieci, kiedy 
przeżywają trudne emocje?

- Marek Kaczmarzyk – Róż-
ne oblicza empatii – praktyka 
codzienności - Magda Kasprzyk 
– Moje ciało- mój dom: jak o siebie 

dbać i dać sobie czas na regenera-
cję - Barbara Kmietjan – Tamy czy 
mosty? Jak płynąć razem przez 
dorastanie z nastolatkiem?

- Katarzyna Kudyba – Prak-
tycznie o  wirtualnym świecie 
naszych dzieci

- Agnieszka Stążka – Gawry-
siak – Znajdź swój spokój i zaraź 
nim dziecko

- Joanna Szulc – Kiedy rodzice się 
rozstają – jak zadbać o siebie i wspie-
rać dziecko? - Agnieszka Stein - Bunt 
na pokładzie - rzecz o dziecięcych 
konfliktach z rodzicami

- Piotr Bańczyk i  Grzegorz 
Więcław – Jak zachęcić dzieci 
i młodzież do ruchu i towarzyszyć 
im w aktywności fizycznej?

Z opisem wykładów i warszta-
tów zapoznać się można na stro-
nie www.konferencja.filomata.
pl. Tam też znajduje się link do 
rejestracji (wydarzenie jest płatne) 
oraz szczegółowe sylwetki prele-
gentów.

Nowiny Gliwickie patronu-
ją wydarzeniu.

aku

Stypendia 
w pigułce
Portal Moje Stypendium

Na portalu MojeStypen-
dium.pl znajdują się aktualne 
oferty stypendiów, konkursów 
i staży, po które może sięgnąć 
każdy, kto myśli o swoim roz-
woju. Portal jest także miej-
scem publikacji rzetelnych 
artykułów o tematyce stypen-
dialnej oraz edukacyjnej. I co 
najważniejsze, korzystanie 
z portalu jest całkowicie bez-
płatne i dostępne dla każdego.

W bazie serwisu od począt-
ku jego istnienia zgromadzo-
nych zostało ponad 15 000 ofert 
stypendiów, konkursów i staży. 
Na portalu regularnie publi-
kowane są artykuły o tematy-
ce związanej ze stypendiami 
i edukacją - m.in. o opodatko-
waniu stypendiów czy o nauce 
i studiach za granicą.

Portal Moje Stypendium 
jest prowadzony przez Funda-
cję Dobra Sieć w partnerstwie 
z Polsko-Amerykańską Funda-
cją Wolności.

Fundacja regularnie prze-
prowadza także szeroko za-
krojone badania systemu 
stypendialnego w  Polsce, 
których wyniki udostępnia 
w  publikacjach (np. w  ra-
porcie “Mapa stypendiów 
III” z badania społecznych 
programów stypendialnych 
w Polsce z lat 2019-2020 oraz 
w poradniku o programach 
stypendialnych „Stypendia 
przyszłości ”). Wszystk ie 
publikacje i raporty z badań 
przeprowadzonych przez 
zespół portalu Moje Sty-
pendium udostępniane są 
za darmo, w ramach misji 
społecznej Fundacji.

Program stypendialny 
ADAMED SmartUP

1 września, wraz z rozpoczę-
ciem nowego roku szkolnego, 
wystartowała 9. edycja progra-
mu stypendialnego ADAMED 
SmartUP. Pierwszym etapem 
rekrutacji jest gra online. W te-
gorocznej edycji zadaniem 
uczestników będzie przenie-
sienie się w czasie do 2070 roku 
i przeprowadzenie ewakuacji 
ludzkości na Marsa.

W rekrutacji do programu 
ADAMED SmartUP mogą 
wziąć udział uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z całej 
Polski, którzy mają od 14 do 19 
lat oraz pasjonują się naukami 
ścisłymi i przyrodniczymi. Na 
tym etapie gra naukowa zwe-
ryfikuje ich umiejętność ana-
litycznego myślenia. Najlepsi 
i najlepsze, po przejściu kolej-
nych etapów rekrutacji, wezmą 
udział w innowacyjnym obozie 
naukowym. Rozgrywkę można 
zacząć już dziś na stronie ht-
tps://adamedsmartup.pl/edycja/
edycja-ix/ - będzie ona otwarta 
do 15 stycznia 2023 r.

Zapraszamy do nauki poprzez zabawę
dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat!

Oferta warsztatów:
grupy wiekowe: 6-9lat, 9-13lat, 13-15lat
   praca z makietami pobudzająca myślenie 
   przestrzenne
   warsztaty architektury ekologicznej
   zagadnienia z zakresu architektury
   rysunek artystyczny i architektoniczny
   małe grupy 7-10 osób
   zajęcia prowadzone codziennie oraz
   w każdą sobotę
   zapewniamy przybory i materiały
grupa wiekowa: 15-19lat
   modelowanie 3D budynków i wnętrz, 
   tworzenie wizualizacji z postprodukcją
   zapewniamy indywidualne stanowisko
   komputerowe w Pracowni Architektonicznej
   cykl 7 spotkań w grupach 4 osobowych
   certyfikat ukończenia kursu
   
   

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
tel: +48 501 508 036
e-mail: wma@dnaarchitekci.pl 
adres: ul. Mikołowska 15/U1, 44-100 Gliwice

PROWADZĄ

WARSZTAT
MŁODEGO

ARCHITEKTA
Zajęcia rozwijające wyobraźnię oraz 

myślenie przestrzenne
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AKROBATYKA 
Przygodę z akrobatyką zaczy-

nają już maluchy w wieku 3 lat 
Dlaczego warto? Z każdym ko-
lejnym miesiącem zajęć zauwa-
żasz, że Twoje dziecko potrafi 
budować relacje z rówieśnikami, 
umie przyjmować pochwały, ale 
też radzi sobie z porażkami, ma 
coraz lepsze poczucie rytmu, jest 
bardziej zwinne, gibkie, szybkie 
i wytrwałe w dążeniu do celu. 
Potem zaskakuje Cię staniem na 
rękach, gwiazdami, szpagatami, 
przejściami w przód i tył.

Czy postanowi pójść dalej 
i związać swoją przyszłość z akro-
batyką, a może wybierze inny po-
krewny sport – tego jeszcze nie 
wiesz. Jedno jest pewne – jakąkol-
wiek drogą nie pójdzie, te umie-
jętności zawsze mu się przydadzą.

AKROBATYKA   
POWIETRZNA

Czasem zastanawiacie się czy 
to już ten moment, kiedy powin-
niście zapisać dziecko na akroba-
tykę powietrzną?

Już podpowiadamy. Jeśli wi-
dzisz, że Twoje dziecko ma już 
opanowane poczucie rytmu, jest 
zwinne, gibkie, szybkie, potrafi 
stanąć na rękach, zrobić szpagat, 
mostek, gwiazdę oraz inne figury 

akrobatyczne i, co najważniejsze, 
Twoja pociecha chce pójść dalej 
i nie ma przeciwwskazań. To po-
winieneś, jako rodzic, pozwolić jej 
na kolejny etap wtajemniczenia 
– akrobatykę powietrzną.

To widowiskowe układy cho-
reograficzne z wykorzystaniem 
elementów akrobatycznych wyko-
nywanych na kołach czy szarfach. 
One niewątpliwie dadzą Twojemu 
dziecku poczucie swobody i lek-
kości, sprawiając mu przy tym 
dużo radości. Zajęcia rozwiną jego 
umiejętności akrobatyczne oraz 
gimnastyczne i jeszcze bardziej 
ukształtują charakter.

AIR TRACK
Podczas tych zajęć trenujemy 

skoki na ścieżce znanej z parków 
trampolin. Nasi młodzi uczestnicy 
rozwijają w ten sposób umiejętności 
akrobatyczne oraz gimnastyczne. 
Dają upust swojej energii, wykonu-
jąc salta w przód i tył, salta machowe, 
przerzuty w przód i tył, rundaki. Ta-
kie akrobacje to marzenie wielu doro-
słych, ale to nasi młodzi uczestnicy je 
spełniają i czerpią z tego mega frajdę

W sezonie 2022/2023 
zapraszamy na

akrobatykę
akrobatykę z elementami 
akrobatyki powietrznej
akrobatykę powietrzną 
na szarfach i kołach
Air Track

Zajęcia prowadzone są 
w Gliwicach, Pyskowicach 

i Żernicy.
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Zapisy prowadzimy poprzez FB 
formularz kontaktowy  

https://kre-active.pl/#kontakt

e-mail: kontakt@kre-active.pl
telefonicznie: 694-428-391

Jeśli macie pytania to piszcie  
Chętnie na nie odpowiemy

Trenuj akrobatykę z Kre-Active

ZIELONE LABORATORIUM TAURONA.

Mają swoją pracownię marzeń
Patrycja  
Cieślok - Sorowka

Uczniowie razem z nauczy-
cielami Szkoły Podstawowej nr 
14 im. Stefana Żeromskiego 
w Gliwicach mieli marzenie, by 
w ich placówce powstała pra-
cownia z prawdziwego zdarze-
nia. Nagrali filmik i wygrali, 
teraz mogą się uczyć w nowo-
czesnej sali.

Blisko 140 szkół stanęło 
w szranki, by zdobyć główną 
nagrodę, a mowa o 100 000 zło-
tych na nowoczesną pracownię, 
przyznawanych w ramach pro-
gramu – Zielone Laboratoria 
Taurona, który wspiera szkoły 
podstawowe oraz średnie. Pla-
cówki dzięki programowi mogą 
dotychczasowe sale lekcyjne 
zmienić w nowoczesne klaso-
pracownie. Daje to młodzieży 
większy dostęp do nowych 
technologii oraz wiedzy. Tylko 
cztery szkoły zostały wyróżnio-
ne, tym samym wręczono im 
czeki na realizację wymarzo-
nej pracowni. Wśród laureatów 

znalazła się szkoła z Sośnicy - SP 
nr 14 im. Stefana Żeromskiego, 
będąca częścią Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14.

 Sięgają głęboko

 By spróbować swoich sił w pro-
jekcie, szkoła nagrała filmik, 
w którym uczniowie opowiadają, 
jak miałaby wyglądać pracownia 
ich marzeń. Jak wyjaśnia Iwo-
na Pochopień dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 

w Gliwicach, młodzieży przyświe-
cało hasło wieszcza narodowego 
Adama Mickiewicza – Sięgaj tam, 
gdzie wzrok nie sięga. - Projekt 
nawiązał do naszej dzielnicy, 
w której znajduje się placówka 
– Sośnicy oraz do górników, któ-
rzy ciężko pracują pod ziemią. My 
również chcemy działać i chcemy 
sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga, 
a umożliwi nam to nowa techno-
logia w nowej pracowni - zielonym 
laboratorium. Głównym założe-

niem było to, by pracownia ma-
rzeń była dostosowana do nauki 
przedmiotów ścisłych, jak biolo-
gia, chemia, geografia, fizyka, czy 
matematyka - mówi dyrektorka.

Pracownia marzeń

Uczniowie wspólnie z  na-
uczycielami zaprojektowali 
pracownię marzeń, a  dzięki 
100 000 złotych mogli zakupić 
nie tylko podstawowe narzę-
dzia do nauki, ale i nowoczesne 

sprzęty. W części laboratoryjnej 
znalazły się mikroskopy wraz ze 
szkiełkami oraz odczynnikami, 
a także zestawy doświadczalne. 
Uczniowie mogą obserwować 
obiekty oraz zjawiska przyrod-
nicze w rozszerzonej rzeczywi-
stości 3D dzięki innowacyjnemu 
oprogramowaniu. Pracownię 
wyposażono także w fantoma, 
który posłuży do nauki reani-
macji, resuscytacji oraz RKO. 
Zakupiono też aparaturę do 
pomiarów energii odnawialnej, 
akwarium słodko-wodne, czy 
tablicę w skali makro.

- Za sprawą nowych technolo-
gii uczniowie na zajęciach mogą 
odkrywać i doświadczać. Mam 
nadzieję, że dzięki tej pracowni 
do nauki przedmiotów ścisłych 
w  przyszłości moi uczniowie 
zasilą szeregi umysłów ścisłych 
i będą pomagać ludziom, to moje 
ciche marzenie – podsumowu-
je Pochopień.

W wakacje przygotowano 
oraz wyposażono pracownię 
marzeń, by wraz z  począt-
kiem nowego roku szkolnego 
uczniowie mogli z niej korzy-
stać. Oficjalne otwarcie nastą-
piło 8 września.  
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JAK „WYCISNĄĆ” PRĄD Z CZŁOWIEKA? NASTOLATEK Z GLIWIC MA POMYSŁ

Energia z życia
Nikodem Ciomcia wyraź-

nie pamięta dzień, kiedy po raz 
pierwszy zadał sobie pytanie, 
czy ciało człowieka może pro-
dukować energię. Miał wtedy 
13 lat, a na ekranie telewizora 
leciał program Galileo, którego 
prowadzący rozważał podobne 
kwestie. Minęło kilka lat, dziś 
licealista z V LO, inspirowany 
przez nauczycielkę fizyki, tworzy 
prototyp odzieży, przy pomocy 
której będzie można nałado-
wać smartphona.

Pytanie postawione w Galileo 
co jakiś czas, jak bumerang, po-
wracało w rozważaniach młode-
go gliwiczanina. Aż do momentu, 
kiedy – dzięki nauczycielce fizyki 
Beacie Zimnickiej, natknął się na 
ogniwa Peltiera.

- Zawsze chciałem być nieza-
leżny od gniazdka elektryczne-
go. Chciałem mieć urządzenie, 
które będzie mogło być ładowa-
ne gdziekolwiek jesteśmy. Jestem 
na dobrej drodze, by to osiągnąć 
– nie ukrywa radości nastolet-
ni wynalazca.

Zgodnie z  jego projektem, 
odzież miałaby pobierać energię 
cieplną z ludzkiego ciała i za po-
mocą zjawiska Seebecka, które 
zachodzi w ogniwach Peltiera 
zamocowanych w ubraniu, prze-
twarzać tę energię na prąd stały 

o napięciu i natężeniu pozwalającym 
naładować smartphona.

- Projekt ten jest możliwy do 
zrealizowania, gdyż prawa fizyki 
i  termodynamiki wykorzysta-
ne przeze mnie w tym projekcie 
znane są od XIX wieku. Zjawisko 
Seebecka oraz Peltiera spotkać 

można w takich urządzeniach, 
jak przenośne lodówki – wyjaśnia 
Nikodem Ciomcia.

Licealista ma szansę, by swój 
pomysł zaprezentować w konkursie 
E(x)plory, w którym startują młodzi 
innowatorzy, a obecnie Nikodem jest 
jego finalistą. Na portalu Zrzutka 

założył zbiórkę pieniędzy, które po-
mogłyby mu sfinansować przekucie 
projektu na papierze w działający 
prototyp. Zebrał niż 97% potrzebnej 
kwoty, a pierwsza odzież z funkcją 
ładowarki jest już niemal gotowa 
do testów.

- To, jakie napięcie mogłoby ge-
nerować ciało ludzkie, zależy m.in. 
od wysiłku, wieku i gabarytów czło-
wieka – mówi Nikodem Ciomcia. 
- Pierwsze badania wskazują, że 
w każdej chwili człowiek produkuje 
średnio 300 J energii w postaci ciepła, 
co pozwala na uzyskanie co najmniej 
5V napięcia oraz kilku amperów na-
tężenia, a to z kolei umożliwia nała-
dowanie telefonu – dodaje.

Pojemność typowej baterii tele-
fonu wynosi zazwyczaj od ok. 3000 
do 5000 mAh. Jak szacuje Nikodem, 
dzięki skonstruowanej przez niego 

odzieży smartphone mógłby zostać 
naładowany w ciągu 1 - 2h.

Pozostaje pytanie, czy takie ubra-
nie nie byłoby zbyt ciężkie i niewy-
godne.

- To wciąż jest przedmiotem 
moich badań – przyznaje liceali-
sta. - Obecnie oceniam, że tego 
typu odzież miałaby wagę zbli-
żoną do kurtki zimowej. Pragnę 
jednak rozwinąć tę technologię 
w kierunku zmniejszenia ciężaru 
ubrania, tak aby było ono nie cięż-
sze niż bluza czy koszulka – wyja-
śnia Nikodem.

Więcej o zdolnym licealiście 
przeczytać można m.in. na stronie 
konkursu E(x)plory. Warto tak-
że zajrzeć na facebookową stronę 
„Alternatywne ładowanie - energia 
z życia” - projekt Nikodema Ciomci”.
 aku

POLECAMY!

 Popołudnia ze Sztuką w Galerii Melina!
Galeria Melina to miejsce, 

w  którym można bałaganić 
i tworzyć prawie bez ograniczeń. 
Można też w spokoju spotkać się 
i w otoczeniu sztuki napić się kawy 
i rozmawiać. Fundacja Margines 
to pedagodzy z masą pomysłów 
na twórcze i rozwojowe działania, 
trenerzy treningu umiejętności 
społecznych, o szerokiej gamie 
kompetencji do pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Od tego roku połą-
czymy siły i zaprosimy dzieci do 
Galerii, żeby tworzyły, dobrze się 
bawiły i nauczyły co nieco. Co 
mamy w planach?

Wiedza

Czemu nie! Nauka po szkole? 
Brzmi strasznie? Niekoniecznie, 
jeśli stawiamy na naukę poprzez 
sztukę i zabawę. Mimochodem 
zapamiętamy trochę z historii 
sztuki i architektury, a przy okazji 
z fizyki i matematyki. Dobierzemy 
techniki plastyczne tak, by uczyły 
i rozwijały twórczość. Będziemy 
malować na wodzie, bawić się 
różnymi farbami i fakturami, 
sprawdzać gęstość i ciężar. Mamy 
pewność, że to działa, bo zajęcia 
„Popołudnia ze sztuką” testowali-
śmy w wakacje i dzięki opinii dzie-
ci wiemy, że gdyby lekcje w szkole 
tak wyglądały, dzieci chętniej by 
na nie chodziły. Zapraszamy dzieci 

w wieku 7-10 25.10. (wtorek) w godz. 
16.00 - 17.45.

Rozwój

Dla małych i dla dużych. Dla 
maluszków przygotowaliśmy zajęcia 
rodzinne, a dla młodzieży - rozwój 
umiejętności społecznych. Oczywi-
ście, nadal wszystko poprzez działa-
nia twórcze. Maluszki od 8 miesiąca 
życia z rodzicami lub opiekunami 
zapraszamy na warsztaty, w czasie 
których będą rozwijać swoją inte-
grację sensoryczną, motorykę małą 
i umiejętności społeczne poprzez 
zabawy z wykorzystaniem metod 
sensoplastyki - 17.10. o godz. 16.00.

Dbałość o siebie

Młodzież od 13 roku życia podczas 
autorskich warsztatów będzie mogła, 
dzięki wykorzystaniu technik arty-

stycznym, takich jak ebru, marmur-
kowanie, pouring, popracować nad 
swoimi umiejętnościami społeczny-
mi, które są niezbędne w dorosłym 
życiu. Planujemy stworzyć stałą grupę 
osób, która będzie wspólnie tworzyć, 
a dzięki opiece terapeuty zajęciowego 
i trenera TUS, da sobie dużo czasu dla 
siebie, wzajemne wsparcie i rozwój 
w różnych zakresach. Na I semestr 
zaplanowaliśmy pracę nad relacjami, 
ale też - udział w tworzeniu poradnika 
dla dorosłych o tym, jak nie mówić 
o dzieciach i młodzieży. Zajęcia roz-
poczną się 25.09. o godz. 16.30 i po-
trwają do 18.00.

Zabawa

Na każdych z opisanych warsz-
tatów kluczowe będą dla nas twór-
czość, dbałość o siebie, ale też - do-
bra, radosna zabawa. Przedszkolaki 

zapraszamy na wielkie lekcje o... No 
właśnie - o czym? O budowanie or-
ganizmu, o geografii i meteorologii, 
fizyce i powstaniu pisma. I o wielu 
innych rzeczach - co miesiąc po-
święcimy uwagę konkretnej wie-
dzy, poprzez wykorzystanie sen-
sorycznych zabaw artystycznych. 
Zapraszamy na Częstochowską 16 
od 25.09. - godz. 15.00.

Kiedy kończyliśmy wakacyjny 
cykl, usłyszeliśmy od jednej z mło-
dych uczestniczek, że choć uczestni-

czyła już w wielu różnych zajęciach 
plastycznych, te w Melinie są najbar-
dziej urozmaicone. I ta opinia stała 
się dla nas ogromną motywacją, by 
wszystkie przygotowane przez nas 
warsztaty były dobrze zaplanowa-
ne (bo w tym natłoku rozmaitości 
mamy wychowawczy plan), atrak-
cyjne (czyli z wykorzystaniem cie-
kawych technik) oraz... lekko zaska-
kujące. Zapraszamy!

Kontakt: stowarzyszniemelina@
gmail.com 

18



Nowiny Gliwickie  
nr 38 | 21 września 2020
www.nowiny.gliwice.pl • Co po szkole ? •

POPULARNE MIEJSCA NA SZKOLNE WYPADY.

Top 10 miejsc na klasową 
wycieczkę

Zwykle w szkołach na po-
czątku roku układany jest plan 
szkolnych wycieczek. Dzieci 
i młodzież najprościej jest za-
brać do kina, ale w kalendarzu 
warto znaleźć miejsce także na 
bardziej edukacyjne propozy-
cje. Zebraliśmy 10 ciekawych 
destynacji. Wśród nich są i ta-
kie, które mogą nieco zasko-
czyć…

 1. Jeśli kino, to może 
Amok? Bez popcornu, za to 
z ofertą Przedszkolnej i Mło-
dzieżowej Akademii Filmowej. 
Repertuar jest zróżnicowany 
i dopasowany do poszczegól-
nych kategorii wiekowych. Naj-
młodsi słuchacze poznają kino 
od podszewki, a ci starsi mają 
okazję do dyskusji na tematy 
opowiedziane w prezentowa-
nych im filmach.

2. Lekcje muzealne w Mu-
zeum w Gliwicach. Ich pro-
gram zmienia się w zależności 
od pory roku, zbliżających się 
rocznic czy świąt. Obecnie 
młodzież może dowiedzieć 
się więcej, niż znajdzie w pod-
ręcznikach, o drugiej wojnie 
światowej. Do 7 października 
organizowane są także zaję-
cia dla grup przedszkolnych 
i szkolnych towarzyszące wy-
stawie „Wojciech Siudmak. 
Uniwersum”.

3. Muzeum Tatuażu w Gli-
wicach to jedna z tych propo-
zycji, które mogą nieco zasko-
czyć. Ale przecież to jedyna 
tego typu inicjatywa w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej! 
Jest to placówka popularyzująca 
historię, piękno i różnorodność 
zjawiska tatuażu, dzięki której 
w  oryginale można zobaczyć: 
plemienne narzędzia do tatu-
owania z różnych stron świata, 
zbiór elektrycznych maszynek 
od początków XX wieku po cza-
sy współczesne, ksiegozbiór pu-
blikacji dotyczących tatuażu od 
XVIII wieku, kolekcję japońskich 
drzeworytów ukiyo-e z XIX wieku 
i wiele innych przedmiotów do-
kumentujących historię tatuażu.

4. Funzeum – to miejsce roz-
rywki, ale bez wątpienia inspi-
rujące i rozwijające wyobraźnię 
przestrzenną. Dzięki instalacjom 
przygotowanym z myślą o mło-
dych fotografach, uczniowie mają 
okazję na wykonanie niesamowi-
tych zdjęć i… dobrą zabawę.

5. Kolejkowo – tego miejsca 
większości gliwiczan nie trzeba 
przedstawiać. Śląsk, w tym Gliwi-

ce w miniaturze. Z ich niesamowi-
tym klimatem, którego charakter 
i piękno zostały ukształtowane 
przez burzliwe dzieje i wieloletnie 
tradycje górnicze. W przypadku 
grup szkolnych bilety są tańsze, 
a zwiedzanie odbywa się z prze-
wodnikiem (na zdjęciu).

6. Ważne Miejsce, Katowice 
- Tajemnica Ciemności to uni-
katowa w  skali Śląska ścieżka 
edukacyjna. Składa się z pięciu 
całkowicie zaciemnionych, inspi-
rująco zaaranżowanych przestrze-
ni. Młodzież może tam doświad-
czyć sposobu funkcjonowania 
osób niewidomych. Zwiedzający 
odkrywają poznawanie rzeczy-
wistości wszystkimi zmysłami za 
wyjątkiem wzroku i budzą w so-
bie empatię.

7. Palmiarnia – Ścieżka wie-
dzy o roślinach egzotycznych to 
niepowtarzalna możliwość bez-
pośredniego kontaktu z egzotycz-
ną przyrodą. Tematyka ścieżki 

obejmuje omówienie grup roślin 
przyprawowych i  sukulentów 
oraz rodziny bambusów i palm. 
Na terenie pawilonów ekspozy-
cyjnych wyodrębnione zostały 
punkty, w których nie obowią-
zuje reguła „Nie dotykać”. Każdy 
w tych miejscach ma możliwość 
sprawdzić na ile „ostre” są ciernie 
kaktusów czy jak miękka może 
być „skóra” palm. To niezwykle 
atrakcyjna, interaktywna lekcja 
botaniki. Każda grupa, która 
ukończy ścieżkę, otrzymuje sto-
sowny certyfikat.

8. Muzeum Ognia, Żory – wy-
stawa zaprojektowana jest w taki 
sposób, aby umożliwić zwiedzają-
cym samodzielne zapoznanie się 
z eksponatami i aby każdy mógł 
wziąć czynny udział w procesie 
przyswajania wiedzy. Wizyta 
w Muzeum jest alternatywą dla 
tradycyjnego sposobu nauczania, 
stanowi praktyczne uzupełnienie 
lekcji historii, kultury, fizyki czy 

chemii. Wstępem do ekspozycji 
jest film edukacyjny, zaś ścieżka 
zwiedzania prowadzi przez pięć 
stref tematycznych: Okiełznanie 
Żywiołu, Przez Antyk i Wieki 
Średnie, Pali Się!, Obszar Du-
chowości, Mędrca Szkiełko i Oko. 
Zwiedzający będą mogli samo-
dzielnie rozpalić ogień oraz znicz 
olimpijski, a najodważniejsi podej-
mą próbę ugaszenia wirtualnego 
ognia. Ekspozycja skierowana jest 
do każdej grupy wiekowej.

9. Planetarium, Katowice 
– oferuje zajęcia z zakresu fizyki, 
astronomii i meteorologii. Bogaty 
zakres tematów powoduje, że war-
to tam zajrzeć niejeden raz. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że to bar-
dzo popularne miejsce i polecamy 
zarezerwować termin wykładów 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

10. Muzeum Śląskie, Kato-
wice – tak jak bogate jest nasze 
dziedzictwo i szeroki wachlarz 
zbiorów, tak wszechstronna jest 
tematyka lekcji muzealnych 
oferowanych przez tę placówkę. 
W tym roku szkolnym propo-
nowane są lekcje i warsztaty po-
święcone różnym dziedzinom 
kultury. Wszystkie zajęcia za-
kładają aktywny udział uczniów 
i są okazją do połączenia nauki 
z pasją tworzenia, samodzielny-
mi poszukiwaniami, ćwiczeniem 
umiejętności pracy w grupach. 
Wpisując się w podstawy pro-
gramowe, uzupełniają program 
nauczania, a przede wszystkim 
inspirują do własnych przemy-
śleń i działań twórczych.

MAGDALENY SZMATIUK PROPOZYCJE NA DRUGIE ŚNIADANIE.

 Coś więcej niż nudna kanapka
Drugie śniadanie dla na-

szych pociech odgrywa bar-
dzo ważną rolę w codziennym 
jadłospisie. Dodaje energii, 
pomaga w bardziej efektyw-
nej nauce oraz skupieniu się 
podczas zajęć lekcyjnych. Za-
zwyczaj proponujemy naszym 
pociechom proste i szybkie 
śniadanie w postaci kanap-
ki. Dobrym pomysłem jest 
urozmaicenie tego posiłku 
poprzez przygotowanie w tzw. 
„lunchboxie” kilku smakowi-
tych przekąsek.

Propozycje na drugie 
śniadanie

Klasyczne tortille z kur-
czak iem, sa łatą lodową, 
kukurydzą, posmarować 
możemy jogurtem greckim 
z odrobiną czosnku. Wszyst-
ko zawijamy i  kroimy na 

małe kawałki. Możemy również  
wykonać bardziej k lasyczne 
z serem, szynką i ketchupem, 
a następnie zapiec je w piekar-
niku i pokroić na trójkąciki. 
Można również zastąpić tortille 
klasycznymi naleśnikami, które 
najlepiej przygotować wcześniej 
ze swoimi pociechami, używając 
nadzienia słonego lub słodkiego. 
Kolejną propozycją może być 
sałatka owocowa lub warzywna, 

możemy dodać do tego również 
owoce suszone, bakalie, orze-
chy, skropić cytryną i dodać 
odrobinę miodu. Zachęcam, aby 
wykonać taką sałatkę wspólnie 
z dziećmi, sprawi im to ogrom-
ną frajdę i chętnie zjedzą to na 
swoje drugie śniadanie.

Nie zapomnijmy również o na-
pojach dla naszych pociech - woda 
mineralna z cytryną i miętą lub 
ciepła herbata z miodem, imbirem 

i cytryną to świetne rozwiązania 
na chłodniejsze dni.

A oto racuszki z cynamonem, 
świetna propozycja na drugie 
śniadanie dla waszych dzieciacz-
ków:

 
Składniki:
4 duże ulubione jabłka
500 – 600 ml mleka 3,2%, moż-
na również użyć kefiru, około 2 
opakowań 250 ml
2-3 szklanki mąki pszennej
łyżeczka proszku do pieczenia
4 jajka
1 łyżeczka cynamonu
2-3 łyżki cukru pudru, można 
użyć również miodu (4 łyżki)
2-3 łyżki oleju rzepakowego lub 
oleju kokosowego
kilka sztuk ulubionych orze-
chów

 

Mleko, jajka, cukier puder, 
proszek do pieczenia przekłada-
my do miski, mieszamy, następnie 
miksujemy na wolnych obrotach, 
przesiewamy mąkę przez sito, do-
dając do masy, ważne aby nie była 
za rzadka – w razie potrzeby moż-
na ją zagęścić mąką. Ciasto odsta-
wiamy. Jabłka obieramy ze skóry, 
kroimy na małe kawałeczki, można 
również zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach. Jabłka i cynamon 
dodajemy do masy i mieszamy do 
uzyskania jednolitej konsysten-
cji. Rozlewamy na patelnię dwie 
łyżki oleju kokosowego lub rzepa-
kowego, kładziemy 2 łyżki masy. 
Placuszki smażymy na średnim 
ogniu aż się zarumienią. Możemy 
posypać zmielonymi orzechami 
laskowymi i  cukrem pudrem. 
Wkładamy do lunchboxa i gotowe.

Smacznego,
Magdalena Szmatiuk
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DZIENNIKARKA, PSZCZELARKA I STADIONOWA SPIKERKA.

Pracowita, ak-
tywna, empatycz-
na, uwielbiająca 
kontakt z naturą. 
Patriotka lokalna. 
Czuje się Ślązaczką 
i mieszkanką... trój-
miasta. - W Zabrzu 
się urodziłam, w By-
tomiu mieszkam, 
a w Gliwicach pra-
cuję – wylicza.

Z śmiechem wspomina 
dzieciństwo. - Byłam nudnym 
i grzecznym dzieckiem. Typ 
wszechstronnego kujona. Czas 
spędzałam aktywnie jeżdżąc 
z tatą na rowerze. On jest rodo-
witym gliwiczaninem, więc nie 
raz odwiedzaliśmy na jednośla-
dach dziadków, którzy miesz-
kali w domku jednorodzinnym 
z pięknym ogrodem przy ul. 
Rybnickiej. Bardzo lubiłam te 
wycieczki, a Gliwice mi impo-
nowały swoim rozmachem.

Po skończeniu podstawów-
ki i  gimnazjum rozpoczęła 
naukę w zabrzańskim LO nr 
3 w klasie dwujęzycznej z ję-
zykiem niemieckim. - Sporo 
nauki – krótko podsumowuje 
tamten czas.

Po maturze studiowała so-
cjologię reklamy i komunika-
cję społeczną na Uniwersytecie 
Śląskim oraz ekonomię (spe-
cjalność public relations) na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. - Wtedy widzia-

łam się w roli pijarowca, rzecznika 
prasowego, ale rychło mi przeszło 
i uznałam, że dużo lepiej czuję się 
po drugiej stronie mikrofonu czy 
kamery – opowiada.

Swoją przygodę z  mediami 
zaczęła jeszcze na studiach, kie-
dy nasza-klasa.pl była u szczytu 
popularności. Później pojawił się 
Facebook, który zainteresował ją 
także zawodowo. W czasach, kiedy 
nie było jeszcze fanpage’y prowa-
dziła tam działania marketingowe. 
Swoją pasję i doświadczenie roz-
wijała najpierw w agencji interak-
tywnej, aby ostatecznie wylądować 
w „mediach tradycyjnych”. Radio 
i telewizja, a nieco później połącze-
nie - portal internetowy Silesion.
pl. Pisze, nagrywa, montuje, foto-
grafuje i prezentuje rzeczywistość 
w  gliwickim Imperium Media 
(radio, telewizja, portal), gdzie 
pełni funkcję zastępcy redaktora 
naczelnego. Nie wyobraża sobie 
dnia bez Facebooka, Instagrama 
a od niedawna Tik Toka. Ale...

 - Świat to nie tylko praca, warto 
mieć miejsca, gdzie można prze-

wietrzyć głowę – zauważa. - Naj-
pierw odnalazłam się w pszcze-
larstwie. Zrobiłam specjalny kurs, 
potem kupiłam 4 pszczele rodziny 
i sporo czasu spędzamy z mężem 
w naszej pasiece. Od niedawna mam 
drugą pasję: jestem spikerką stadio-
nową. Z mikrofonem pracuję na me-
czach A-klasowych Czarnych-Sucha 
Góra Bytom, klubu, który w 2020 
roku obchodził 100-lecie istnienia. 

Poznajcie ulubione miejsca 
w Gliwicach Agnieszki Baron-
-Twarkowskiej, dziennikarki 
i pszczelarki.

Agnieszka Baron-Twarkowska

Agnieszka Baron-Twarkowska. Lat 34. Za-
brzanka z urodzenia, bytomianka z zamieszka-
nia, gliwiczanka z zatrudnienia (i z zamiłowania). 
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Za-
stępca redaktora naczelnego w Imperium Media 
w Gliwicach (radio, portal, telewizja). Wcześniej 
związana z Radiem Katowice, Radiem Silesia oraz 
portalem Silesion.pl. Jej motto to: „nie ma ludzi 

nudnych, trzeba tylko zadawać właściwe pytania”. 
Jej pozazawodowe zainteresowania związane są 
z pszczelarstwem (jest właścicielką pasieki „Biny 
w amoku” oraz rzeczniczką prasową Koła Pszcze-
larzy Miejskich przy Śląskim Związku Pszczelarzy). 
Ostatnio ukończyła kurs spikera organizowany 
przez Śląski Związek Piłkarski. Jest spikerką by-
tomskiego klubu piłkarskiego Czarni-Sucha Góra. 
Prywatnie żona Filipa i mama Janki.

Palmiarnię traktuję jako antydepresant w porze jesienno-zimowej. To 
piękne zielone miejsce odwiedzam też zawodowo, przybliżając Palmiarnię 
widzom i słuchaczom Imperium.

Szobiszowice. Lubię to miejsce nie tylko dlatego, że tutaj pracuję, ale również po-
przez dobrosąsiedzkie relacje, które zbudowałam z mieszkańcami tej dzielnicy.

„Rynek ma dla mnie „Rynek ma dla mnie 
wymiar bardzo osobisty. wymiar bardzo osobisty. 

Tutaj przeżyłam wiele Tutaj przeżyłam wiele 
wspaniałych chwil wspaniałych chwil 

(koncerty w Jazovii, (koncerty w Jazovii, 
spektakle w ramach spektakle w ramach 

festiwalu „Ulicznicy”, festiwalu „Ulicznicy”, 
ciekawe rozmowy ciekawe rozmowy 

z napotkanymi z napotkanymi 
przechodniami podczas przechodniami podczas 

pracy), w ratuszu wzięłam pracy), w ratuszu wzięłam 
ślub, mimo że ani ja ani ślub, mimo że ani ja ani 

mąż nie jesteśmy z Gliwic”. mąż nie jesteśmy z Gliwic”. 

Aleja Przyjaźni ma klimat. Buduje je z pewnością gliwicka perełka - Ruiny 
Teatru Victoria. Ale z aleją związane są też moje wspomnienia imprez, które 
współorganizowałam ze stowarzyszeniem Warsztat Miejski. 

 Świat to nie tylko praca   Świat to nie tylko praca  
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ZNAKOMITE PRACE MOŻNA OGLĄDAĆ DO 10 PAŹDZIERNIKA.  

Fantastyczny Siudmak

„Mimo swej ogromnej pracowitości (kil-
kaset okładek i ilustracji w tomikach 
światowych wydawnictw SF i kilkadzie-
siąt plakatów dla wielkich festiwali f ilmo-
wych) oraz niepodważalnej popularności 
na Zachodzie, Siudmak nie znalazł dotąd 
pełnego, należnego mu uznania zarów-
no w kręgach polskich krytyków sztuki, 
jak i muzealników i wystawców” - pisał 
w lipcu 1987 w miesięczniku „Fantastyka” 
Krzysztof Dydo.

35 lat później, w lipcu 2022 
roku Muzeum w Gliwicach 
dowodzi, że niekończące się 
kręcenie nosem przez kryty-
ków sztuki nie powstrzyma 
i nie przeszkadza Wojciechowi 
Siudmakowi, nadal być jednym 
z niewielu współczesnych, pol-
skich artystów, który sięgnął po 
rzeczywistą, międzynarodową 
sławę i popularność. Wśród 

jego fanów znaleźli się znakomi-
ci twórcy i wizjonerzy kina m.in. 
George Lucas, Federico Fellini, 
Jean-Jacques Annaud, Denis Vil-
leneuve.

Do 10 października, w salach 
wystawienniczych Willi Caro, 
oglądać można nie tylko wiel-
koformatowe obrazy, ale też ry-
sunki i rzeźby tego wyjątkowego 
malarza. Jego surrealistyczne 

wizje, choć on sam określa swo-
ją twórczość jako „hiperrealizm 
fantastyczny”, meblowały (i ro-
bią to nadal) wyobraźnię nie tyl-
ko pokoleń fanów fantastyki i SF 
na całym świecie, ale wszystkich 
tych, którzy odczuwają znużenie 
sterylną abstrakcją i konceptu-
alizmem, wciąż jeszcze dominu-
jącymi w dzisiejszej sztuce. Jednak 
przyszłość należy do Siudmaka.

- Przygotowaną przez Muzeum 
w Gliwicach ekspozycją inaugu-
rujemy rozpoczynający się w 2022 
roku cykl retrospektywnych wy-
staw malarstwa, rysunków i rzeź-
by Wojciecha Siudmaka, który 10 
października, a więc dokładnie 
w dniu finisażu naszej wystawy 
będzie z nami i zaproszonymi 
gośćmi obchodził swoje 80. uro-
dziny.  Po Gliwicach jego prace zo-
baczy publiczność Gdańska, War-
szawy i Krakowa, czyli głównych 
centrów kultury i sztuki naszego 
kraju. Co więcej, w Krakowie pra-
ce Siudmaka eksponowane będą 
na Wawelu! Jednak tą wielką przy-
godę zaczynamy właśnie tu i nie 

bez przyczyny, bo - Przyszłość jest 
tu! Bardzo się cieszę, gdyż dzięki 
„Uniwersum” Siudmaka nasze te-
goroczne, gliwickie wakacje zy-
skają absolutnie fantastyczny wy-
miar – mówi Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

 - Chciałbym, aby ten zaryso-
wany przeze mnie świat, był moim 
osobistym prezentem dla miło-
śników literatury fantastycznej, 
dla ich dzieci i wnuków i wszyst-
kich przyszłych czytelników. To 
właśnie im tak bardzo potrzebna 
jest wyobraźnia, otwarty szero-
ki horyzont i dalekie spojrzenie 
w przyszłość – powiedział Woj-
ciech Siudmak.

  - Uniwersum Wojciecha Siud-
maka to kosmiczna przestrzeń 
wrażliwości artystycznej i wy-
obraźni, gdzie nie ma prostych 
odpowiedzi ani trywialnych 
rozstrzygnięć. To świat równo-
legły, jednocześnie z przeszłości 
i przyszłości, w którym odnajdą 
się ludzie o otwartych umysłach 
i wrażliwi na piękno. [...] Próżno 
szukać jasnego przekazu w twór-

czości Wojciecha Siudmaka. Arty-
sta przez wiele lat współpracował 
z jednym z największych francu-
skich wydawnictw science fiction, 
interpretując w swobodny sposób 
prozę Franka Herberta, Philipa K. 
Dicka i innych wybitnych pisarzy. 
Jego prace znane były wówczas 
w Polsce z nieostrych reprodukcji 
na papierze złej jakości, ale wy-
starczyło to, by stał się ulubionym 
twórcą pokolenia „Fantastyki” i na 
trwałe zapisał się w imaginarium 
fanów S.F. Złożyło się na to wiele 
elementów. Po pierwsze niesły-
chana wirtuozeria rysunku, który 
dla Siudmaka jest ulubiona tech-
niką Podobnie jak jego wybitni 
poprzednicy Albrecht Durer, Le-
onardo da Vinci, Ingres, William 
Blake czy Gustave Dore uważa, że 
„rysunek jest istotą sztuki”. Ar-
tysta jest autentycznie zafascy-
nowany kosmosem, odkryciami 
nauki i filozofią. Dialog między 
intelektem a wyobraźnią stanowi 
niewyczerpana pożywkę dla jego 
twórczości” – mówi Dorota Pień-
kos, kurator ekspozycji.
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6 PAŹDZIERNIKA STARTUJE KOLEJNA EDYCJA FESTIWALU PALMJAZZ.

PalmJazz czas zacząć
J esień za pasem i jak co roku 

o tej porze nachodzi czas na 
etnojazzowy zawrót głowy. 

Impreza, której w poprzednich 
trudnych latach nie pokonała 
żadna klęska żywiołowa, której 
organizatorzy nie przestraszyli 
się zmasowanego ataku pande-
mii, której dochowała wierno-
ści lojalna publiczność, wraca 
do nas po raz trzynasty. 

Tym razem koncerty nadcią-
gają w październiku, tydzień po 
tygodniu, skomasowane w trzy 
kolejne bloki drugiej połowy 
tygodnia (6 – 8, 12 – 15 i 19 – 20 
października). Wielkie otwarcie 
tej edycji to Nils Peter Molvaer 
(6 października, czwartek, godz. 
19.00), którego koncerty zawsze 
są dosłownie oblegane przez 
koneserów jazzu. Specjalnie 
dla palmjazzowej publiczności 
organizatorzy imprezy zapro-
sili go kolejny raz, stwierdzając: 
„Nils Peter Molvaer Group na 
PalmJazz 2022 to przede wszyst-
kim Wasz wybór”. Z obowiązku 
przypominamy więc, że Molvaer 
to norweski trębacz, kompozy-
tor i producent muzyczny, twórca 
o niezwykle różnorodnych in-
spiracjach (Miles Davies i Bjork, 
Billie Holliday i Massive Attack, 

Don Cherry i Joni Mitchell), który 
w swojej twórczości potrafi harmo-
nijnie połączyć jazz, ambient, house, 
electronic, etno i pop. W Gliwicach 
po raz pierwszy gościł w 2012 roku, 
od razu wywierając na słuchaczach 
wielkie wrażenie. Niezwykła inten-
sywność doznań dźwiękowych i ilu-
stracyjny charakter jego kompozycji 
to cechy, za które publiczność ceni 
go najbardziej. 

 Następny dzień festiwalu (7 paź-
dziernika, godz. 19.00) rozpocznie 
koncert Moniki Borzym, wokalistki 
zarówno wszechstronnej, jak i chary-

zmatycznej. Wśród jej licznych zalet 
wypada wymienić wspaniały, bogaty 
wokal, spontaniczność i ogromne 
poczucie humoru. Koncerty Moniki 
Borzym to wydarzenia nie tylko mu-
zyczne, ale i aktorskie, bo jej żywio-
łowe interpretacje potrafią tchnąć 
życie w każdy „wykon”. Tym razem 
dzięki niej dostaną drugie życie stare 
przeboje Henryka Warsa i Jerzego 
Petersburskiego, pisane do ponad-
czasowych tekstów Tuwima i He-
mara. Zabrzmią więc dla nas „Płyta 
z zadrą”, „Pokoik na Hożej” czy „Na 
pierwszy znak” – piosenki uznawa-

ne za polskie przeboje jazzowe lat 
20. I 30. XX wieku. W programie 
koncertu pojawi się również jeden 
z największych przebojów Moniki, 
czyli urocze i dowcipne „Takie ciało”, 
utwór napisany przez Łukasza Boro-
wieckiego do słów Artura Andrusa, 
wykonywany przez naszą wokalistkę 
iście brawurowo. 

Jako drugie tego dnia wystąpi 
trio: Portugal-Kemenade-van’t Hof. 
Wirtuoz instrumentów klawiszo-
wych, brazylijska perkusjonistka 
i wirtuoz saksofonu – warto spraw-
dzić efekt tej niezwykłej fuzji. Tro-

je artystów to postaci co się zowie 
nietuzinkowe, o wielkiej sile wyrazu 
i bogatym dorobku artystycznym. 
W granej przez trio muzyce łączyć 
się mają brzmienia tradycyjne i et-
niczne, przetworzone w nowoczesny 
sposób. Organizatorzy obiecują nam 
więc i nastroje bliskie muzyce filmo-
wej, i współczesne transowe „zapę-
tlenia”, i muzykę świata. Dodatkową 
zachętą dla bywalców PalmJazzu bę-
dzie z pewnością to, że van Kemena-
de gościł już na festiwalowej scenie 
i zdobył sobie fanów oryginalnością 
brzmienia oraz wirtuozowskim opa-
nowaniem instrumentu.

 W sobotę, 8 października stanie 
przed nami solista: Craig Taborn 
z USA. Ten pianista, improwizator 
i kompozytor to jedna z najważniej-
szych postaci nowojorskiej sceny ja-
zzowej. Na scenie partnerował m. 
in. Dave’owi Douglasowi, Chrisowi 
Potterowi czy Tomaszowi Stańce, 
nagrywał dla znanej wytwórni 
EMC Records, liderował własnym 
zespołom, w tym Craig Taborn Trio, 
Junk Magic i The Ancients and Mo-
derns. W jego solowych koncertach 
(na akustycznym pianinie oraz in-
strumentach elektrycznych) wielka 
tradycja amerykańskiego jazzu prze-
platać się będzie z fusion, hip hopem 
oraz muzyką współczesną. 
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PalmJazz znowu zagra dla 
swoich fanów

Zespół Szkół Łączności – kursy w Szwecji
Nauczyciele ZSŁ dokształcają 

się nie tylko w kraju, ale również 
za granicą.

W ramach projektu pt. Kompe-
tencje językowe nauczycieli ZSL 
sposobem efektywnego nauczania 
-KJN, o nr POWERSE-2019-1-PL-
01-KA101-064033, nauczyciele ZSŁ 
zrealizowali kurs języka angielskie-
go.

Okres realizacji:   28-10-2019 do 
     27-09-2022r

Uczestnicy -8 nauczycieli
Dofinansowanie: 101 403,34 zł
Cele projektu:
Najważniejszym celem projek-

tu było podniesienie kompetencji 
językowych oraz wzmocnienie mo-
tywacji do nauki języków obcych. 
Nauczyciele wzięli udział w kursie 
języka angielskiego, ale oprócz tego 
nawiązali ciekawe kontakty oraz 
współprace pomiędzy różnymi 
instytucjami kształcenia.

Kurs został zrealizowany przez 
EU MOBILITY SVERIGE w okre-
sie od 14 do 25 lutego grupa 1 oraz 
od 20-06 do 01-07 grupa 2.

Szkolenie było świetnie przygo-
towane i dostosowane do naszych 
potrzeb i oczekiwań. Poza trady-
cyjnymi zajęciami w sali lekcyjnej, 

odbywały się także konwersacje 
w najpiękniejszych zakątkach Mäl-
mo. Lektorki cierpliwie doskona-
liły nasze umiejętności językowe 
oraz z pasją opowiadały ciekawost-
ki na temat kultury i zwyczajów 
szwedzkich. Przypatrując się ich 
pracy poznaliśmy wiele nowo-
czesnych i ciekawych metod na-
uczania. A dzięki interesującym 
aktywnościom odkryliśmy nowe 
narzędzia informatyczne, które 
z powodzeniem wykorzystuje-
my w naszej pracy. Pracownicy 

z przyjemnością towarzyszyli nam 
w zwiedzaniu miasta, wskazując 
najciekawsze obiekty kultury oraz 
zabytki. Dodatkowym atutem była 
możliwość zwiedzania regionu 
w wolnym czasie, dzięki czemu 
nasz wyjazd okazał się bogaty 
w walory kulturowe i turystyczne. 
Była to świetna okazja do rozwoju 
osobistego i zawodowego.

W dniu 21 IX 2022 r. odbędzie 
się podsumowanie projektu ESN, 
w czasie którego otrzymamy cer-

tyfikaty oraz powspominamy czas 
spędzony na kursie.

Natomiast 7, 8 X 2022r. szkoła 
obchodzi jubileusz 75-lecia. Zapra-

szamy kadrę oraz absolwentów do 
udziału w uroczystości. Szczegóły 
na stronie – www.zsl.gliwice.pl

Koordynator Justyna Kordala

Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania o numerze 
POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064033, 

projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji Szkolnej” realizowanego ze 
środków PO WER na zasadach programu Erasmus+,  sektor Edukacja szkolna



KSIĄŻKA NA CELOWNIKU:

Zgadzam się, albo i nie! Jak 
szanować granice - swoje 
i cudze

To wydanie Nowin Gliwic-
kich w dużej swojej części po-
święcone jest rodzicom – a po-
przez nich – dzieciom. Dlatego 
wraz z Księgarnią Celownik 
postanowiliśmy zapropono-
wać tę właśnie książkę, bowiem 
stanowi ona cenny podręcznik 
dla najmłodszych, w którym za 
pomocą komiksowych histo-
ryjek wyjaśnione zostaje co to 
są granice i jak je stawiać, oka-
zując szacunek sobie i innym.

Co zrobić, gdy zachowanie 
drugiej osoby nas krępuje lub 
wręcz budzi strach? Jak nie za-
pominać, że nasze ciało nale-
ży do nas i to my decydujemy, 
z czym czujemy się dobrze, a co 
nas wprawia w zakłopotanie?

Autorka ilustruje każdy 
przykład komiksowym rysun-
kiem, który podpowiada dzie-
ciom, jak jasno komunikować 

własne potrzeby, szanując przy 
tym granice innych ludzi.

Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Debit. Można ją na-
być w Księgarni Celownik, miesz-
czącej się przy ul. Zwycięstwa 31 
lub spróbować wygrać ją w na-
szym konkursie, który ogłosiliśmy 
na naszym profilu facebookowym.

 

ANTEK W PODRÓŻY POLECA:

Kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Toszku

Toszek jest niewielkim 
miastem położonym 
w  naszym powiecie, 

zamieszkałym zalewie przez 
około 3500 mieszkańców. 
Wcześniej mieliście już oka-
zję przeczytać o XV wiecz-
nym zamku, który położony 
jest na niewielkim wzgórzu 
nieopodal rynku.  Dzisiaj 
chciałbym pokazać Wam 
kościół św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, który znajduje 
się między rynkiem i zam-
kiem. Zbudowano go w 1456 
roku na ruinach poprzed-
niego, kościoła św. Piotra, 
który powstał w tym miejscu 
w 1165 roku.

 Kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej powstał 
w  stylu gotyckim, a  dzi-
siejszy barokowy wygląd 
zawdzięcza przebudowie 
w  latach 1713-1715, której 
dokonał baron Jan Dietrich 
von Peterswaldski.

 W 1762 roku z polecenia 
papieża Klemensa XIII po-
wstało Bractwo Czcicieli Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
które było jednym z nielicz-
nych na świecie poświęco-
nych Sercu Jezusowemu. Od 
tego czasu do Toszka zaczę-
ły przybywać pielgrzymki, 
a „Najświętsze Serce Pana 
Jezusa” jest drugim wezwa-
niem toszeckiej świątyni.

ADRIANA URGACZ-KUŹNIAK POLECA:

Noc Chórów

Już w  najbliższą sobotę 
w kilku lokalizacjach na te-
renie Gliwic odbędą się kon-
certy chóralne. Warto przy-
być o  godz. 17.00 na Rynek 
i w podgrupach powędrować 
w miejsca, gdzie z wdziękiem 
dźwiękiem zapadnie Noc Chó-
rów. Warto dodać, że w razie 
deszczu organizatorzy dyspo-
nują tajemniczym planem B.

Koncerty odbędą się według 
następującego planu:

 
Rynek w Gliwicach
Godzina 17.00: Wspólne śpiewa-
nie
Godzina 21.50: Wspólne śpie-
wanie
 
Kościół pw. Wszystkich Świę-
tych
Godzina 18.00 – 18.20: Apertum Cor
Godzina 18.40: Msza Św.
Godzina 19.20 – 19.40: Ex animo
Godzina 20.40 – 21.00: Con fuoco
Godzina 21.20 – 21.40: Apertum Cor
 
Giełda Zbożowa - patio za daw-
ną Pocztą Główną
Godzina 17.20 – 17.40: Chór dzie-
cięcy Gaudeo
Godzina 18.00 – 18.20: Appa-
sjonata

Godzina 18.40 – 19.00: Chór miesza-
ny Lutnia
Godzina 19.20 – 19.40: Muzealny 
Chór Społeczny
Godzina 20.00 – 20.20: Chór Mie-
szany Klaster
Godzina 20.40 – 21.00: Chór Slavica 
Musa
Godzina 21.20 – 21.40: Per spasso
 
Zamek Piastowski (z tyłu, koło fon-
tanny)
Godzina 17.20 – 17.40: Chór mieszany 
Lutnia
Godzina 18.00 – 18.20: Chór dziecię-
cy Gaudeo
Godzina 18.40 – 19.00: Heimat
Godzina 19.20 – 19.40: Kuczeryki
Godzina 20:00 - 20:20: Per spasso
Godzina 20:40 - 21:00: Muzealny 
Chór Społeczny
Godzina 21:20 - 21:40: Appasjonata
 
Ogród Willi Caro
Godzina 17:20 - 17:40: Chór Mieszany 
Klaster
Godzina 18:00 - 18:20: Per spasso
Godzina 18:40 - 19:00: Chór dziecięcy 
Gaudeo
Godzina 19:20 - 19:40: Heimat
Godzina 20:00 - 20:20: Chór Slavica 
Musa
Godzina 20:40 - 21:00: Appasjonata
Godzina 21:20 - 21:40: Kuczeryki
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HOROSKOP TYGODNIOWY WRÓŻKI AJLY

BARAN 
21.03–19.04
W tym tygodniu 
Baranem zaopie-

kuje się Anioł Liczby 11, który 
objawia się przede wszystkim 
czystym duszom, świadomym 
swego powołania.  Drogi Bara-
nie, może doświadczysz sporo 
niepokojących chwil - zarówno 
w pracy, jak i w życiu osobi-
stym. W konsekwencji dojdzie 
do częstej huśtawki nastrojów. 
Warto jednak nad sobą zapa-
nować, ponieważ im większy 
brak równowagi emocjonal-
nej, tym trudniejsze okażą się 
wszelkie zadania, które trzeba 
teraz wykonać. Poświęć więcej 
czasu na obowiązki domowe, 
dzięki temu się uspokoisz. 
Pomyśl też o swoim zdrowiu 
- kto o siebie dba, ten wiedzie 
szczęśliwsze życie.

BYK  
20.04–22.05

Bykiem zaopieku-
je się Anioł Słońca. 

Obecność tegoż Anioła pod-
wyższa poziom energii. Przed 
Tobą, drogi Byku, dobry okres. 
Ten tydzień przyniesie stabi-
lizację i spokój w pracy. Miej 
oko na swoich bliskich - będą 
Ciebie potrzebować bardziej 
niż zwykle. W związkach za-
braknie delikatności, będziesz 
szorstki, humorzasty i niesko-
ry do pomocy. Twoja sytuacja 
finansowa będzie dobra i sta-
bilna. Ciesz się z tego bezpie-
czeństwa finansowego, po-
nieważ nie zawsze mogłeś tak 
swobodnie planować wydatki. 
W tym okresie samotne Byki 
nie powinny szukać partne-
ra, bo ciągnąć będą do Ciebie 
jednostki słabe, wymagające 
holowania przez życie.

BLIŹNIĘTA  
23.05–21.06

Patronem Bliź-
niąt w  tym ty-

godniu jest Archanioł Uriel, 
który sprawuje kontrolę nad 
seksualnością - łagodzi fale 
namiętności, gdy ktoś chce 
się zatracić w niewierności 
i gdy chwilowe zauroczenie 
burzy dobro rodziny. Będzie-
cie teraz miały wyjątkowo 
silną wiarę w siebie. Odwa-

życie się zrobić o wiele wię-
cej niż w innych tygodniach. 
Niestety większa aktywność 
może się wiązać z kłótniami 
i problemami spowodowa-
nymi krzyżowaniem się in-
teresów różnych osób. Nie-
które pomysły Bliźniąt mogą 
się nie spodobać ludziom 
z  najbliższego otoczenia. 
Czy podjęcie walki to dobry 
pomysł? Wszystko zależy 
od kontekstu.

RAK  
22.06–22.07
Raku, trafił Ci się 
Metatron - ar-
chont nieba. Ten 

anioł  stara się, aby ludzie so-
bie wzajemnie nie przeszka-
dzali, żyli w zgodzie, kochali 
się i czynili dobro. W gwiaz-
dach widać szczęście, choć 
szczęście najlepiej zobaczyć 
w oczach kogoś, kto od daw-
na był bliski. Brakowało tylko 
odwagi, tym razem warto dać 
z siebie wszystko. Jeżeli cho-
dzi o pracę, powinieneś teraz 
zachować szczególną ostroż-
ność, ponieważ grozi Ci kilka 
poważnych porażek. Jeżeli 
masz jakiekolwiek wątpliwo-
ści w odniesieniu do pojmo-
wanych projektów, na razie się 
wstrzymaj. Jeśli ktoś chce po-
dzielić się z Tobą swoimi oba-
wami, wysłuchaj go zamiast 
czekać, aż straci panowanie 
nad sobą.

LEW  
23.07–23.08

Patronem Lwa 
w tym tygodniu 

jest Anioł Marsa, który po-
maga zrozumieć lekcje kar-
miczne, jakie człowiek ma 
do przepracowania za nie-
właściwe uczynki. Wykaż się 
silnym charakterem, a osią-
gniesz sukces. Nie będzie 
łatwo, ale dopniesz swego. 
Możesz w tym tygodniu za-
błysnąć na wiele sposobów, 
potrafisz osiągnąć każdy 
cel - nawet najtrudniejszy. 
Wygląda na to, że ten czas 
będzie dla Ciebie bardzo 
udany. Jeżeli chodzi o mi-
łość, serce zabije mocniej, 
kiedy uświadomisz sobie, 

jak ważna jest dla Ciebie 
druga osoba. Właśnie teraz 
wszystko może się zmienić. 
Szczególnie dla samotnego 
Lwa. Romans jest teraz naj-
ważniejszy, relacje okażą się 
niezwykle owocne.

PANNA  
24.08–22.09

Archanioł Gabriel 
w tym tygodniu 

jest patronem Panny. Czuwa 
nad Toba i pomaga poznać 
przeznaczenie - misję jaką 
masz do spełnienia podczas 
ziemskiej wędrówki. Pomimo 
pojawiających się trudności 
ten tydzień będzie bardzo 
udany. Masz teraz dostęp 
do ogromnych pokładów 
pozytywnej energii, więc 
przeważająca większość 
obowiązków zostanie przez 
Ciebie wykonana z uśmie-
chem na t war z y.  Ktoś 
z Twojego otoczenia będzie 
zbyt żywiołowo reagować 
na Twoje działania. W kon-
sekwencji możesz poczuć 
się przytłoczona sytuacją 
i postanowisz odciąć się od 
niewygodnej osoby. Pamię-
taj: oszczędność jest lepsza 
niż rozrzutność.

WAGA  
23.09–22.10

W tym tygodniu 
Wagą zaopiekuje 

się Anioł Liczby 33. Wskazuje 
drogę prowadzącą do dosko-
nałości duchowej, za sprawą 
której człowiek potrafi stwo-
rzyć kochającą rodzinę. Nad-
szedł czas, aby skupić się na 
stawianiu siebie na pierw-
szym miejscu. Chociaż nie 
należy ignorować potrzeb 
innych ludzi. Nie zaniedbuj 
samej siebie, droga Wago, 
nie musisz mieć wyrzutów 
sumienia tylko dlatego, że 
chcesz coś zrobić dla pod-
niesienia poczucia własnej 
wartości, nie ma w tym nic 
złego. To zadziwiające, jak 
bardzo wszystko się zmieni, 
kiedy człowiek zaczyna być 
szczery z samym sobą oraz 
innymi. Pamiętaj, pozytywna 
energia to oznaka, że nale-
ży działać.

SKORPION  
23.10–21.11
Nad Skorpionem 
czuwać będzie 

Anioł Merkurego. Pewne oba-
wy mogą wprowadzić Ciebie 
w ponury nastrój, zabraknie 
zdecydowania i  zaczniesz 
podejmować zbyt pochopnie 
decyzje. Najgorsze jest to, że 
nie będziesz wiedział, dla-
czego doświadczasz takich 
skrajnych emocji. Dopiero gdy 
zorientujesz się w sytuacji, bę-
dziesz mógł podjąć stanowcze 
kroki potrzebne do dokonania 
zmian. Jeśli nie chcesz zwątpić 
w siebie, nie przywiązuj zbyt 
dużej wagi do natychmiasto-
wych osiągnięć. Podejmuj de-
cyzje powoli, dając sobie czas.

STRZELEC  
22.11–21.12

Strzelcom w tym 
tygodniu trafił się 
Anioł Urana. Wol-

ność wewnętrzną może osią-
gnąć praktycznie każdy, ale nie 
każdy potrafi z niej korzystać 
we właściwy sposób. Masz 
problem z wydostaniem się 
z piekielnej spirali. Anioł radzi 
Ci, abyś spróbował uzyskać po-
moc od swoich bliskich. Szukaj 
wsparcia a poczujesz się le-
piej. Uważaj, by nie reagować 
zbyt żywiołowo, łatwo można 
przesadzić i zrobić coś, czego 
szybko pożałujesz. Zachowaj 
ostrożność we wszystkim, 
co robisz. Warto postępować 
z umiarem i nie ulegać emo-
cjom, które podpowiadają dra-
styczne działanie. Rozmawiaj 
z ludźmi w łagodny sposób. 
Dzięki temu unikniesz robienia 
sobie nowych wrogów.

KOZIOROŻEC  
22.12–19.01

Patronem Kozio-
rożca w tym tygo-

dniu jest Anioł Jowisza, który 
pozwala budować życie opar-
te na solidnych fundamen-
tach. Najlepszym pomysłem 
jest teraz robienie rzeczy, któ-
re przynoszą korzyści innym 
ludziom. Co prawda wolałbyś 
się skupić na własnych celach, 
ale w tym tygodniu nie za bar-
dzo będzie Ci to wychodziło. 

O wiele więcej osiągniesz, jeśli 
zaczniesz pracować na rzecz 
osób, które znajdują się w po-
trzebie. Drobniejsze zadania 
zostaną przez Ciebie szybko 
zakończone, jest to opłacal-
na strategia, ponieważ w ten 
sposób możesz dokonać wię-
cej. Zwróć uwagę na sprawy 
duchowe, a odkryjesz na swój 
temat coś wspaniałego.

WODNIK  
20.01–18.02

W tym tygodniu 
patronem Wod-

nika jest Anioł Saturna, który 
dość często zmusza do ana-
lizy wnętrza i cech charakte-
ru. W pracy masz teraz sporo 
obowiązków, znajdź też czas 
na podnoszenie kompetencji, 
nauka jest dobrym pomy-
słem. Idealizm przyświecający 
Wodnikowi to coś pięknego, 
ale rzeczywistość nie jest tak 
łatwa do opanowania, jak się 
na pierwszy rzut oka wydaje. 
Drogi Wodniku myślę, że bę-
dziesz musiał coś poświęcić, 
żeby móc wznieść się na wyż-
szy poziom. Jeśli spróbujesz 
podejmować niepotrzebne 
ryzyko, możesz przegrać coś 
naprawdę ważnego. Nie spiesz 
się. W przeciwnym razie po-
pełnisz bardzo głupi błąd.

RYBY  
19.02–20.03

Rybo, Ty otrzy-
małeś wsparcie 

Anioła Zimy, pod wpływem 
którego, człowiek zyskuje 
wiarę w dobre życie, w jakim 
potrafi pojednać się ze sobą 
i cieszyć się każdą nadcho-
dzącą chwilą. Bardzo aktywny 
tydzień, mnóstwo wydarzeń, 
które wymagają stuprocento-
wego zaangażowania. Ryby 
powinny się skupić, a wszel-
kie czynniki rozpraszające od-
sunąć od siebie jak najdalej. 
Nie da się robić kilku rzeczy 
naraz. Umysł może w pełni 
poświęcić się tylko jednemu 
zadaniu. Przydatne okaże się 
regularne podsumowywanie 
poszczególnych dokonań - 
najlepiej robić to na koniec 
każdego dnia.

Rozmawiają dwaj kanibale 
przy grillu:

- Nie obracaj tak szybko, 
mięso się dobrze nie upiecze.

- Nie ma mowy. To Polak... 
Jeśli będę kręcił wolniej to 
ukradnie mi węgiel.

*
W swoje czwarte urodziny 

córka pyta mamę: 
- Mamusiu, a  skąd ja się 

wzięłam na świecie? 
- Znaleźliśmy cię w kapuście, 

kochanie. 

- W kapuście? W styczniu?! 
To chyba w kiszonej.

*
Ojciec siódmoklasistki, któ-

ra zwykle godzinami rozmawia 
przez telefon, mówi zdziwiony 
do córki: 

- Niesamowite! Rozmawia-
łaś tylko 15 minut! Czyżby to 
był jakiś małomówny chło-
pak? 

- Nie, tato. To była pomyłka 
- odpowiada dziewczyna.

*

Rodzina wsiada do samo-
chodu. 

- A ty, synku, z kim wolisz 
jeździć? - pyta ojciec. - Ze mną 
czy z mamą?

- To zależy… z tobą jeździ się 
szybciej, ale z mamą śmieszniej.

*
Policjant zatrzymuje bacę 

jadącego wozem. Podchodzi 
bliżej i czuje wyraźny zapach 
śliwowicy. 

- Piliście, baco? - pyta. 

- Skądże znowu, nie piłem - 
odpowiada baca. 

- To powiedzcie: chrząszcz 
brzmi w trzcinie! 

- Chrobok burcy w trowie.
 *

– Gdzie byłeś tak długo?
– W komisariacie. Zatrzy-

mali mnie, za wolno jecha-
łem.

– Od kiedy to zatrzymują za 
wolną jazdę?

– Radiowóz mnie dogonił…
*

Uśmiechnij się... energetycznie
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NAUKA
• ANGIELSKI, Niemiecki -u 
Klienta. 516-544-252.

• MATEMATYKA, FIZY-
KA,CHEMIA. ANGIELSKI. 
725-241-156.

• MATEMATYKA, chemia 
-również przypadki bezna-
dziejne:  
www.krzysztofcywinski.pl 
608-138-035.

SZUKAM PRACY
• Podejmę się opieki nad 
osobą starszą. Zakupy, 
gotowanie, towarzystwo. 
515-992-502. -- 

DAM PRACĘ
• Firma ZE EKO-EL THERM II 
poszukuje spawaczy. Kon-
takt 606-407-247,  
535-959-342

LOKALE
• Kupię mieszkanie bezpo-
średnio. Tel. 603-991-067.

• Sprzedam 2-pokojowe, 
46m2, I piętro (blok IVp.), 
Sośnica, ul. Przyszłości.  
502-123-909. 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725-241-156.

• Do wynajęcia pokój z in-
ternetem (aneks , łazienka). 
731-741-545.

• Do wynajęcia 2-pokojowe. 
798-98-60-30.

KUPIĘ
•  ZŁOM stalowy, akumu-
latory,metale kolorowe, 
węgliki spiekane, stal 
nierdzewna, puszki al., 
odpady poprodukcyjne, 
maszyny, wióry stalowe, 
żeliwne. Podstawiamy wła-
sne kontenery od 9-30m3. 
Możliwość odbioru samo-
chodami samozaładowczy-
mi HDS. Waga elektronicz-
na samochodowa 40t.  
Pszczyńska 122.  
32/331-36-86,  
601-083-020, 
www.skupzlomugliwice.pl, 
gliw-met@go2.pl

MOTORYZACJA
• AUTOZŁOMOWANIE.  
515-274-430

• AUTOSKUP, gotówka, naj-
lepsze ceny,dojazd.  
602-871-305, 515-274-430.

• AUTOSKUP całe, rozbite, 
osobowe, dostawcze.  
509-796-001,  
798-835-341

• AUTOSKUP dojazd, gotów-
ka. 508-446-675

USŁUGI
• REMONTY kompleksowe, 
kafelkowanie, malowanie, 
łazienki, panele, itp.  
502-86-12-31.

• Remonty dachów, papa. 
505-015-176.

• Dachy - Papa, 733-873-805

• RTV, naprawa domowa. 
605-285-957

• Junkersy -naprawa 517-067-283

• TELEWIZORY. ANTENY. 
32/234-86-65, 692-666-418. 
Bałucki.

• POMPY ciepła, tanio!  
535-976-146.

• Drobne remonty, malowa-
nie. 578-013-481.

• Wykonamy dla Państwa 
nowe instalacje: wodno-
-kanalizacyjne, grzewcze, 
rekuperacji. Naprawiamy jak 
i przerabiamy istniejące już 
instalacje. Tel. 515-831-203.

• WYCINKA, pielęgnacja 
drzew, usuwanie gałęzi, 
pniaków. 602-340-438.

BIZNES
• POŻYCZKI -szybko z komor-
nikiem. 32/260-00-33  
516-516-611 Pośrednik 
CDFs.c. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp.z o.o.
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Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Gliwice, ul. Cichociemnych 18
Pawilon Handlowo-Usługowy

I piętro - powierzchnia 210 m2
I piętro – powierzchnia 164 m2

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  
728-907-078

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście w Gliwicach
ul. Jasnogórska 9

ogłasza II przetarg nieograniczony na pierwszeństwo 
ustanowienia odrębnej  własności lokalu mieszkalnego / III 
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój o pow. użytkowej 
45,80 m2/ położonego w Gliwicach przy ul. Okrzei 5/11.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Spółdzielni w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 9.
Cena wywoławcza 189 376,50 zł (w tym udział w wieczystym 
użytkowaniu gruntu).

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium w wysokości  5 
000,00 zł na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. IO/Gliwice 34 1020 2401 
0000 0302 0038 5377.
Kserokopię wpłaty wraz z pisemną ofertą należy złożyć w Spółdzielni do 
dnia 27.09.2022r. do godziny 14.00.
Zainteresowani mogą oglądać lokal mieszkalny w obecności pracownika 
Spółdzielni od 19.09.2022r. do 27.09.2022 r. po uprzednim telefonicznym 
ustaleniu terminu tel. 32 270-38-66 lub 697-104-412.
Spółdzielnia może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
pokój nr 201/II piętro lub tel. 32 231-34-56 wew. 33.

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upad łośc i 
D.M.S. Hand-Pol Sp. z o.o. z/s 
w Czekanowie w upadłości 
w postępowaniu upadłościowym 
prowadzonym przed Sądem 
Rejonowym w Gliwicach Wydział 
XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 
168/22 sprzeda z wolnej ręki za cenę 
950 000,00 zł netto nieruchomość 
gruntową zabudowaną budynkiem 
handlowo-usługowym oraz 
budynkiem gospodarczym położoną 
w Czekanowie przy ul. Gliwickiej 11 
na działce gruntów 675/54. 

Działka nr 675/54 o powierzchni 
1742 m2, ogrodzona, teren płaski, 
kształt działki prostokątny. 
N i e r u c h o m o ś ć  p o s i a d a 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka wyposażona w instalację elektryczną, gazową, wodno-
kanalizacyjną. Budynek handlowo-usługowy o pow. Użytkowej 43,23 m2. Budynek gospodarczy o pow. 
Użytkowej 43,23 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GL1T/00064349/3 przez Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich Górach. 

Nieruchomość jest położona w atrakcyjnej lokalizacji, przy trasie DK78 pomiędzy Gliwicami a Tarnowskimi 
Górami, 700 metrów od węzła z autostradą A1. Syndyk jest w posiadaniu wszelkich dokumentów 
pozwalających na natychmiastową sprzedaż nieruchomości. 

Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Bobkowskiego, 
ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Zapytania można kierować na adres mailowy: m.bobkowski@mlynska2.
pl. Wszelkie informacje udzielane pod numerami telefonu 608 095 400 oraz 32 230 74 24.

Zakład Pogrzebowy
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Tel/Fax . 

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA  
CEREMONII POGRZEBOWYCH

Kontakt całodobowy 

tel.: 502 043 367
e-mail: piotrszymczyk@wp.pl

Allegro: paro_wozy
FB: Dworzec Antyki Czynne od 8:30 do 14:30

OBRAZY, FIGURY, RZEŹBY, MEBLE, ZEGARY, PIECE
PORCELANA, DRZWI

Dworzec Antyki
SKUP I SPRZEDAŻ

Łabędy (Dworzec PKP)

DZIAŁ REKLAMY    
501-086-750, 537-150-330

WWW.NOWINY.GLIWICE.PL
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PIŁKA NOŻNA

Sprawiedliwy remis
W ostatnim me-
czu przed prze-
rwą na reprezen-
tację Piast Gliwice 
zremisował u sie-
bie ze Śląskiem 
Wrocław 1:1. Obie 
bramki padły 
w pierwszej po-
łowie.

W aldemar Fornalik 
miał przed tym 
spotkaniem sporo 

problemów z  zestawieniem 
linii defensywnej. Z  powo-
du kartek nie mogli zagrać 
podstawowi obrońcy - Ariel 
Mosór i  Alexandros Katra-
nis, a wciąż z urazem zmaga 
się Tomas Huk. W tej sytuacji 
Mosóra na środku obrony za-
stąpił Constatntin Reiner, a na 
prawe skrz ydło powędrował 
Tomasz Mokwa.

Mecz zespołów, które na 
początku tego sezonu grają 
w kratkę lepiej zaczął się dla 
gości. W 27. minucie obroń-
cy Piasta pozwolili Victoro-
wi Garcii uderzyć z dystansu, 
jego strzał w pięknym stylu 
obronił František Plach. Po-
tem był jednak był róg, po 
którym Jakub Czerwiński 
zagrał ręką w polu karnym 
i sędzia po konsultacji z VAR 
wskazał na 11 metr. Rzut 
karny pewnie wykorzystał 
Patrick Olsen. Odpowiedź 

Piasta była niemal natychmia-
stowa. Sześć minut później na 
listę strzelców wpisał się Reiner. 
Austriacki obrońca najprzytom-
niej zachował się w „szesnastce” 
po centrze Damiana Kądziora 
z rzutu wolnego i uderzeniem 
z pierwszej piłki pokonał Mi-
chała Szromnika.

Po zmianie stron ciekawych 
akcji było jak na lekarstwo, a gra 
toczyła się głównie w środkowej 
strefie boiska. Wprawdzie piłka 
dwa razy znalazła się w siatce, 
ale sędzia Wojciech Myć bramek 

nie uznał. Najpierw do siatki 
trafił wprowadzony dosłownie 
kilkadziesiąt sekund wcześniej 
Alberto Toril, ale słusznie został 
odgwizdany spalony Hiszpa-
na, a potem gola zdobył Diogo 
Verdaca, lecz zdaniem sędziego 
w tej akcji Eric Expósito faulo-
wał jednego z rywali.

W ostatnich minutach Piast 
przeważał i wypracował sobie 
jeszcze kilka groźnych okazji, 
goli jednak nie było. Remis to 
wynik, który z przebiegu gry 
nie krzywdzi żadnej ze stron.

Następne spotkanie Piast ro-
zegra 30 września. Gliwiczanie 
zmierzą się na wyjeździe z Wi-
słą Płock.

Piast: 
František Plach – Tomasz Mokwa, 
Constantin Reiner, Jakub Czerwiński, 
Jakub Holúbek, Arkadiusz Pyrka (61’ 
Michał Chrapek), Tom Hateley (46’ 
Patryk Dziczek), Grzegorz Tomasie-
wicz (85’ Michał Kaput), Jorge Félix, 
Damian Kądzior, Kamil Wilczek (71’ 
Alberto Toril).

Damian Kądzior ponownie zaliczył asystę przy bramce dla Piasta.

Constantin Reiner zdobył drugiego gola w tym sezonie.

GRAD MEDALI NASZYCH SENIORÓW.

UTW Gliwice bezkonkurencyjny!
Uniwersytet Trze-
ciego Wieku Gliwice 
zwyciężył w XIV 
Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku 
i Organizacji Senio-
ralnych „Trzeci Wiek 
na start”.

W tym roku w sportowym 
wydarzeniu, które odbyło się 
na Stadionie Śląskim udział 
wzięły 53 organizacje senio-
ralne z Polski, Austrii, Ukra-
iny i Grecji. Do walki o medale 
stanęło blisko 700 zawodniczek 
i zawodników.

Uczestnicy olimpiady rywa-
lizowali w kilku konkurencjach 
podzieleni na kategorie wieko-
we. Gliwiczanie indywidualnie 

zdobyli aż 30 medali - 18 złotych, 
7 srebrnych i 5 brązowych. UTW 
Gliwice wygrał punktację druży-
nową i otrzymały okazały puchar.

Medale złote zdobyli: Edyta 
Okońska (kategoria wiekowa 80-89 
lat) w pływaniu stylem klasycznym 
oraz stylem dowolnym, Wiesław 
Kornicki (70-79) pływanie sty-
lem klasycznym oraz dowolnym, 
Stanisław Twardysko (60-69) pły-
wanie stylem dowolnym, Teresa 
Żylińska (70-79 ) pływanie stylem 
dowolnym, Katarzyna Kusiek (60-
69) bieg na 60 m, Leszek Stecuła 
(60-69) bieg na 60 m, Marek Do-
brzyński (70-79) bieg na 60 m, Piotr 
Kubiczek (60-69) bieg na 150 m, 
Zygmunt Kwoczała (70-79) bieg na 
150 m, Alicja Czaplak (80-89) bieg 
na 150 m, Czesław Okoński (80-89) 
bieg na 150 m, Anna Kozioł (80-89) 
pchnięcie kulą, Lucyna Herman 
(70-79) przełaje rowerowe, Włady-

sław Stawiarczyk (80-89) przełaje 
rowerowe, Andrzej Jarczewski tur-
niej łuczniczy, Andrzej Zamojda 
turniej tenisa stołowego.

Srebrne medale wywalczyli: 
Zofia Dąbrowska (60-69) pływa-
nie styl klasyczny oraz dowolny, 
Witold Czempiel (60-69) pchnię-
cie kulą, Jan Sowa (70-79) pchnię-
cie kulą, Czesław Pluszczewski 
(80-89) pchnięcie kulą, Andrzej 
Gryziecki (60-69) przełaje rowe-
rowe, Stanisław Herman (70-79) 
przełaje rowerowe.

Na najniższym stopniu podium 
stanęli: Stanisław Twardysko (60-
69) pływanie styl klasyczny, Tere-
sa Żylińska (70-79) pływanie styl 
klasyczny, Maria Krzyżaniak (60-
69) przełaje rowerowe, Zofia Roż-
niatowska oraz Marzena Ropska 
turniej brydżowy.

Wszystkim naszym medali-
stom gratulujemy!Brawo gliwiccy seniorzy!

Piast po dziesiątej serii gier 
zajmuje czternaste miejsce 
w tabeli, mając tyle samo 
punktów, co znajdująca 
się w strefie spadkowej 

Warta Poznań.

Waldemar Fornalik

Trudno jednoznacznie 
ocenić ten mecz. Mieliśmy 
lepsze i gorsze fazy... Oczy-
wiście, ciągle będę powta-
rzał, że pracujemy nad tym, 
aby przez pełne 90 minut 
grać na dobrym poziomie, 
aby nie zdarzały nam się 
przestoje, jak choćby ta po 
przerwie. Jest to spowodo-
wane wieloma względami. 
Wielu zawodników dołączy-
ło do nas, niektórzy mieli 
urazy. Mam nadzieję, że ta 
przerwa, która jest przed 
nami pozwoli doprowadzić 
ich do stuprocentowej dys-

pozycji i wtedy będziemy 
mogli rzetelnie oceniać oraz 
mówić o naszej grze. Na tę 
chwilę - tak jak powiedzia-
łem - są fazy meczów, z któ-
rych nie jestem zadowolony. 
Znamy też tego przyczyny... 
Natomiast zrobimy tak, że 
drużyna na pewno będzie 
lepiej funkcjonować. Śląsk 
zagrał dobry mecz. Ten 
zespół ma kilku wartościo-
wych piłkarzy. Graliśmy jed-
nak u siebie i były momenty, 
w których zepchnęliśmy ry-
wali do defensywy i można 
było coś trafić. Był jeden 
spalony, drugi... To okazało 
się za mało, żeby ten mecz 
wygrać
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30.09-2.10.2022  

GLIWICKA KARCZMA PIWNA
 

FESTIWAL PIWA • ŻARCIOWOZY:  ZLOT FOODTRUCKÓW • DJ X • koncert swingin'train • pokaz barmański 
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