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Szczególny, trudny, dramatyczny – te określenia naj-
częściej pojawiać się będą, gdy wspominać będzie-
my rok 2020. Słowo „wirus” odmieniane w każdej 
formie towarzyszyło nam przez większość ostatnich 
miesięcy. Na szczęście także w tym trudnym czasie 
możliwa była realizacja przynajmniej części planów 
także tych związanych z rozwojem naszego miasta. 
Podsumowujemy dzisiaj jakie to był czas dla Gliwic.

Rok pod znakiem Rok pod znakiem 
wirusawirusa
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,,Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

                                                                                                                          Georges Poulet

Szanownemu Panu Senatorowi RP

Zygmuntowi Frankiewiczowi

oraz jego Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Teściowej

Zarząd wraz z pracownikami

 Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym niedającej się zastąpić pustki”

                                                                                                                                                ks. Józef Tischner

Szanownemu Panu 

Adamowi Neumannowi

Prezydentowi Miasta Gliwice

oraz całej pogrążonej w smutku Rodzinie

przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia,wsparcia i solidarności

w obliczu śmierci

Matki

Zarząd oraz pracownicy

    Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Panu Adamowi Neumannowi

Prezydentowi Miasta Gliwice

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają

Zarząd oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i serdecznego wsparcia dla

Pana Adama Neumanna

Prezydenta Miasta Gliwice

po śmierci

Mamy

składają

Starosta Gliwicki                                                        Przewodniczący Rady 

Waldemar Dombek                                                      Powiatu Gliwickiego

w imieniu Zarządu                                                                Andrzej Kurek

Powiatu Gliwickiego                                                            wraz z Radnymi

Szanownemu Panu Prezydentowi 

Adamowi Neumannowi 

oraz jego Najbliższym

Wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci 

Matki
Rada Nadzorcza oraz Zarząd wraz z Pracownikami  
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla 

Adama Neumanna, prezydenta Gliwic

z powodu śmierci 

Mamy

składają

 

Zarząd i Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
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MINĄŁ ROK

Kalejdoskop zdarzeń i wydarzeń, 
czyli 2020 w oczach „Nowin”
To był rok korona-
wirusa, który spa-
raliżował świat. 
Minione 12 mie-
sięcy to czas cha-
osu i wielu ner-
wowych decyzji. 
I choć nie obeszło 
się bez drama-
tycznych chwil, 
niepewności, to 
musieliśmy sobie 
radzić w pande-
micznej rzeczywi-
stości. 

Gliwicom ubiegły rok, 
oprócz wielu ludzkich 
tragedii przyniósł też 

wiele ciekawych wydarzeń 
w różnych sferach naszego 
życia. Przeczytacie o tym 
w naszym telegraficznym 
skrócie minionych 12 mie-
sięcy.

Styczeń

l Adam Neumann wybrany pre-
zydentem Gliwic. Na zastępców 
powołał Mariusza Śpiewoka, Ewę 
Weber i Aleksandrę Wysocką.
l Gliwice pobiły swój rekord na 
WOŚP.  Zebraliśmy ponad 394 
tysiące złotych. To o ponad 76 tys. 
więcej niż w 2019 r.

Luty

l Rekord w Arenie Gliwice. Mecz 
koszykówki Polska-Izrael oglą-
dało 12 043 widzów – najwięcej 
w historii polskiego basketu.  

l W śląskim rankingu liceów i tech-
ników dwie szkoły w czołówce. Tech-
nikum nr 1 (w ZST-I) najlepsze w wo-
jewództwie. I LO na trzecim miejscu.
l Sto lat harcerstwa ziemi gliwickiej. 
Organizacja zrzesza w naszym mieście 
750 zuchów, harcerzy i instruktorów.

Marzec

l Trzy podmioty zgłosiły się do 
przetargu na budowę nowoczesnego 
centrum przesiadkowego. Ostatecz-
nie wybrano ofertę  (183,95 mln zł) 
konsorcjum firm - Mostostal Za-
btrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego oraz 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów z Gliwic
l Koronawirus w natarciu. Rząd 
wprowadza w Polsce stan zagro-
żenia epidemicznego. Ulice miast 
pustoszeją, a w sieci króluje #zostan-
wdomu.

Kwiecień

l W powiecie zmarła z powodu ko-
ronawirusa pierwsza osoba, 82-latek 
z gminy Sośnicowice
l Od 1 kwietnia narodowa kwaran-
tanna. Zakaz wychodzenia z domu, 
chyba że w ważnych celach życio-
wych.
l Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor 
Politechniki Śląskiej, Gliwicjuszem 
2019. Nagroda zbiorowa dla Pia-
sta Gliwice.
l Po roku od rozpoczęcia prac goto-
wy jest most nad Kłodnicą w ciągu 
ul. Wrocławskiej. 

Maj

l Dawny szpital wojskowy przy ul. Zyg-
munta Starego szpitalem jednoimien-
nym zakaźnym. Pojawiają się w nim 
pierwsi pacjenci z koronawirusem.
l Prof. Arkadiusz Mężyk wybrany 
na kolejną kadencję rektorem Poli-
techniki Śląskiej.

l Mieszkańcy protestują przeciwko 
projektowi zbiornika retencyjnego 
na Wilczych Dołach.

Czerwiec

l Z uwagi na pandemię tradycyj-
ne studenckie Igry odbywały się 
w tym roku za pośrednictwem in-
ternetu.
l Koniec roku szkolnego. Pierwszy 
w historii, w którym uczniowie za-
miast w klasach uczyli się w domach, 
online.

Lipiec

l Otwarto tężnię solankową w lesie 
komunalnym przy ul. Chorzowskiej.
l Piast na jubileusz 75-lecia klubu 
zdobywa brązowy medal w piłkar-
skiej ekstraklasie. 
l Miasto wprowadza ograniczenie 
ruchu samochodowego na niektó-
rych ulicach gliwickiej starówki. Po-
wstają tam ogródki gastronomiczne.
l Wyższe ceny za wywóz śmieci 
i parkowanie w centrum. Radni 
przyjęli podwyżki

Sierpień

l Koszmarna katastrofa drogowa na 
DK 88. Dziewięć osób nie żyje.

l Otwarto zmodernizowany 350 m 
odcinek ulicy Zabrskiej. 

Wrzesień

l Dla 25 218 uczniów z naszego mia-
sta rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Młodzi ludzie wrócili do swoich klas 
po przymusowej kwarantannie. Nie 
na długo.
l Rozpoczyna się budowa centrum 
przesiadkowego. Zakończenie prac 
za dwa lata.
l Otwarto 3,4 km odcinek obwod-
nicy miasta łączącej ulice Rybnicką 
i Daszyńskiego.
l Zakończyły się remonty na śluzach 
w Łabędach i Dzierżnie. Gliwice 
znów mają dostęp do morza.
l Arena Gliwice wybrana najlepszym 
obiektem sportowym w Polsce.
l W Gliwicach rozpoczął się 11. edy-
cja festiwalu PalmJazz.
l Rząd podpisał porozumienie z gór-
niczymi związkami. KWK Sośnica 
fedrować będzie do 2029 r.

Październik

l Koronawirus ponownie atakuje, 
szpitale na skraju wytrzymałości.
l Pyskowice, wspólnie z Gliwicami 
wystąpiły z pomysłem stworzenia 

velostrady szlakiem czterech jezior 
(Pławniowice, Czechowice oraz 
Dzierżno Małe i Duże).
l Zmarł Wojciech Pszoniak. Wy-
bitny aktor był Honorowym Oby-
watelem Gliwic.
l Sprawiedliwi Wśród Narodów 
Świata w Gliwicach. W Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
wręczono najwyższe izraelskie 
odznaczenie cywilne. Otrzymali 
je potomkowie Stefanii i Jana Bu-
chałów, którzy uratowali obecne-
go na tej uroczystości, wybitnego 
polskiego reżysera - Romana Po-
lańskiego.
l Fala protestów zalała polskie 
miasta. Na ulice wyszły tysiące 
mieszkanek i mieszkańców, niezga-
dzających się z decyzją Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie abor-
cji.

Listopad

l Takiego dnia Wszystkich Świętych 
jeszcze nie było. Rząd nakazał za-
mknięcie cmentarzy.
l Gotowa jest już ogrzewalnia dla 
bezdomnych u zbiegu ulic Nowa-
kowskiego i Dworskiej.

Grudzień

l Nowe oblicze centrum Gliwic. 
W przeciągu dwóch lat nie do po-
znania zmienią się okolice przed 
dworcem PKP i plac Piastów.
l Otwarty kolejny odcinek obwod-
nicy. Łączy Bojkowską z Pszczyń-
ską.
l Zakończyło się głosowanie nad bu-
dżetem obywatelskim. Mieszkańcy 
wybrali 74 projekty, wśród nich m.in. 
rower miejski
l Uroczyście oddano do użytku 
utwardzony pas startowy z nie-
zbędną infrastrukturą na gliwickim 
lotnisku. 
(san)
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„Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich, myśląc i kochając”

Panu Adamowi Neumannowi

Prezydentowi Miasta Gliwice

składamy wyrazy głębokiego współczucia

oraz z serca płynące słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

Mamy

Łączymy się w bólu.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Załoga PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Szanownemu Panu Senatorowi RP

Zygmuntowi Frankiewiczowi

oraz jego Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci 

Teściowej
Rada Nadzorcza oraz Zarząd wraz z Pracownikami

Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach

Jesień upłynęła w Gliwicach pod znakiem protestów.
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Miejskie inwestycje ucierpiały 
najmniej
Końcówka roku to czas 

refleksji, podsumowań. 
Jaki był ten mijający rok 

w naszym mieście? Można po-
wiedzieć, że zdominowany przez 
pandemię. Ze względu na zarazę 
trzeba było zweryfikować wiele 
zamierzeń, podołać wielu zupeł-
nie nowym wyzwaniom. Jedno 
jest pewne ten rok przyniósł 
zmiany. Były momenty gdy przy-
wracał wiarę, ale nie zabrakło 
również chwil trudnych, których 
chcielibyśmy w kolejnym 2021 r. 
uniknąć. Jaki był rok 2020w róż-
nych obszarach naszego życia, za-
pytaliśmy o to kilka osób. 

Marek Pszonak, 
przewodniczący rady 
miasta

Kończący się 2020 rok roz-
począł się od zmiany w lokalnej 
polityce. Prezydentem miasta zo-
stał wybrany Adam Neumann. 
W styczniu 2020 r. mało kto po-
dejrzewał, jak bardzo pandemia 
zmieni nasze życie i przed jakimi 
wyzwaniami staną samorządy. 
W Gliwicach odpowiedź na 
kryzys epidemiczny była szybka 
i racjonalna. Budowana przez 
dziesięciolecia stabilna sytuacja 
budżetowa uchroniła nas przed 
problemami z jakimi boryka się 
coraz więcej polskich miast. Je-
stem przekonany że dzięki dobrej, 
merytorycznej i zgodnej współ-
pracy rady miasta i prezydenta, 
Gliwice w nadchodzących latach 
będą nadal rozsądnie zarządzane. 
Nasze miasto będzie się stawać 
coraz lepszym miejscem do życia.

Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta 
Gliwic 

Mijający rok był bardzo trud-
ny pod wieloma względami, ale 
na szczęście nie odbił się on na 
miejskich inwestycjach. W tym 
względzie za nami bardzo dobre 
12 miesięcy. Ukończyliśmy dwa 
odcinki obwodnicy, nasze lotni-
sko zyskało nowy betonowy pas 
startowy, wybudowaliśmy blisko 
150 mieszkań, tężnie solankową, 
kolejne kompleksy sportowe, bu-
dowaliśmy nowe i modernizowa-
liśmy istniejące drogi rowerowe. 
Bardzo sprawnie postępują prace 
przy budowie centrum przesiad-
kowego na północ od dworca PKP, 
a umowa na przebudowę obsza-
ru po południowej stronie torów, 

w tym placu przed dworcem i placu 
Piastów, została podpisana pod ko-
niec grudnia. Dobiega końca projek-
towanie nowego szpitala miejskiego. 

Grzegorz Krawczyk, dyrek-
tor Teatru Miejskiego w Gli-
wicach

Pandemia koronawirusa boleśnie 
uzmysłowiła rzeczywistą hierarchię 
ludzkich potrzeb. Instytucje kultury są 
zbyt słabe, aby samodzielnie przetrwać. 
Bez pompowanych w nie pieniędzy 
publicznych nie mają szans. Obecny 
kryzys obnażył także ogromne i w 
mojej ocenie niczym nie usprawiedli-
wione nierówności pomiędzy tymi, 
którzy w sektorze kultury i rozrywki 
działają na własny rachunek i tymi, 
którzy siedzą na miękkich poduszkach 
dotacji publicznych. Myślę, że kryzys  
spowoduje, że wielu samorządowców 
zastanowi się dwa albo więcej razy nim 
zdecyduje o tworzeniu kolejnych in-
stytucji kultury, czy inwestowaniu 
w jej infrastrukturę. Pieniądze pójdą 
na służbę zdrowa, na edukację. Być 
może impuls wywołany trwającą od 
kilku miesięcy pandemią przyspieszy 
proces zanikania tradycyjnie rozumia-
nych instytucji kultury? Czy to złe? Być 
może nieuchronne. 

Przemysław Gliklich, prezes 
Szpitala Miejskiego nr 4 
w Gliwicach 

Mijający rok dla naszego szpi-
tala był czasem wielkich wy-
zwań, ogromnych zmian i wielu 

bardzo trudnych doświadczeń. 
Lecznica przy Zygmunta Stare-
go 20 od maja 2020 roku, decy-
zją Ministerstwa Zdrowia, stała się 
szpitalem  jednoimiennym,  le-
czącym  wyłącznie  pacjen-
tów  z  COVID-19. Równocze-
śnie w drugiej placówce, przy Ko-
ściuszki  29,  nieustannie toczy   

się walka o zdrowie i życie pacjen-
tów wymagających pilnej interwencji  
kardiologicznej, chirurgicznej, or-
topedycznej,urologicznej czy onko-
logicznej. 

Non stop przyjmowani są także 
mali pacjenci potrzebujący pomocy 
pediatry czy chirurga dziecięcego.

Marek Śliboda, prezes firmy 
Marco

Rok 2020 przyniósł nam coś nie-
wyobrażalnego i dotychczas nie-
spotykanego. Jestem przekonany, 

4
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Rok 2020 na szczęście nie  odbił się negatywnie na miejskich inwestycjach. Ukończono m.in dwa odcinki obwodnicy.
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że konsekwencje minionych 12 
miesięcy, wprowadzanych na ca-
łym świecie restrykcji i lockdow-
nów przełożą się negatywnie 
na globalną kondycję biznesu. 
Z tej gorzkiej lekcji reaktywno-
ści i bezradności jest jedna, lecz 
kluczowa refleksja. Mam tu na 
myśli zdolność przedsiębiorstw 
do szybkiego reagowania i do-
stosowywania się do zmiennych, 
nawet najtrudniejszych okolicz-
ności. Ten okres nieprzewidy-
walności i niepokoju pokaże, 
którzy z nas (przedsiębiorców) 
będę potrafili w każdych warun-
kach stworzyć sobie tarczę i dłu-
gofalowo rozwijać swoje firmy 
naprzeciw wszelkim przeciw-
nościom losu. Ta bolesna lekcja 
strategicznie bardzo wiele nam 
da. Z czasem będziemy ją coraz 
bardziej doceniać.

Mariusz Kucharz, 
naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

Jaki był rok 2020? Inny! Po 
raz pierwszy uczniowie, ich ro-
dzice i nauczyciele, musieli zmie-
rzyć się z tym, czego nikt z nich 
wcześniej nie robił i nikt się nie 
uczył. Początkowo – dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, ale i wydział 
edukacji – zakładaliśmy, że 
potrzeba 2- 4 tygodni izolacji 
i wszystko wróci do normy. 
Jednak rzeczywistość okazała 

się inna. Pamiętam, gdy moja nowa 
szefowa – Ewa Weber powiedziała 
do mnie zdanie, które stało się wy-
znacznikiem naszej pracy do końca 
2020 r.: „Robimy swoje. Niezależnie 
ile potrwa pandemia, realizujemy 
możliwie wszystkie działania, któ-
re założyliśmy w planie na ten rok. 
Aby to się udało, wzmacniamy re-
lacje, wspieramy dyrektorów, by po-
łożyli główny nacisk na ich dbałość 
między nauczycielami a uczniami. 
A my robimy, co do nas należy”. 

Andrzej Sługocki, 
dziennikarz „Nowin”

Pandemia COVID-19 sprawiła, że 
sportowe zmagania zostały zamro-
żone. Marzec przyniósł przedwcze-
sny koniec sezonu we wszystkich 
dyscyplinach halowych, zawieszone 
zostały piłkarskie rozgrywki. Spor-
towcy formę, szlifowali w... domach. 
Z każdym dniem powiększała się 
też lista odwołanych lub przełożo-
nych imprez na świecie. Nawet tych 
największych. Euro 2020 i igrzyska 
olimpijskie w Tokio zostały przesu-
nięte na 2021, ale tak naprawdę nikt 
nie wie, czy i w jakiej formie się od-
będą. Na początku maja polski rząd 
poluzował restrykcje związane z sy-
tuacją epidemiczną. Sport zaczął się 
budzić z przymusowego snu. Polska 
ekstraklasa dokończyła rozgrywki. 
We wrześniu ruszyła halówka. Dla 
gliwickich kibiców jedyną osłodą 
tych szalonych miesięcy był brązowy 
medal piłkarzy Piasta.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom,

Partnerom i Dostawcom,
szczęścia, spokoju oraz wszelkiej

pomyślności w życiu osobistym
i sukcesów w pracy zawodowej.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zarząd i Pracownicy
Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

www.scl.com.pl

Ż Y C Z E N I A

/NowinyGliwickie
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Podziel się… książką
Świąteczna akcja zorganizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwi-
cach cieszyła się sporym zainteresowa-
niem. Jednak jak informuje nas czytel-
niczka, grono osób, które mogłoby się 
ucieszyć z nowej książki, byłoby zdecy-
dowanie większe, gdyby nie zachłan-
ność części miłośników literatury.

Patrycja Cieślok

“Zaczy tane Gliwice” - 
pod takim hasłem Miejska 
Biblioteka Publiczna pro-
muje czytelnictwo wśród 
mieszkańców. Latem w par-
ku Chopina odbyły się dwa 
plenerowe wydarzenia zwią-
zane z tą akcją. Pierwsza 
zapoczątkowała wakacje, 
natomiast drugą odsłoną 
była “Książka na koniec 
lata”. Rzecz polega na tym, 
by znaleźć w parkowych za-
kamarkach ukryte książki, 
które później można zabrać 
domu. Kolejna edycja “Za-

czytanych Gliwic” odbyła się 
tuż przed świętami.

Świąteczne zaczytanie

21 grudnia od godziny 12.00 
gliwiczanie na ławkach w par-
ku Chopina mogli znaleźć świą-
teczne paczki. Prezenty zawie-
rały książkę, zakładkę, a także 
brelok. Możliwość zdobycia 
upominku na święta za darmo 
przyciągnęło rzesze zaintere-
sowanych. Miejska Bibliote-
ka Publiczna przygotowała aż 
150 paczek z założeniem, że na 
jedną osobę przypadnie jeden 
prezent. Jednak jak zauważa 
nasza czytelniczka, niektórzy 
bibliofile wychodzili z parku 
z całym “naręczem” prezentów, 
nie dbając o innych.

- Byłam zaledwie kilka minut 
po godzinie 12 w parku i nie zna-
lazłam ani jednej książki. Zauwa-
żyłam, jak inni uczestnicy zabawy 
pakują po kilka prezentów książ-

kowych do swoich toreb. Dzieci 
biegały po parku, robiąc zawo-
dy, kto więcej paczek przyniesie 
swoim rodzicom. Kilkuosobowe 
grupki wychodziły z parku obła-

dowane darmowymi prezentami 
- informuje czytelniczka.

Tylko nielicznym udało się 
zgarnąć książkę na święta, choć 
idea organizatorów była zupeł-
nie inna.

- Jeśli chodzi o osoby, które 
wzięły kilka upominków, wierzę, 
że wszystkie paczki trafiły w ręce 
osób, które zrobią z książkowych 
prezentów dobry użytek - prze-
czytają lub obdarują kogoś bliskie-
go. Być może część z tych książek 
znów stanie się częścią bookcros-
singowej wymiany, jaką od kilku 
lat w Gliwicach systematycznie 
prowadzimy i promujemy- za-
uważa Paulina Nędzi z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Biblioteka mimo wszystko nie 
zaprzestanie organizowania akcji 
dla swoich czytelników. - Plene-
rowe wydarzenia organizowane 
przez bibliotekę odbywają się sys-
tematycznie, z pewnością znajdzie 
się jeszcze okazja do otrzymania 
książki w prezencie- dodaje Nędzi.

“Nowiny Gliwickie” z pewno-
ścią będą kolejnym akcjom kibico-
wać – to świetny pomysł na popu-
laryzację czytelnictwa. Apelując 
jednocześnie do osób biorących 
w nich udział, by pomyślały także 
o innych.

Ż Y C Z E N I A
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Świąteczna akcja biblioteki cieszyła się aż za dużym zainteresowaniem.
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Trudny rok pełen wyzwań
To był rok pełen wyzwań dla nas 
wszystkich, w tym także dla zespołu 
Areny Gliwice. Zmieniające się przez 
pandemię realia wymagały doskona-
łej współpracy, kreatywności i dużego 
zaangażowania, by utrzymać wartość 
miejsca, które dopiero co zaczęło silnie 
zaznaczać swoją pozycję na eventowej 
mapie Polski.

P oczątek roku 2020 był 
dla Areny Gliwice wręcz 
wymarzony. Ilości wy-

darzeń, jakie zaplanowane zo-
stały na kolejne miesiące, nie 
powstydziłaby się żadna z hal 
nie tylko w kraju ale i wiele za-
granicznych. Już w pierwszych 
dniach stycznia gościły w Gliwi-
cach legendy polskiego futbolu 
(turniej Amber Cup), a Mała 
Arena zaroiła się kolorami wi-
dowiska Musicalowa Księga Ba-
jek. Kolejne tygodnie upływały 
pod znakiem dużych wydarzeń, 
tym koncertu muzyki filmowej, 
występu Jamesa Blunta, a przede 
wszystkim fenomenalnego, ko-
szykarskiego widowiska jakie 
20 lutego gościło na Dużej Are-
nie. Z kibicowską frekwencją, 
której polski basket jeszcze nie 
widział. Na występ w Arenie 
Gliwice czekały już kolejne 
gwiazdy muzyki i sportu, ale 
przyszedł marzec.

Mobilizacja zespołu

Marzec zmienił wiele. Podobnie 
jak we wszystkich dziedzinach 
życia, pandemia koronawiru-
sa i związane z nią obostrzenia 
zmieniły całkowicie rytm życia 
Areny Gliwice. Znalazła się ona 
w gronie podmiotów branży even-
towej, które z dnia na dzień straciły 

jakąkolwiek możliwość generowania 
przychodów. To był czas wielkiego 
wyzwania szczególnie dla zespołu 
Areny, który zmuszony był zbudować 
nową formułę działania i przetrwać 
te najtrudniejsze miesiące.

Dzięki wysiłkowi wszystkich 
pracowników możliwe było przy-
stosowanie się do nowych oko-
liczności, a także wypracowanie 
pomysłów ciekawych na tyle, że 
zainteresowanie aktywnościami 
proponowanymi w gliwickiej hali 
nie spadło. Pierwszym i natural-
nym w nowej rzeczywistości stało 
się przeniesienie działalności do 
strefy wirtualnej. Służył temu pro-
jekt Arena Online, realizowany 
w studiu zbudowanym w holu C. 
Kilkanaście godzin programu re-
alizowanego przez wiosenno-let-
nie miesiące, zgromadziło przed 
ekranami ponad 16 mln widzów. 
Hitem stały się drugie urodziny 
Areny Gliwice także transmito-
wane przez internet w formule 
dwudniowego święta muzyki, 
sportu a nawet dobrej kuchni. 
Wydaje się, że Arena Online na 
stałe wpisała się w schemat dzia-
łań Areny Gliwice i do tej pory 
jest z sukcesem kontynuowana.

Drugim ważnym, nowym ele-
mentem programu działań zespo-
łu stała się Summer Arena. Letnia 
miejscówka, która przez całe wa-

kacje przyciągała na tereny przyle-
głe do hali miłośników aktywności 
fizycznej, dobrej muzyki, kuchni 
i ciekawych form spędzania wolne-
go czasu. Dzięki Summer Arenie, 
przestrzeń otaczająca obiekt ożyła 
i stała się ważnym punktem odwie-
dzin gliwiczan, którzy przybywali 
tu całymi rodzinami.

Ważny biznes

Istotne okazało się utrzymanie 
ważnych partnerstw bizneso-
wych, co było możliwe także 
dzięki szybkiemu wprowadzeniu 
nowych produktów hybrydowych. 
W oparciu o nie wiele podmio-
tów zdecydowało się kontynuować 
współpracę z Areną Gliwice or-
ganizując wirtualne spotkania, 
konferencje a nawet gale. 

Operator hali zadbał również 
o rozwój stałych partnerstw, 

rozwijających stałą ofertę Areny. 
Przykładem jest tutaj wprowadze-
nie do części pomieszczeń studia 
tańca 3arte, które rozwinęło swoją 
działalność już pod szyldem 3arte 
Arena Gliwice, prowadząc stałe 
zajęcia od września. 

Wreszcie deserem kulinarnym 
tegorocznych działań Areny Gli-
wice stał się projekt SzamArena, 
który ruszył w grudniu. Doświad-
czenie w gastronomii (Arena to 
jedyna hala w Polsce, która sama 
ją prowadzi) przekuwane jest wła-
śnie w ofertę przekąsek na wynos, 
które mogą zamawiać w zasadzie 
wszyscy mieszkańcy. Tym samym 
„imprezowy smak” Areny Gliwi-
ce można dzisiaj poczuć także we 
własnym domu. 

Co ważne, mimo trudnego 
czasu zespół Areny nie za-
pominał o innych potrzebu-

jących wsparcia organizując 
szereg akcji charytatywnych 
szczególnie widocznych przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Aktywne wsparcie otrzymali 
wówczas m.in. organizatorzy 
regionalnej Szlachetnej Paczki 
czy Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach. Dla podopiecznych Pieczy 
pracownicy Areny przygoto-
wali nawet własnoręcznie pa-
kowane paczki.

Podsumowując, rok 2020 
był dla Areny Gliwice czasem 
ogromnych wyzwań i wielkie-
go wysiłku, który z pewno-
ścią zaprocentuje w kolejnych 
miesiącach. Miejmy nadzieję, 
że ponownie pełnych wielkich 
wydarzeń, do jakich goście gli-
wickiej hali zdążyli się już przy-
zwyczaić.
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Zespół Areny Gliwice pakuje paczki dla podopiecznych Centrum Pieczy Zastępczej

NAJLEPSZY OBIEKT SPORTOWY W POLSCE

Arena Gliwice została najlepszym obiektem sportowym w Polsce. Wyróżnienie przyznane zostało 
podczas 16. edycji rozdania Nagród Biznesu Sportowego za rok 2019 pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Sportu. Gliwicka hala znalazła się w zacnym gronie m.in. z Robertem Lewandowskim 
czy TAURON Speedway Euro Championship, zwycięzców w innych z kategorii.

Liczby Areny

31 
miesięcy działa Arena Gliwice 

550 000 
osób gościło na wydarzeniach organizowanych przez 

Arenę Gliwice

373 
wydarzenia zorganizowane zostały w Arenie Gliwice od 

początku jej istnienia

16 000 000 
osób obejrzało programy Arena Online przygotowane 

przez Arenę Gliwice w 2020 roku

10 000 
gości uczestniczyło w aktywnościach zorganizowanych 

podczas projektu Arena Summer w 2020 roku
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KULTURALNO-ROZRYWKOWY ROK 2020 W PIGUŁCE

Z rekordem i obostrzeniami
R ok 2020 zapowiadał 

się dla Areny Gliwice 
niezwykle obiecująco. 

Kalendarz wydarzeń, zapeł-
niony po brzegi zarówno 
spektakularnymi koncer-
tami o randze międzyna-
rodowej, jak i mniejszymi 
inicjaty wami loka lnymi, 
mocno uległ zmianie w wy-
niku pandemii.

Doskonały początek 
roku

Musicalowa Księga Bajek, 
Koncert Muzyki Filmowej 
Hansa Zimmera, Ryboma-
nia, Roztańczone Walentyn-
ki, koncert Jamesa Blunta to 
wydarzenia, które w pierw-
szych miesiącach nowego 
roku niema l co t ydzień 
przyciągały gości z całego 
Śląska i ościennych woje-
wództw, a nawet z drugiego 
końca Polski.

Ustanowiono nowy re-
kord – w meczu koszyków-
ki Polska-Izrael w Arenie 
Gliwice wzięło udział 12 
043 kibiców! Pomimo en-
tuzjast ycznego doping u 
fanów Biało-Czerwonym 
nie udało się wygrać, jed-
nak wydarzenie to poka-
zało, że w Gliwicach drze-
mie koszykarski potencjał, 
a sport ten, wbrew pozorom, 
może wzbudzać tak ogrom-
ne emocje jak piłka nożna 
czy siatkówka.

Wydarzenia (nie)
pandemiczne

Pozbawienie z dnia na 
dzień możliwości normalne-
go funkcjonowania nie jest 
łatwe, ale nie musi oznaczać 
zaprzestania działalności. 
Tą ścieżką podążała Arena 
Gliwice aż do czasu zwol-
nienia lockdownu i części 
obostrzeń. Między innymi 

w aktywny sposób wykorzy-
stując media społecznościowe. 
Akcja Arena To Ludzie miała 
na celu przedstawić „ludzką” 
twarz obiektu, który nie jest 
tylko betonową konstrukcją 
bez duszy, a zgranym zespołem 
osób, dla którego intensyw-

ne warunki pracy nie stano-
wią problemu.

- Arena Gl iw ice to ludzie . 
Gr upa wspa n ia ł ych lud z i , 
k tórzy zdec ydowa l i  się  pod-
jąć  tego c iek awego i  t r ud-
nego zada nia ,  aby spraw ić , 
ż e  A rena  s t a n ie  s ię  jed ną 

z  w i z y tówe k  G l iw ic  or a z 
Śląska .  Ten rok zapow iada ł 
się  w y jąt kowo, a le  n iestet y 
wsz yst ko się  zmieni ło.  Jed-
na k d zięk i  w ysi ł kow i pra-
cow ni ków w t y m roku uda-
ło się  ba rd zo w iele  – mów i 
Marcin Herra ,  prezes spół k i 

Arena Operator,  zarządzają-
cej  Areną Gl iw ice .

Mimo niesprzyjającej sytu-
acji, dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i wielu godzinom 
starań, rozmów, negocjacji 
z organizatorami wydarzeń, 
udało się znaleźć nowe daty 
dla większości planowanych 
w Arenie Gliwice imprez. 

Wyczekiwany powrót 
dużych wydarzeń

Zespół Areny w ykorzy-
stał także okres letni. Dzięki 
zniesieniu najbardziej restryk-
cy jnych obostrzeń pande-
micznych, przy zachowaniu 
wszystkich środków bezpie-
czeństwa, mogła się wów-
czas odbyć część wydarzeń. 
W związku z tym, Runmag-
gedon, jako pierwsza po pię-
ciu miesiącach zamknięcia 
impreza na dużą skalę, był 
jeszcze bardziej wyjątkowy niż 
zwykle. Ze względu na to, że 
nie mogli w niej wziąć udział 
kibice, bieg był na żywo trans-
mitowany z drona.

Doświadczenia wcześniej-
szych miesięcy sprawiły, że gdy 
przyszedł czas na Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Juniorów 
we wspinaczce na gliwickiej 
Chw yciarni, po raz kolejny 
postawiono na w ydarzenie 
hybr ydowe – ograniczona 
ilość kibiców mogła oglądać 
mistrzostwa, a pozostali dzięki 
wsparciu firmy Shadok Audio-
-Visual mogli zobaczyć profe-
sjonalną transmisję. 

Wiele działo się w Gliwi-
cach we wrześniu, który prócz 
powrotu do szkoły, na krótką 
chwilę dał powrót kulturalne-
mu życiu miasta. Armia Fight 
Night 8, Targi Trends4Kids, 
Miniaturowa Polska - świat 
wokół kolei, pozwoliły ponow-
nie gościć ograniczoną liczbę 
publiczności w obiekcie.

NAJBARDZIEJ ROZTAŃCZONE MIEJSCE W GLIWICACH

Miejsce tańca 3arte

Kursy z różnych stylów 
tanecznych i na różnych 

poziomach zaawansowania, 
fantastyczni instruktorzy, 
niepowtarzalna atmosfera 
– tak w skrócie można opisać 
to co, od jesieni dzieje się od 
jesieni w części pomieszczeń 
Areny GliwiceWe wrześniu 
Arena rozpczęła współpracę 
ze studiem tańca 3arte, które 
przeniosło się z dotychczasowej 
siedziby w Centrum Handlo-
wym przy alei J. Nowaka-Je-
ziorańskiego do gliwickiej hali, 
zamieniając ją w najbardziej 
roztańczone miejsce w mieście. 
Nowa lokalizacja szkoły wiąże 

się nie tylko z komfortowymi wa-
runkami do tańca – przestrzenne 
sale w Arenie Gliwice pozwalają 
przeprowadzać zajęcia z większą 
dbałością o zachowanie dystansu 
społecznego. 

Wszystkie kursy taneczne 
prowadzone są na najw yż-
szym poziome, a jak twierdzi 
małżeństwo właścicieli – Ju-
styna i Piotr Lerscy – taniec 
potrafi uzależnić! 3arte to ich 
wspólne dzieło. - Razem udało 
nam się osiągnąć mistrzowską 
klasę taneczną. Teraz uczymy 
innych, bo działamy zgodnie 
z ideą „nie zaprowadzimy ni-
kogo tam, gdzie sami nie byli-

śmy” – mówi Justyna Lerska, 
właścicielka, a równocześnie 
instruktorka 3arte.

Wybór jest spory, od bardziej 
klasycznych i „spokojnych” opcji 
jak taniec towarzyski i użytko-
wy, przez salsę, bachatę, zumbę, 
dance hall, jazz, hip hop, a nawet 
kilka oryginalnych propozycji jak 
be a woman czy high heels – a to 
tylko część proponowanych za-
jęć. Brak osoby towarzyszącej 
nie stanowi kłopotu. Część za-
jęć prowadzona jest w opcji solo. 
Najlepiej przekonać się samemu 
i wypróbować kilka lekcji tanecz-
nych – pierwsze zajęcia próbne są 
bezpłatne. Warto spróbować!

Trybuny podczas meczu eliminacyjnego polskich koszykarzy do Eurobasketu 2021 zapełniły się w całości

Zajęcia organizowane w 3arte Arena Gliwice to sposób na „życie” obiek-
tu w każdym dniu tygodnia
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Publiczność dopisała także podczas koncertu muzyki filmowej Hansa Zimmera
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Arena Online – najlepsza 
rozrywka w sieci
Rok, który zapo-
wiadał się wyjąt-
kowo korzystnie 
i miał uczynić 
Gliwice kultural-
no-rozrywkową 
wizytówką Śląska, 
niemal z dnia na 
dzień wywrócił 
rynek eventów 
do góry nogami. 
Sposobem na 
efektywne dzia-
łanie stał się pro-
jekt Arena Online, 
w który aktywnie 
włączył się cały 
zespół gliwic-
kiej hali.

W sytuacji, w której 
imprezy masowe 
zostały zawieszone, 

Arena Gliwice postawiła sobie 
jeszcze ambitniejsze zadanie 
– stworzyć dla odbiorców nową 
formę rozrywki. Zespół po-
szerzył swoją ofertę o długo 
planowany projekt transmisji 
rozrywki za pomocą mediów 
społecznościowych, ponieważ 
od początku swojego funkcjo-
nowania, Arena deklarowała 
chęć tworzenia zróżnicowanej 
oferty dla szerokiej publicz-
ności.

W rytmie online

To było kilka naprawdę cieka-
wych miesięcy. Do współpracy 
zaproszono szereg instytucji 
kulturalnych, partnerów spo-
łecznych, lokalnych gwiazd 
sportu, osobowości medialnych, 
animatorów dla dzieci, mi-
strzów kuchni. W programach 
Areny Online pojawili się m. in. 
Karo Glazer, Jarek Bieniecki, 
Jarosław Janiszewski czy Jacek 
Jędrzejak. 

- Na potrzeby akcji zaaranżo-
wana została przestrzeń jednej 
z naszych reprezentacyjnych 
sal - pojawiła się scena, pro-
fesjonalny sprzęt oświetlenio-

wy oraz nagłośnieniowy dla 
najwyższej jakości transmisji 
online. Wszystko to we współ-
pracy z naszym partnerem 
Shadok AV. Wszystko po to, 
aby nasi widzowie poczuli się 
jak u nas na miejscu, w Arenie 
Gliwice – mówi Konrad Kozioł, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu Areny Gliwice.

Ciekawostką jest, że pro-
gramy prowadzili pracownicy 
Areny Gliwice, którzy niemal 
z dnia na dzień musieli od-
naleźć się w zupełnie nowych 
rolach. W szczytowym mo-
mencie ramówka Areny Onli-
ne zawierała aż 16 programów 
tygodniowo! 

Owocna współpraca

Jak na halę widowisko-sportową 
przystało, mocno skupiono się 
na części muzycznej Areny On-
line. Arena Gliwice nawiązała 
współpracę z wytwórnią Kayax. 
Przez ponad dwa miesiące, co 
środę, w Arenie odbywały się 
koncerty młodych talentów, 
które w najbliższych latach mają 
szansę podbić krajowy rynek, 
m.in.: Meg Krzemień czy zespół 
Caville. Z kolei, co piątek do stu-
dia zapraszano lokalne zespoły 
jak Kasia Skiba i Ja, Kobiety na 
walizkach, Skorup i Muchaviolin, 
wspierając w ten sposób okolicz-
ny rynek muzyczny.

Drugie urodziny, 
dwudniowy program
Drugie urodziny, czyli dwa dni 
świętowania, a dokładniej mó-
wiąc: oglądania. Również w for-
mule internetowej Arena Gliwice 
obchodziła swoje drugie urodziny 
– i to z ponad 70-tysięczną widow-
nią!

Pierwszy dzień urodzin był 
ukłonem w stronę regionu, 
w którym jest wielu miłośników 
śląskich tradycji. Marek Szołtysek, 
Remigiusz Rączka i Mirek Szołty-
sek „pogodali” i „powarzyli” i po-
śpiewali, przygotowując widzów 
na jeszcze większą ilość atrakcji 
drugiego dnia urodzin Areny Gli-
wice. O odpowiedni poziom roz-
bawienia dbał Mariusz Kałamaga, 
najmłodszych zabawiał kolektyw 
teatralny Lufcik na korbkę, mistrz 
kuchni Julien Secher dzielił się 
znakomitymi przepisami, a zespół 
Rat Kru zadbał o spektakularne 
zakończenie. Impreza miała rów-
nież wymiar charytatywny – pod-
czas urodzin zbierano środki dla 
gliwickiej fundacji Qlavi.

Teatr na ekranie 

W grudniu Arena Online z tele-
wizji zamieniła się w teatr. Dzięki 
studio nagrań w Arenie odbyło 
się kilkanaście transmisji, czyli 
cykl warsztatów i spektakli onli-
ne realizowanym przez fundację 
W to mi graj. „Daj przykład” to 
nowatorski program komplekso-
wych warsztatów artystycznych 
i społecznych dla dzieci i młodzie-
ży, uzupełniony prezentacjami ar-
tystycznymi.

Paradoksalnie, dzięki nowemu 
wyzwaniu, jakim było przeniesie-
nie dużej części działalności do 

GALE I JUBILEUSZE W TELEWIZYJNYM STUDIU 

Nowy wymiar biznesu 

S tudio Areny Online oka-
zało się wielkim poten-

cjałem dla biznesu, umożli-
wiając organizację wydarzeń 
w formule hybrydowej. Dzię-
ki doświadczeniu, które ze-
spół zdobył przy realizacji 
programów na żywo oraz 
wsparciu firmy Shadok Au-
dio Visual, Arena zyskała 
ogromny atut: zamiast od-
woływać lub przekładać za-
planowane spotkania, mogła 
zaoferować partnerom bizne-
sowym alternatywną opcję, 
gwarantującą uczestnikom 
możliwość bezpiecznego 
udziału z zacisza własnych 
domów. 

W ten sposób odbyły się 
między innymi dwie gale: 

XXVI Gala Regionalnej Izby 
P r z e m y s ł ow o -H a n d l ow e j 
w Gliwicach i gala rozdania 
nagród w konkursie Innowator 
Śląska 2020 organizowanego 
przez Górnośląską Agencję 
Przedsiębiorczości i Rozwoju. 
Obie uroczystości odbyły się 
w pełnym reżimie sanitarnym 
i były transmitowane za pomo-
cą mediów społecznościowych. 

Również konferencje prze-
niosły się do świata wirtualne-
go. Wśród tych zrealizowanych 
w tym roku w Arenie Gliwice 
znalazły się przedsięwzięcia 
zakrojone na szeroką skalę, 
takie jak Konferencja infra-
BIM 2020 Expo V4, największe 
wydarzenie BIM Europy Środ-
kowej. W tegorocznym kalen-

darzu biznesowym znalazły 
się również takie wydarzenia 
jak seria webinarów Trendy 
Energetyczne GLOBEnergia 
czy konferencja organizowa-
na przez Martę Golbik, poseł 
na Sejm RP i przewodniczącą 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Zdrowia Psychicznego Dzieci 
i Młodzieży, poświęcona za-
gadnieniu rosnącej liczby sa-
mobójstw wśród młodego po-
kolenia.

Choć przeniesienie wyda-
rzeń biznesowych do sieci było 
bezpośrednią odpowiedzią 
na ograniczenia wynikające 
z pandemii, taka forma orga-
nizacji wydarzeń otworzyła 
przed obiektem nowe możli-
wości rozwoju.
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Cykl letnich koncertów Areny Online to był hit sezonu – tutaj występ zespołu Coffee Experiment.

Nowa formuła sprawdziła się także przy organizacji wydarzeń bizneso-
wych np. gal takich, jak Innowator Śląska organizowany przez GAPR.
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AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE

Summer Arena – letni szał
Lato w mieście nie 
musi być nudne. 
Z takim hasłem 
Arena Gliwice pod-
jęła się stworzenia 
wakacyjnej strefy 
rozrywki wokół 
obiektu – Sum-
mer Areny.

W wakacje, gdy dzieci 
mają wolne, a z nie-
ba leje się żar, cho-

dzi o to by ciekawie i w fajny, 
aktywny sposób spędzić czas 
z bliskimi i przyjaciółmi. Przy 
Arenie, na placu głównym od 
strony Parku Chrobrego zorga-
nizowano jedno miejsce, w któ-
rym zebrano różnego rodzaju 
atrakcje. 

Sport to zdrowie
Postawiono na ruch, ak-

tywność i integrację. Co jak 
nie piasek, słońce i dobra 

zabawa kojarzy się z wakacja-
mi? Dlatego pod Areną stanęło 
boisko do siatkówki plażowej - 
Brzmi prosto i nieskomplikowa-
nie, ale jednak było to dla ekipy 

technicznej nie lada wyzwanie 
- mówi Zdzisław Wiśniewski, 
dyrektor techniczny Areny Gli-
wic. - Do przygotowania boiska 
zużyliśmy 168 ton piasku i 250 

worków jako wzmocnienie do-
okoła, jednak włożony wysiłek 
był tego warty, ponieważ roz-
grywki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem – dodaje.

Pod Areną rozegrano tak-
że mecze st reetba l lu, u l icz-
ne j  o d m i a ny  ko s z y ków k i . 
Była okazja by zagrać w bad-
mintona ora z wziąć ud zia ł 
w l icznych zajęciach f itnes-
su – od ćw iczeń na zdrow y 
kręgosłup, pi latesu i jogi, po 
lekcje tańca, czy ekstremal-
ny f itness na trampolinach.

Liczy się wypoczynek!
Nic tak nie sprzyja waka-

cyjnemu relaksowi jak dobra 
muzyka ,  dodat kowo grana 
na świeżym powietrzu. Wie-
czorne karaoke, koncerty na 
żywo albo impreza z didżejem 
– w każdy weekend zbierała się 
spora grupa odwiedzających, 
by korzystać z uroków lata, 
wygodnie rozłożyć się na le-
żakach, a przy okazji zjeść coś 
pysznego i skosztować różnych 
smaków i specjałów kuchni 
poszczególnych krajów, dzięki 
współpracy Areny z lokalnymi 
food truckami.

Summer Arena udowodniła, 
że nie trzeba wyjeżdżać daleko, 
żeby w pełni korzystać z uroków 
lata. 

IMPREZOWE PRZEKĄSKI

Skosztuj SzamAreny

2020 był dla Areny Gliwice 
pod wieloma względami 

czasem nowych pomysłów. 
Właśnie w takim duchu pod 
koniec roku powstała SzamA-
rena – pierwsza w Gliwicach 
marka gastronomiczna dark 
kitchen, która dostarcza je-
dzenie na kameralne domowe 
imprezy. 

Choć ten koncept może się 
na pierwszy rzut oka wydawać 
całkowicie oderwany od dzia-
łalności hali widowiskowo-
-sportowej, w przypadku Are-
ny Gliwice nie jest to do końca 
trafny osąd: gliwicki obiekt 
jako jedyny w Polsce ma wła-
sną obsługę gastronomiczną 
i od samego początku działal-
ności serwuje odwiedzającym 
go gościom wysokiej jakości 
jedzenie. 

W menu znalazły się im-
prezowe klasyki: pizza, bur-

gery, zapiekanki i hot-dogi, które 
można zamówić w boxach po 6 
sztuk, idealnych na nieformal-
ne spotkanie z przyjaciółmi. 
Wszystkie potrawy są przygoto-
wywane na miejscu przez ekipę 
Areny. Dostawy realizowane są 
w piątki i soboty w godzinach 15-
23, czyli w najgorętszym okresie 
na rynku gastronomii na wynos, 
gdy czas oczekiwania na zamó-
wienie często wynosi nawet dwie 
godziny. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów, SzamArena 
realizuje swoje dowozy w ciągu 
zaledwie 30 minut. Zamówienia 
można składać przez stronę Are-
ny Gliwice lub na Pyszne.pl.

SzamArena dopiero buduje 
swoją markę na bardzo konku-
rencyjnym rynku, ale w ciągu 
pierwszego miesiąca działalności 
koncept ten spotkał się ze spo-
rym zainteresowaniem ze strony 
gliwiczan. 

IDEALNE WARUNKI DO WSPINACZKI

Chwyciarnia mistrzowska
A rena Gliwice to 555 tys 

m3 do wykorzystania 
w niemal dowolny sposób. 
Przestrzeń obiektu jest tak 
ogromna, że kryje w sobie 
dodatkową atrakcję w postaci 
18-metrowa ściany wspinacz-
kowej – Chwyciarni. Jej walory 
docenili w tym roku najlepsi 
zawodnicy Polski.

Częścią Chwyciarni jest in-
teraktywna ściana dla dzieci 
od 8 lat i dorosłych wyposa-
żona w automaty do asekura-
cji, która idealnie nada się na 
pierwszą wizytę. Chwyciarnia 
jest wyposażona także w mini 
ścianę dla najmłodszych, 
która zabezpieczona jest bar-
dzo grubym materacem. Na 
miejscu można wypożyczyć 
niezbędny sprzęt oraz przejść 
podstawowe szkolenia z za-
kresu bezpiecznej asekuracji. 
To oznacza, że każdy może 
przyjść – wystarczą chęci i za-
pał oraz wygodny strój.

A to nie wszystko. Ściana 
wspinaczkowa Chwyciarnia 
Arena Gliwice spełni ocze-
kiwania nawet najbardziej 
wymagających wspinaczy. 
Obiekt posiada odpowiednie 
warunki do przeprowadzania 
zawodów wspinaczkowych 
we wszystkich trzech olim-
pijskich konkurencjach wspi-
naczki sportowej: wspinaniu 
na czas, na prowadzenie i bo-
ulderingu.

Z a s łowa m i s toją  fa k t y 
– Chwyciarnia w sierpniu była 
gospod a rz em M ist rz ost wa 
Polski we wspinaczce zarów-
no Seniorów, jak i Juniorów. 
Z okazji tych pierwszych, gli-
wicki obiekt odwiedzili naj-
lepsi zawodnicy w kraju, noto-
wani w światowym rankingu 
IFSC (International Federa-

tion of Sport Climbing), m.in. 
Aleksandra Mirosław i Mar-
cin Dzieński.

Zatem nie pozostaje nic in-
nego niż skorzystać z idealnych 
warunków do uprawiania tego 
sportu jakie są dostępne w gli-
wickiej Chwyciarni i na własną 
rękę przekonać się, że wspinacz-
ka da się lubić.

Ćwiczenia na świeżym powietrzu okazały się w lecie doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu

Szybko, smacznie i niedrogo – taka idea przyświeca SzamArenie.

Gliwicka Chwyciarnia szybko stała się ważnym ośrodkiem nie tylko 
polskiej wspinaczki.
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Spokoju, zdrowia, Spokoju, zdrowia, 
spełnienia marzeń.spełnienia marzeń.

Samych szczęśliwych chwil Samych szczęśliwych chwil 
z rodziną i przyjaciółmi.z rodziną i przyjaciółmi.

Optymizmu i wiary, Optymizmu i wiary, 
że jutro może być tylko lepsze.że jutro może być tylko lepsze.

Oby emocje największych wydarzeń Oby emocje największych wydarzeń 
wróciły szybko do naszego kalendarza.wróciły szybko do naszego kalendarza.

Dobrego 2021 rokuDobrego 2021 roku

życzyżyczy
Zespół Areny GliwiceZespół Areny Gliwice
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MILIONY NA TERMOMODERNIZACJĘ I WYMIANĘ STARYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH. 

Miasto dba o czyste powietrze
Gliwicki samorząd pro-
wadzi szeroko zakro-
joną akcję termomo-
dernizacji i wymiany 
przestarzałych pieców 
w budynkach miesz-
kalnych będących 100 
procentową własnością 
miasta oraz w loka-
lach komunalnych we 
wspólnotach miesz-
kaniowych, w których 
posiada ono swój udział. 
Do końca 2021 r. znik-
nie ponad 5 tys. sta-
rych pieców! 

Miliony z miejskiej kasy
Miasto planuje likwidację starych sys-
temów grzewczych w ok. 5,7 tys. miesz-
kań komunalnych. 2475 lokali należy 
do budynków będących stuprocentową 
własnością miasta, które w połączeniu 
z wymianą ogrzewania przechodzą ter-
momodernizację. Ponad połowa mieszkań 
– 1320 – zostanie podłączona do sieci PEC, 
w dużej ich części pojawi się ogrzewanie
gazowe, a pozostałe zostaną wyposażone 
w grzejniki elektryczne, pompy ciepła lub
wysokiej klasy kotły węglowe. Kolejnych
3200 pieców (w budynkach stanowiących 
współwłasność gminy) wymaga moder-
nizacji przy współpracy ze wspólnotami
mieszkaniowymi oraz ewentualnej party-
cypacji właścicieli prywatnych.

Koszty prac w budynkach w całości 
należących do gminy wyniosą około 84 
mln zł. W tej kwocie 41,5 mln zł pochło-
nie termomodernizacja kamienic, zaś 
42,5 mln zł – wymiana źródeł ogrze-
wania. Przeciętny koszt podłączenia 
jednego lokalu zamknie się w ok. 17 
tys. zł. Na modernizację w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych miasto wyda 
co najmniej 54,4 mln zł.

Ciepło systemowe coraz 
popularniejsze

Władze Gliwic zachęcają mieszkańców 
do tego, by korzystali z usług Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej, miejskiej 
spółki, która systematycznie podłącza do 
ciepłociągu kolejne fragmenty miasta. 
Dzięki tym działaniom ciepło systemowe 
wprowadzono m.in. do starych domów 
w Łabędach i  Sośnicy. Podłączono też 
wybrane fragmenty pozostałych dziel-
nic. Dotyczy to m.in. Baildona, Cen-
trum, Śródmieścia, Politechniki, No-
wych Gliwic, Sikornika, Starych Gliwic, 
Trynku, Zatorza i Ligoty Zabrskiej.

Obecnie z podłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej korzystają mieszkań-
cy 3878 lokali komunalnych znajdują-
cych się w 109 budynkach miasta  oraz 
w 341 budynkach wspólnot mieszkanio-
wych zarządzanych przez ZBM I TBS 
i ZBM II TBS.

PEC tylko w ciągu ostatnich 5 lat 
wybudowało ok. 46 km nowych sie-

ci ciepłowniczych. Przyłączono do nich 
6975 mieszkań w istniejących oraz no-
wych budynkach, w tym 578 mieszkań 
w 69 budynkach gminnych. Nakłady na 
inwestycje sieciowe (modernizacje i roz-
budowy sieci oraz stacje wymiennikowni 
ciepła), zrealizowane od lipca 2015 r. do 
czerwca 2020 r., wyniosły 61,6 mln zł, 
z czego 16,7 mln zł pochodziło z budżetu 
miejskiego.  

Na przestrzeni 4 minionych miesięcy 
(od lipca do połowy listopada tego roku) do 
miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 
już 609 mieszkań należących do wspólnot 
mieszkaniowych (m.in. przy ul. Korczoka, 
Lotników, Kozielskiej, Bałtyckiej, Górnych 
Wałów, Kochanowskiego, Pszczyńskiej, Ka-
sprzaka i Zygmuntowskiej) oraz 166 miesz-
kań gminnych (z ulic: Górnej, Pocztowej, 
Lotników, Sikorskiego, Jana Pawła II, Da-
szyńskiego, Opolskiej, Lipowej i Sokoła).

Ogółem w całym roku obrotowym 
2020/2021 PEC-Gliwice podłączy do cie-
płociągu 1669 lokali w 93 budynkach, 
z których 22 to gminne. Do 121 mieszkań, 
które dotychczas korzystały jedynie z cie-
pła miejskiego dla celów ogrzewania, trafi 
również ciepło systemowe do podgrzania 
wody użytkowej.  

Cieplej w oświacie, sporcie, 
szpitalach…

Miasto sporo już zainwestowało w nie-
zbędne termomodernizacje budynków 
oświatowych, rekreacyjnych i użyteczności 
publicznej – szkół, szpitali, hal sportowych, 
siedziby Teatru Miejskiego czy Państwowej 
Straży Pożarnej. Działania termomoderni-
zacyjne pochłonęły ponad 113 mln zł. Samo-
rząd stawia również na odnawialne źródła 
energii. Wykorzystano je dotąd w więk-
szości gliwickich pływalni oraz obiektów 
rekreacyjnych zarządzanych przez MZUK. 
Kolektory solarne zainstalowano m.in. na 
„Olimpijczyku”.

Ostatni dzwonek

 Miasto, koncentrując się na własnych zaso-
bach, nie rezygnuje z dotowania wymiany 
prywatnych systemów grzewczych. Dzięki 
zmianom w lokalnych przepisach będzie 
można otrzymać do 6 tys. zł dla nowej 
instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp 
ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu 
z termomodernizacją! 

Dofinansowanie od gminy to dla po-
siadaczy „kopciuchów” dobra okazja, żeby 
pomyśleć o ich wymianie na czyste źródło 
ogrzewania. To już ostatni dzwonek na de-
cyzję. Dotacje nie będą wieczne, a za niesto-
sowanie się do przepisów śląskiej uchwały 
antysmogowej grożą kary. Na tych, którzy 
do końca 2021 roku nie  wymienią przesta-
rzałego, niespełniającego norm ogrzewania, 
czekają grzywny do 5 tys. zł.
(ts)               

Miasto planuje likwidację starych 
systemów grzewczych w ok. 5,7 tys. 

mieszkań komunalnych.
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AKCJA “SERCE ZZA KRAT”

Więźniów prezent dla Natalki  
Kolejny raz skaza-
ni pomogli chore-
mu dziecku. Natal-
ka to tegoroczna 
bohaterka akcji 
“Serce zza krat”, 
która otrzymała 
od zabrzańskich 
osadzonych kilka 
prezentów, w tym 
niezbędny do in-
halacji nebulizator.

Patrycja Cieślok

N atalia Ball to siedmio-
letnia dziewczynka, 
która cierpi na dzie-

cięce porażenie mózgowe. 
Gliwiczanka ma szpotawość 
obu stóp oraz szponowatość 
lewej rączki z powodu uszko-
dzeń genetycznych. Pomimo 
choroby Natalia jest pogod-
nym dzieckiem, uśmiechem 
może zarażać innych. Nieste-
ty dziewczynka nie mogłaby 
funkcjonować bez rehabilitacji 
oraz pomocy specjalistycznej. 
Małą bohaterkę spotkaliśmy 
przed bramą więzienną w Za-
brzu, kiedy 21 grudnia wraz 
z rodzicami przyjechała na 
finał akcji “Serce zza krat”.

Kolejny sukces   

“Serce za krat” to akcja cha-
rytatywna, w ramach której osa-
dzeni przy wsparciu i pomocy 
funkcjonariuszy służby więzien-
nej, obecnie w Zabrzu, a jeszcze 
wcześniej w Gliwicach, pomagają 
ciężko chorym dzieciom. W or-
ganizacji akcji pomaga redakcja 

“Nowin Gliwickich”. Więźniowie 
zbierają pieniądze, by następnie 
podarować prezenty wybranemu 
dziecku. 

O tegorocznej odsłonie akcji 
wspominaliśmy już na początku 
grudnia, a tuż przed świętami od-
był się jej wielki finał. Niestety pan-
demia także tutaj pokrzyżowała 
plany i osadzeni nie mogli wręczyć 
darów osobiście. W imieniu więź-
niów prezenty Natalce przekazała 
porucznik Katarzyna Jabłońska, 
rzeczniczka Zakładu Karnego 
w Zabrzu.

- Każda pomoc jest dla nas bez-
cenna, a prezenty, które otrzyma-
ła nasza córka, cieszą podwójnie. 
Natalka dostała nebulizator, który 
pomoże jej w oddychaniu, bo na-
wilża drogi oddechowe. Jednak 
to nie koniec, otrzymała także 
dla pokrzepienia ducha - stolik 
edukacyjny oraz słodycze- mówi 
Sonia Ball, mama Natalki.

Dziewczynka wraz z rodzicami 
w ramach podziękowań przygoto-
wała drobny upominek dla więź-
niów- kartkę, miody oraz słodycze.

Zbiórka pieniędzy

- Akcje charytatywne takie,
jak “Serce zza krat” są sposobem 
na zadośćuczynienie za popeł-
nione przestępstwa, a dzięki nim 
skazani mogą także udowodnić, 
uświadomić sobie, ale także 
społeczeństwu, że zasługują na 
drugą szansę, że potrafią poma-

gać i mają otwarte serca – dodaje 
porucznik Katarzyna Jabłońska.

Głównym organizatorem był 
Adam, jeden z osadzonych, który 
zapoczątkował obdarowywanie 
chorych dzieci świątecznymi pre-
zentami przez więźniów. Pomy-
słodawca akcji niedługo wyjdzie 
na wolność, jednak jak zapewnia, 
w dalszym ciągu będzie chciał 
pomagać innym.

- To nie jest mój sposób na od-
bywanie kary, tylko chęć szer-
szego rozpropagowania niesie-
nia pomocy chorym dzieciom. 
Pracujemy nad tym, by akcja była 
kontynuowana, także gdy już 
opuszczę miejsce, w którym się 
aktualnie znajduję – powiedział 
nam Adam.  

Dzięki wsparciu i dużemu za-
angażowaniu funkcjonariuszy 
“Serce zza krat” nabiera z roku na 

rok większego rozmachu. Coraz 
więcej osadzonych chce uczestni-
czyć w tej akcji i pomagać.

Początkowo dzieci otrzymy-
wały tylko słodycze i zabawki, 
jednak z czasem wśród prezen-
tów można było znaleźć także 
sprzęt rehabilitacyjny.

Kontynuacja

Wszystko wskazuje na to, że za 
rok kolejne dziecko, będzie mogło 
cieszyć się świątecznymi prezen-
tami.

- Nie ma innej możliwości.
Musimy znaleźć kolejnego am-
basadora akcji “Serce zza krat”, 
który dalej będzie koordyno-
wał to dzieło. To jest najlep-
sza forma wzbudzenia wśród 
więźniów niesienia pomocy, 
tego, że robi się coś dobrego - 
zaznacza Adam.
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WYWIAD 

EWA PIASECKA, 
KRZYSZTOF KOBYLIŃSKI

Spróbujmy podsumować 
ten niezwykły rok. Przy-
szedł marzec i pierwszy 
lockdown wywrócił 
wszystkie plany. Jak wy-
glądała Twoja wiosna?  

Zacząłem się zastanawiać, 
czy nie nadać innego kierunku 
naszej działalności albo czy nie 
zmienić naszej filozofii działa-
nia. Ale doszedłem do wniosku, 
że to co robimy – choć zmody-
fikowane – może być dla wielu 
osób jedynym stałym punktem 
we wszechświecie. I to pozwoliło 
mi pójść dalej. 

Już w lipcu pojawiły się 
informacje, że – mimo 
wszystko – PalmJazz się 
odbędzie… 

Bo jeżeli uważamy, że nasza 
praca ma pewną wartość, nasze 
działania stają się odpowiedzią na 
to, co dzieje się na zewnątrz. Nie 
możemy dotrzeć z czymś do ludzi 
obecnych na widowni, więc wy-
chodzimy do nich z naszym prze-
kazem w sieci. Dlatego przez parę 
miesięcy kupowaliśmy po jednej 
kamerze i uczyliśmy się filmo-
wania naszych koncertów, także 
teraz – śmiem twierdzić – robimy 
to nie gorzej od wielu poważnych 
profesjonalistów, choć nie uważa-
my się za filmowców. 

Co było trudniejsze: spełnia-
nie coraz ostrzejszych wy-
mogów sanitarnych czy cała 
logistyka festiwalowa? 

Przepisy sanitarne to jest coś, 
z czym mierzy się teraz każdy przed-
siębiorca w Polsce, coś niespecjal-
nie skomplikowanego. Natomiast 
zmiana formuły działania to po-
ważna sprawa. Nie chodzi już tylko 
o to, żeby zrobić jeden czy drugi
koncert. Trzeba przecież zapewnić
sobie wykonawców: kwarantanna,
każdy wzrost liczby zachorowań – to 
wszystko przekłada się na czyjąś
obecność lub nieobecność. Chciał-
bym powiedzieć, że odkryłem taką
magiczną formułę, która mi to gwa-
rantuje, ale nie... (śmiech) 

A jednak z zapowiadanych 
koncertów nie odbyły się 
chyba tylko dwa... 

W końcu wszystkie się odbyły, 
choć – w dużej części – z innymi wy-
konawcami, rzecz jasna z przyczyn 
obiektywnych, o których mówiliśmy 
przed chwilą. 

Przejdźmy do Twojej aktyw-
ności koncertowej. Przed 
pandemią grałeś po kilkadzie-
siąt koncertów rocznie. Jak 
wyglądają Twoje plany w tej 
chwili? 

Trzydzieści pięć to nie aż tak dużo 
(śmiech). Już pierwszy, marcowy loc-
kdown potraktowałem jako szansę. 
Odpadły koncerty, odpadły czynno-
ści organizacyjne: w sytuacji, kiedy 
masz czas – ćwiczysz, idziesz do 
przodu w kontakcie z samym sobą. 
Ale mam zorganizowaną trasę we 

Włoszech z Danielem di Bonawen-
turą, m. in. we Florencji i Mediolanie. 
Jest też wysokie prawdopodobień-
stwo koncertu z „Perłami” (KK Pe-
arls – przyp. red.) w Austrii na prze-
łomie lipca i sierpnia. Są propozycje 
ze Stanów, Kanady, Niemiec... tylko 
że nikt ich nie „dopina” z uwagi na 
to, że nikt nie wie, co będzie możli-
we. Dlatego praca nad sobą wydaje 
się sensownym rozwiązaniem. Jeśli 
pojawi się możliwość otwarcia gra-
nic, ściągnięcia muzyków i prowa-
dzenia prób, będę pracował nad KK 
Pearls 2. Będę komponował... 

Udało mi się kiedyś wyłuskać 
z internetu nagranie, na 
którym wykonujesz wariacje 
„Pod Twą obronę” – tradycyj-
nej pieśni religijnej. Zupełnie 
nieoczekiwane rzeczy z niej 
wydobyłeś i zrobiło to na 
mnie wielkie wrażenie. 

Faktycznie, wykonuję czasem 
ten utwór na koncertach i od daw-
na mam ochotę na nagranie dwóch 
zestawów melodii popularnych: je-
den to kolędy, a drugi – mój osobisty 
wybór najlepszych polskich pieśni 
ludowych i tradycyjnych. Na razie to 
jednak tylko luźne pomysły. 

W naszych rozmowach co 
jakiś czas ten temat powraca. 
Widać, że takie utwory Cię 
fascynują… 

Wiesz, to są nasze korzenie, nasze 
kotwice. Uczy się ich, zna je właści-
wie każde dziecko. „Płonie ognisko 
i szumią knieje”, „Gąska” czy kolędy 
to są bardzo piękne melodie, któ-
re mogłyby zachwycić świat. Więc 

ochotę na nagranie takiej płyty 
mam, ale nie potrafię powiedzieć, 
kiedy i jak to nagram. Dlatego, że 
takie rzeczy jest bardzo łatwo znisz-
czyć. Trzeba przecież znaleźć punkt 
wspólny, stan równowagi między 
twórcą a materiałem, a tu stopień 
swobody jest niewielki. 

Wróćmy do rzeczywistości 
pandemicznej: jak się czuje 
artysta, grając koncert onli-
ne, bez kontaktu z żywymi 
słuchaczami? 

„Onliny” to jest trudny temat. Jak 
masz naprawdę dobry fortepian, mo-
żesz się cieszyć tym, że jest zgodność 
między tobą a instrumentem. Ale na 
pewno to jest wyzwanie. Chociaż ja 
jestem zadowolony, bo na Facebooku 
parę tysięcy osób słuchało siecio-
wych transmisji moich koncertów.  

A reakcje publiczności? Bra-
wa? 

Pewnie, że tego brakuje: przede 
wszystkim wtedy możesz chwilę od-
począć (śmiech). Poza tym, jak masz 
rzeczywiście dobry odbiór swojej 
muzyki (oklaski, pokrzykiwania), 
to czujesz tę energię publiczności, 
dostajesz ją i ona Cię niesie. Koncerty 
online nie dają tego feedbacku, dla-
tego są takie trudne. 

Muzyka w sieci to dobry 
punkt wyjścia do skomento-
wania globalnego zasięgu 
Twoich kompozycji. Dzięki 
obecności na Spotify utwo-
rów Kobylińskiego tylko 
w 2020 roku słuchało ponad 
pół miliona ludzi z dziewięć-

dziesięciu dwóch krajów, 
a „Impression E-minor” osią-
gnęło wynik 2, 5 mln odtwo-
rzeń. 

Wszystko to wydarzyło się nieja-
ko poza mną, nie miałem i nie mam 
na to wpływu, ale cieszę się z tego, 
nawet jeśli nie do końca mechanizm 
tej popularności rozumiem. Znala-
złem się na przykład na światowym 
zestawieniu „Late night jazz”, które-
go słucha ponad 1,8 mln osób. Przy-
szedłem, zagrałem, zwyciężyłem? 
No nie do końca… (śmiech) Bo nie 
było to w żaden sposób wykreowa-
ne, zaplanowane. Ale (może właśnie 
dlatego) tak sobie to cenię. 

Nie tak dawno spotkał Cię 
jeszcze jeden dowód uznania 
na skalę światową. W wydaw-
nictwie Coffee House Classics 
ukazała się płyta „Jazz inspi-
red by greatest creators”, na 
której znalazł się utwór zaty-
tułowany Twoim nazwiskiem, 
obok utworów sygnowanych 
nazwiskami takich tuzów, jak: 
Chick Corea, Keith Jarrett czy 
(drugi Polak w tym gronie) 
Marcin Wasilewski… 

Nie ukrywam, moje ego zostało 
bardzo mile połechtane (śmiech). 
Miło było znaleźć się w takim to-
warzystwie, mimo że sam chyba 
wybrałbym co innego na swoją 
muzyczną wizytówkę. 

A czego Czytelnikom „Nowin” 
życzy na święta „muzyk, 
którego słucha świat”? 

Radości życia. Wszystkim lu-
dziom na świecie! 
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Osiemnaste, żeliwne wrota 
Małgorzata Lichecka 

Raz, dwa, trzy... liczę kroki 
od Zwycięstwa do barierki na 
skwerze. Ponad tysiąc. Wychy-
lam się, by spojrzeć na trasę. 
Jest czwartek, 10 grudnia 2020 
roku.  

Rok 2013. Chodźmy na 
śluzę 

W gumowcach, z aparatem 
i metrem Marian Jabłoński, pa-
sjonat historii  i miejski eksplo-
rator spędził ze śluzą prawie cały 
tydzień. Z obowiązku mierzyli  ją 
i fotografowali archeolodzy – ta-
kie były zalecenia przy budowie 
gliwickiego odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej. A ludzie 
przychodzili, żeby się pogapić. 
Z  każdym ruchem łyżki koparki 
stawało się jasne, że w ziemi tkwi 
unikat: wrota doskonale zacho-
wane. Trzeba je ratować, mówili 
społecznicy i zawiązali niefor-
malny komitet obrońców śluzy.    

Rok 1788. Do akcji 
wkracza  inspektor 
Geschke  

W latach 80. XVIII wieku 
minister do spraw Śląska – Karl 
Georg von Hoym wpadł na po-
mysł  inwestycji zapewniającej 
tańszy opał dla mieszkańców 
Poczdamu, Berlina i Dolnego 
Śląska, a Górnemu Śląskowi 
umożliwiający  intensywniejszy 
handel węglem i innymi towara-
mi. Opowiedział o nim inspek-
torowi wałowemu Geschke, 
specjalizującemu się w utrzy-
maniu i budowie nowych dróg 
transportu wodnego. Panowie 
zapewne dyskutowali długo, po-
chylając się na planami i doko-
nując inspekcji w terenie. Te nie 
przynosiły dobrych wiadomości: 
Kłodnica była płytka i zmien-
na, nie nadawała się do żeglugi, 
a uspławniać się jej nie opłacało. 

Rok 1788. Fryderyk 
Wilhelm II mówi „tak”

Za to opłacało się wykopać 
nowe koryto. - Podzielone na 
odcinki położone kaskadowo, 
z których każdy charakteryzo-
wałby się płaskim lustrem wody. 
Ze względu na niewielką głębo-
kość mogłyby po nim pływać 
lekkie łodzie – tak o początkach 
kanału pisze Przemysław Nadol-
ski w książce „Dzieje Kanału 
Kłodnickiego i Gliwickiego”, 
wydanej przez Muzeum w Gli-
wicach. 

Wracając do króla Prus, 
Fryderyk zapalił się do pomy-
słu i  kazał zbadać czy przyszły 
kanał będzie miał dla państwa 
strategiczne znaczenie, a przede 
wszystkim,czy Kłodnica połą-

czy okręg przemysłowy z centrum 
Prus. Do tego zadania wyznaczył 
ministra von Hoyma, ten zaś wało-
wego Geschke, który teren objechał 
osobiście, stwierdzając, w najwięk-
szym skrócie, że rzeka się nie nadaje 
i trzeba zbudować coś nowego.                                    

Rok 1788. Będzie kanał

Czymś nowym okazała się nie-
zależna droga wodna o nazwie Klo-
dnitz-Kanal. Który w pierwotnej 
wersji miał mieć 67 km, ostatecz-
nie  53, 7 km. Król to rozwiązanie 
zaakceptował a projekt ukończono 
w 1789 roku.  Jego najważniejszy-
mi elementami było 17 drewnia-
nych śluz, takie same zastawy 
oraz mosty. Budowę rozpoczęto 
od ujścia Odry i co rok posuwano 
się w górę biegu. Historia budowy 
mogłaby posłużyć za scenariusz 
dramatu kryminalnego:  afery bu-
dowlane, kłopoty z pracownika-
mi, kłótnie o to, kto zaniedbywał, 
część inżynierów ( ta wizjonerska) 
była zadania, że drewno to prze-
żytek  i murować trzeba, inni (w 
tym projektant i wysocy pruscy 
urzędnicy), że przecież drewno to 
od lat i tak budować należy. Nie-
stety, rację mieli ci  pierwsi, bo już 
po kilku sezonach użytkowania 
śluz i nabrzeży okazało się, że taki 
drewno to faktycznie przeżytek.                  

Rok 2013. Dziwne literki na 
piaskowcu 

Piaskowiec i cegła klinkierowa 
były głównym budulcem 18. ślu-
zy. W kwestii piaskowca Jabłoń-
ski przeprowadził małe śledztwo. 
Chciał  się dowiedzieć skąd   po-
chodzi i co oznaczają tajemnicze 
literki wyryte na odkopanych 

blokach.  Odkrył sygnatury  D, J, 
K, M, P, S, T, W, Z, oraz znaki trój-
kąta i równoramiennego krzyża. 
Trójkąt wyryto też na elementach 
bardzo skomplikowanych, leżą-
cych na koronie śluzy w obrębie 
wrót i systemu ich otwierania. Po 
co te litery? Były wskazówką od 
kamieniarza dla budowniczych, 
do tego w jaki sposób i w jakiej 
kolejności  układać bloki. 

Rok 1801. Przedłużamy od 
Gliwic 

Kanał pierwotnie miał się koń-
czyć w Gliwicach. Ale tak się nie 
stało. Coraz bardziej rozwijała się 
huta, budowano nowe kopalnie na 
całym Górnym Śląsku.  Dlatego 
właśnie zdecydowano o budowie 
podziemnej sztolni w kierunku 
Chorzowa, która, oprócz trans-
portu, miała za zadanie odpro-
wadzanie wody z kopalń. Tak 
narodziła się Haupt Schlussel 
Erb Stollen – Główna Kluczowa 
Sztolnia Dziedziczna, dziś atrak-
cja turystyczna o europejskim 
znaczeniu. - W ten sposób miało 
powstać połączenie Odry z gór-
nośląskimi kopalniami i innymi 
zakładami z okręgu przemysło-
wego, które mogły spławiać swoje 

produkty bezpośrednio do Odry 
i dalej w kierunku Wrocławia lub 
Berlina – pisze Nadolski.        

Rok 1822. Wizerunek 
ministra w odlewie   

Osiemnastki nie planowano 
i do projektu dodano w 1801 roku. 
W 1822 roku, po liftingu, czyli po-
szerzeniu, uroczyście wmurowano 
zwornik górnego progu śluzy nr 
18. Dlaczego to tym piszę? Bo, jak
wskazuje Nadolski, do kamienia
włożono odlane w żeliwie wize-
runki króla oraz pruskiego mi-
nistra handlu i przemysłu Hansa
hrabiego von Buelow, jak również 
inne odlewy  (prawdopodobnie
wybory artystyczne  gliwickiej
huty) przykrywając je miedzianą
płytą ze stosownym napisem.

Rok 2013. Osiemnaste 
wrota 

Kiedy odkopano 18. śluzę do-
konano bardzo dokładnych oglę-
dzin – społecznych i oficjalnych 
- żadnych artefaktów z tamtej
uroczystości nie odnaleziono.
Dość dobrze i tylko w Gliwicach,
zachował się jedynie komplet sys-
temu otwierania XIX-wiecznej
śluzy oraz mury. Jabłoński  i inni
pasjonaci zabiegali by je ratować,
ale nic takiego się nie stało. De-
cydenci potraktowali wrota ob-
cesowo, wyrzucają po prostu na
śmietnik.

Rok 2020. Gorąca śluza, 
czyli nie kamieni kupa  

Temat zabytku powrócił. I to 
z całą mocą. Otóż miasto zamierza 
w 2021 roku zmodernizować skwer 

nad DTŚ, czyli nad dawnym ko-
rytem kanału, i  przy okazji kanał 
upamiętnić. Kiedy Stowarzysze-
nie Inicjatywa Na Rzecz Ochrony 
Reliktów Kanału Kłodnickiego  
dowiedziało się o tym z tekstu 
w „Nowinach Gliwickich”, wy-
stąpiło do miasta z propozycją 
jego zagospodarowania.

To koncepcja gliwiczanina 
Tomasza Mirosława Kowalskie-
go. Chodzi o odtworzenie zary-
su śluzy i trasy kostką o różnej 
teksturze oraz kolorze, montaż 
tablic i wyeksponowanie w tej 
przestrzeni mostu, znajdującego 
się kiedyś nad kanałem, a zdepo-
nowanego w Oddziale Odlew-
nictwa Artystycznego Muzeum 
w Gliwicach. Uzupełnieniem 
byłyby punkty świetlne, umiesz-
czone wzdłuż dawnego nabrzeża. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach  się to  tej propozycji nie 
przychylił, bo ma swój pomysł 
na upamiętnienie.

Zdaniem ZDM najlepiej du-
cha kanału odda na skwerze 
instalacja z… kamieni pocho-
dzących z dawnej śluzy. Uzu-
pełnią je tabliczki z informa-
cjami  (przygotuje je Muzeum 
w Gliwicach), między głaza-
mi będą siedziska oraz rabaty 
kwiatowe. Tyle. 

Kamienie i tabliczki nie od-
dadzą ducha kanału, więc Kanał 
Kłodnicki znowu ląduje na śmiet-
niku historii, a przecież gdyby nie 
on Gliwice pozostałyby nic nie 
znaczącym prowincjonalnym 
miasteczkiem.    
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Kanał Kłodnicki - ok. 1910 r. Kanał Kłodnicki - ok. 1920 r.

Kanał Kłodnicki - ok. 1915 r.
Akcja społeczna  Pożegnanie osiemnastej śluzy -  listopad 2013 r.

1812
– w tym roku 

po 23 (!) latach budowy 
oddano do użytku 

cały Kanał Kłodnicki.
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HOROSKOP NA 2021 ROK

BARAN 
21.03–19.04
Gwiazdy podpo-
wiadają, że cho-

ciaż na pierwszy rzut oka 
nie będzie to tak wyglądać, 
to będzie ważny dla Ciebie 
rok. Saturn od marca do 
czerwca może przynieść 
więcej obowiązków, ale i sil-
niejszą pozycję i szacunek 
w pracy. Kwadratura Urana 
przyniesie jednocześnie wie-
le nowych wydarzeń, które 
dzięki wsparciu innych planet 
będą oznaczać nowe, lepsze 
perspektywy. Warto zająć się 
zdrowiem, kondycją, upo-
rządkować codzienne spra-
wy, przejść na zdrową dietę, 
zająć się sobą.

Rada na 2021 rok: motywa-
cja do wygranej jest ważna, 
ale motywacja do przygoto-
wania się jest niezbędna.

Najważniejsze miesią-
ce: marzec i grudzień.

BYK 
20.04–22.05

Rok 2021 był bar-
dzo intensywny, 

dlatego teraz oddaj się temu, 
na co podczas wiecznej go-
nitwy w poszukiwaniu moc-
nych wrażeń nie było czasu 
– na pielęgnowanie domo-
wego ogniska, budowanie 
relacji z bliskimi, wyciszenie 
oraz rozwój duchowy. Wgląd 
w siebie i konfrontacja z wła-
snym “ja”.

Rada na 2021 rok: pozwól 
odejść temu, co stare, wy-
zwól się z oklepanych sche-
matów.

Najważniejsze miesiące: 
czerwiec i sierpień.

BLIŹNIĘTA 
23.05–21.06

Od samego po-
czątku roku Bliź-

nięta będą zmuszone przy-
zwyczaić się do atmosfery 
dyscypliny i bardzo wielu 
obowiązków. To naprawdę 
pracowity okres, który przy-
niesie również frustrację. Co 
ciekawe, tak trudna sytuacja 
przyczyni się do wzrostu 
samoświadomości Bliźniąt, 
dając im unikalną okazję do 
rozwoju osobistego.

Rada na 2021 rok: równo-
waga kryje się pomiędzy 
oczekiwaniami innych, a swo-
imi możliwościami.

Najważniejsze miesiące: 
luty i sierpień.

RAK  
22.06–22.07

Jowisz, planeta 
szczęścia i po-

wodzenia, od stycznia do 
września zapewni Ci sukces 
w życiu uczuciowym i w pra-
cy zespołowej. Wśród wielu 
wydarzeń trudno Ci będzie 
zachować wewnętrzny spo-
kój i wybrać właściwą drogę. 
Postaraj się raz na jakiś czas 
wyciszyć rozgrzane emocje, 
bo inaczej w twoim życiu zro-
bi się bałagan. 

Rada na 2021 rok: czasami 
zamiast walczyć, lepiej szcze-
rze porozmawiać.

Najważniejsze miesiące: 
styczeń i wrzesień

LEW 
23.07–23.08

Niemal od sa-
mego początku 

roku Lew okaże się pomy-
słowy, inspirujący i o wiele 
bardziej odważny niż w po-
przednich latach. Niestety ze 
względu na pewne przemia-
ny życiowe będzie też musiał 
więcej pracować. Nie będzie 
miał tak dużo czasu na wy-
poczynek, jakby chciał. Duża 
ilość pracy niesie jednak ze 
sobą także więcej sukcesów. 

Rada na 2021 rok: przypo-
mnij sobie o zainteresowa-
niach, na które do tej pory nie 
było zbyt wiele czasu. 

Najważniejsze miesią-
ce: marzec i październik.

PANNA 
24.08–22.09

Twoim kolorem 
na rok 2021 bę-

dzie czerwony. Nie bez po-
wodu – pasja i namiętność 
czeka osoby samotne, jak 
i Panny w związkach. Gwiaz-
dy mówią, że presję z jaką 
muszą zmagać się w pracy 
zawodowej, wynagrodzi buj-
ne życie uczuciowe. Single 

będą natomiast odważnie 
wchodziły w związki, nie bo-
jąc się ich formalizowania. 
Osoby w związkach powin-
ny być ostrożne na pokusy. 
Dopiero w drugiej połowie 
roku poczujesz przypływ za-
wodowych ambicji. Pojawi się 
wtedy korzystna propozycja 
zmiany stanowiska lub pracy.

Rada na 2021 rok: Słuchaj 
swojej intuicji, ale pod wpły-
wem chwilowych emocji nie 
podejmuj radykalnych decy-
zji.

Najważniejsze miesią-
ce: czerwiec i grudzień.

WAGA 
23.09–22.10

Rozwijaj pomysły, 
plany i projekty 

z poprzedniego roku. Skup 
się na wygodzie i komfor-
cie, poszukaj lepszych ofert 
pracy. Saturn od marca do 
czerwca będzie przebywał 
w twoim znaku i pomoże 
ci zrobić wielkie porządki. 
Naucz się czegoś nowego, 
podróżuj i ciesz się życiem. 
Umacniaj relacje, bo już nie-
długo mogą ci się bardzo 
przydać. Hobby da ci mnó-
stwo satysfakcji, a być może 
odnosisz dzięki niemu różne 
stare znajomości. W drugiej 
połowie roku Jowisz i Saturn 
pomogą ci ustabilizować sy-
tuację zawodową i finanso-
wą.

Rada na 2021 rok: nie pytaj 
nikogo o zgodę, czy możesz 
wprowadzić nowe idee w ży-
cie, czy nie.

Najważniejsze miesią-
ce: kwiecień i listopad.

SKORPION 
23.10–21.11

Saturn i Jowisz 
wspierają w tym 

roku twoje ambicje i po-
mogą ci zrealizować nawet 
najtrudniejsze plany. Nowe 
hobby związane z rozwo-
jem wewnętrznym i sztuką 
może przynieść wielki prze-
łom i dać ci mnóstwo pozy-
tywnej energii. Odkryjesz, że 
coraz to nowe osoby proszą 
cię o radę i wsparcie. Samo-
dzielność i bezstronność 

przyniesie Ci jeszcze większe 
wpływy i pieniądze.

Rada na 2021 rok: Słuchaj 
swojej intuicji, ale pod wpły-
wem chwilowych emocji nie 
podejmuj radykalnych decy-
zji.

Najważniejsze miesią-
ce: styczeń i wrzesień

STRZELEC 
22.11–21.12

W nowym roku 
osoby spod zna-

ku Strzelca będą realizować 
swoje plany, ale mogą na-
rzekać, że nie wszystko jest 
pod kontrolą. Kariera będzie 
ważna. Sukces jest na wycią-
gnięciu ręki. Jeszcze w pierw-
szym kwartale pojawi się wy-
jątkowa okazja. Ufaj swoim 
instynktom, ale pamiętaj, 
że to nie oznacza, by ulegać 
pierwszej myśli jaka przyj-
dzie Ci do głowy. Na zdrowie 
uważaj. Saturn nie pomoże 
w szybkiej regeneracji sił, 
dlatego nie dokładaj sobie 
ciężkich ćwiczeń.

Rada na 2021 rok: pielęgnuj 
w sobie cierpliwość i praco-
witość, ale nie rezygnuj z par-
cia do przodu.

Najważniejsze miesią-
ce: kwiecień i lipiec.

KOZIOROŻEC 
22.12–19.01

2021 roku za-
powiada się dla 

Koziorożców powodzeniem 
w miłości. Te w związkach, 
zrozumieją punkt widzenia 
partnera i łatwiej będzie się 
porozumieć co do wspólnych 
spraw. Samotne Koziorożce 
przypomną sobie o miło-
ści sprzed lat. Jeśli jednak 
okaże się, że ta osoba jest 
nudna, już na początku roku 
rozejrzyj się za kimś nowym. 
Szczęście będzie ci sprzyjać, 
ale zbyt często osoby spod 
tego znaku złoszczą się 
niepotrzebnie. Znajomość 
z Rakiem i Rybami sprawi, że 
nabierzesz życiowego opty-
mizmu i znajdziesz nowe in-
spiracje.

Rada na 2021 rok: oszczędzaj 
na wszystkim, tylko nie na 

własnej wygodzie, podróżach 
i nowych zainteresowaniach.

Najważniejsze miesią-
ce: październik i listopad.

WODNIK 
20.01–18.02

W I połowie roku 
zaciśnij pasa i za-

czekaj na poprawę sytuacji, 
co nastąpi w II połowie. Jeśli 
pracujesz pod czyjeś dyk-
tando, to trudno, nie dąż 
do konfrontacji z szefami, 
bo możesz na tym stracić. 
W miłości daj sobie szansę 
na lepsze erotyczne życie. 
Dążenie do pełnej seksual-
nej satysfakcji to sprężyna, 
na której buja się szczęście 
Twoje i partnera lub part-
nerki. Jesienią nie daj tylko 
wplątać się w intrygi, bo 
stracisz do kogoś zaufanie. 
Gwiazdy ostrzegają, by nie 
brać na poważnie płomien-
nych obietnic Skorpiona, bo 
nie poprze słów konkretnymi 
czynami. 

Rada na 2021 rok: zadbaj 
o swoje wewnętrzne dziecko.

Najważniejsze miesią-
ce: luty i maj.

RYBY 
19.02–20.03

W  p i e r w s z e j 
p o ł ow i e  r o k u 

ostrożnie w finansach i uczu-
ciach. Inwestuj od jesieni... 
w jedno i drugie. Możesz za-
płonąć wielkim uczuciem, nie 
licząc się przy tym z konse-
kwencjami. Kontroluj serce. 
Singlom w zawieraniu no-
wych znajomości pomoże 
planetarna aura. W pracy 
będziesz myśleć nie tylko 
o sobie, ale o całym zespole.
Dzięki tobie sytuacja w pracy
może zmienić się na lepszą,
bo będziesz dobrym doradcą
i mediatorem. Wywalczysz
podwyżkę lub inne przywi-
leje, choć na początku nie
będzie wcale łatwo.

Rada na 2021 rok: zwolnij 
tempo i wreszcie podreperuj 
swoje zdrowie.

Najważniejsze miesiące: 
sierpień i październik.
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Czytaj w kazdej chwili,
gdziekolwiek jesteś
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Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach dysponuje następującymi oferta-
mi pracy:

n malarz konstrukcji stalo-
wych – wykształcenie: zawodo-
we – mile widziane; doświadczenie
w malowaniu konstrukcji stalowych;
uprawnienia na suwnicę z poziomu 0
IIS; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwi-
ce strefa ekonomiczna;

n operator maszyn – wykształce-
nie: zawodowe -mile widziane; do-
świadczenie w obsłudze maszyn pro-
dukcyjnych, mile widziane prasy;
znajomość podstaw rys. techn i urzą-
dzeń pomiarowych; trzy zmiany; miej-
sce pracy: Gliwice strefa ekonomiczna;

nspawaczMAG135–wykształcenie:
zawodowe; umiejętność spawania meto-
dąMAGwskładaniu i spawaniuelemen-
tów;uprawnienia spawalniczeMAG135,
znajomość rys. techn. oraz przyrządów
pomiarowych; trzy zmiany; miejsce pra-
cy: Gliwice strefa ekonomiczna;

n instruktornaukijazdykat.B– wy-
kształcenie: min. zawodowe; upraw-
nienia instruktora nauki jazdy kat. B;
miejsce pracy: Knurów;

Osoby zainteresowane, spełniające
warunki podane w ofercie proszone są
o kontakt telefoniczny w PUP Gliwice,
Pl. Inwalidów Wojennych 12, od ponie-
działku do piątku w godz. od 08.00
do 14.30, tel. (32) 231-18-41.

Poszukiwana, poszukiwany

OFERTA PRACY
Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i skutecznej obsługi gościa
– to główny cel działalności firmy cateringowej będącej 20 lat na gli-
wickim rynku.

Chcesz dołączyć – obecnie poszukujemy kandydatów

do nowo otwieranej Kantyny zakładowej

- na stanowisko młodszego kucharza
- osoby do obsługi gości (bufet zakładowy)

- pomoc do kuchni

Oferujemy:

Umowę o pracę, stabilne wynagrodzenie,
możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikacje prosimy kierować na adres:
beata.zasada@catering.gliwice.pl

lub kontakt telefoniczny: 602-249-138

n MATEMATYKA, fizyka,
chemia. 32/230−11−03.
(202394)

n MATEMATYKA, chemia
−również przypadki
beznadziejne.
www.krzysztofcywinski.pl60
8−138−035. (202553)

n MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA. ANGIELSKI.
725−241−156. (202644)

n Praca od zaraz. Doradca
energetyczny. 514−666−992.
(202768)

n Agencja Nieruchomości
oferuje atrakcyjną
finansowo nienormowaną
pracę kreatywnym,
dyspozycyjnym, mobilnym,
e−mail: praca59@o2.pl n

Zatrudnię malarzy z
praktyką. 660−633−504.
(202795)

n Zatrudnię do pracy
kucharza, Gliwice.
602−249−138. (202798)

n Zatrudnię pomoc do
kuchni, do pracy, Gliwice.
602−249−138.
(202799)

n Skup książek, płyt
muzycznych. Dojazd.
Gotówka. 508−245−450
(202560)

n ZŁOM stalowy,
akumulatory, metale
kolorowe, węgliki
spiekane, stal nierdzewna,
puszki al., odpady
poprodukcyjne, maszyny,
wióry stalowe, żeliwne.
Podstawiamy własne
kontenery od 9−30m3.

Możliwość odbioru
samochodami
samozaładowczymi HDS.
Waga elektroniczna
samochodowa 40t.
Pszczyńska 122.
32/331−36−86,
601−083−020,
www.skupzlomugliwice.pl,
gliw−met@go2.pl. (202569)

n Do wynajęcia kawalerka.
605−820−489. (202793)

n Dwa w pełni wyposażone
mieszkania w Gliwicach
wynajmę. Pow. ok. 64m2, 3
pokoje, łazienka kuchnia.
693−544−007. (202788)

n POKÓJ do wynajęcia
centrum. 606−824−566.

n Pokój do wynajęcia.
731−741−545. (202796)

Gabinet Chirurgii Plastycznej
Lek. med. Danuta Pawlik-Knapik
Specjalista Chirurgii Plastycznej

Zdan-Med., ul. Barlickiego 19
Gliwice. Tel. 609-333-242, 502-689-983

www.plastyczna-chirurgia.com

ZATRUDNIĘ:
murarzy, zbrojarzy, 

cieśli szalunkowych,
pomocników budowlanych.

GLIWICE, ZABRZE I OKOLICE
Firma z tradycjami. Dobre warunki. 

Kontakt: 604 632 154 

„Hydrosan" Sp. z o.o.
poszukuje do swojej
siedziby w Gliwicach

- fachowca tzw. "złotej rączki"

praca dodatkowa np. dla emeryta,
rencisty. 1/2 etatu, koszenie trawy,
prace porządkowe, usuwanie drobnych
usterek w budynku firmy w zakresie
robót ogólnobudowlanych
oraz instalacyjnych, prace porządkowe.

Tel. 32/231-55-79.
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NAUKA
• MATEMATYKA, fizyka, 
chemia. 32/230-11-03. 
(202394)

• MATEMATYKA, chemia
-również przypadki bez-
nadziejne.  
www.krzysztofcywinski.pl, 
608-138-035. 
(202553)

•  MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA. ANGIELSKI. 
725-241-156.  
(202825)

• MATEMATYKA -dojazd.
734-163-043. 
(203046)

KUPIĘ
• Skup książek, płyt mu-
zycznych. Dojazd. Gotów-
ka. 508-245-450 
(202560)

• ZŁOM stalowy, akumu-
latory, metale kolorowe, 
węgliki spiekane, stal 
nierdzewna, puszki al., 
odpady poprodukcyjne, 
maszyny, wióry stalowe, 
żeliwne. Podstawia-
my własne kontenery 
od 9-30m3. Możliwość 
odbioru samochoda-
mi samozaładowczymi 
HDS. Waga elektronicz-
na samochodowa 40t. 
Pszczyńska 122. 32/331-
36-86, 601-083-020, 
www.skupzlomugliwice.
pl, gliw-met@go2.pl. 
(202569)

DAM PRACĘ
• ZATRUDNIĘ kierowców
(pełny etat -kraj lub 1/2 
etatu -na terenie zakła-
du) z prawem jazdy kat. 
C+E. Tel. 607-331-533. 
(203034)

12
POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI 
OFERTAMI PRACY:

Elektromonter  - Wy-
kształcenie min. zawodowe/ 
średnie techniczne o kierun-
ku elektrycznym lub pokrew-
nym, umiejętność czytania 
i rozumienia schematów 
elektrycznych i dokumentacji 
technicznej, zaangażowanie,
dobra organizacja i chęć do 
pracy, mile widziany j. nie-
miecki, prawo jazdy kat.B.; 
zakres obowiązków: montaż 
urządzeń elektrycznych w bu-
dynkach i obiektach przemy-
słowych, budowa tras kablo-
wych, usuwanie bieżących 
usterek, czytanie i  rozumie-
nie schematów elektrycznych 
i dokumentacji technicznej, 
inne obowiązki charaktery-
styczne dla w.w. stanowiska; 
umowa zlecenie; miejsce pra-
cy: Niemcy;

Fizjoterapeuta - Wykształ-
cenie:  wyższe kierunkowe; do-
świadczenie zawodowe; zakres 
obowiązków: fizykoterapia, tera-
pia indywidualna, rehabilitacja 
grupowa, trening ogólnorozwojo-
wy, zdania z zakresu zaopatrzenia 
ortopedycznego i nauki obsługi; 
miejsce pracy: Knurów;

Frezer/Wytaczarz - Wykształ-
cenie: min. zawodowe; min. rok 
doświadczenia na stanowisku 
obróbkowym; znajomość rys.
technicznego; wiedza teoretycz-
na i praktyczna z zakres obsłu-
gi frezarki, wytaczarki; obsługa 
narzędzi pomiarowych; zakres 
obowiązków: wykonywanie ele-
mentów wg.dokumentacji kon-
strukcyjnej i technologicznej; 
dbanie o należyty stan maszyn 
i urządzeń; utrzymywanie czy-

stości na stanowisku pracy; jedna 
zmian; miejsce pracy: Gliwice;

Kierowca autobusu - Wykształ-
cenie brak wymagań; doświadcze-
nie zawodowe na ww. stanowisku 
mile widziane; kurs na przewóz 
osób; dyspozycyjność; zakres 
obowiązków: komunikacja mię-
dzymiastowa; mile widziane osoby 
z terenu gminy Rudziniec, Toszek;

Kierownik budowy/kierownik 
robót/inżynier budowy z uprawnie-
niami - Wykształcenie wyższe; upraw-
nienia budowlane do kierowania ro-
botami budowlanymi; biegła obsługa 
komputera - Umiejętność obsługi 
programów MsOffice; nadzór nad wy-
konywanymi pracami budowlanymi; 
prowadzenie dokumentacji budowy; 
negocjacje z firmami podwykonaw-
czymi, koordynacja prac na budowie; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwic.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny 

w PUP Gliwice,  Pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 08.00 do 14.30, tel. 32 444 23 93.



LOKALE
• Do wynajęcia kawa-
lerka na poddaszu, przy
Parku Leśnym -do wyna-
jęcia, 1150,-
724-254-970.
(203024)

• Pokoje do wynajęcia.
725-241-156.
(203036)

NIERUCHOMOŚCI
• Spółdzielco! Chcesz być
członkiem autentycznej
spółdzielni czy poddanym
w „prywatnym folwarku”
Zadzwoń 782-282-951.
(203026)

MOTORYZACJA
• KUPIĘ KAŻDĄ TOYOTA
-osobową, dostawczą,
terenową. Gotówka.
531-666-333.
(202844)

• KUPIĘ MERCEDE-
SY -SPRINTER, Kaczka
190 W124. 531-666-333.
(202845)

• AUTOSKUP dojazd,
gotówka. 508-44-66-75.
(202884)

• HYUNDAI ATOS -kupię.
531-666-333.
(202969)

• AUTOZŁOMOWANIE.
515-274-430
(202981)

• AUTOSKUP całe, rozbi-
te, osobowe, dostawcze.
509-796-001,
798-835-341.
(202982)

• AUTOSKUP, gotówka,
najlepsze ceny, dojazd.
602-871-305, 515-274-430.
(202983)

USŁUGI
• REMONTY komplekso-
we, kafelkowanie, ma-
lowanie, łazienki, pa-
nele, itp. 502-86-12-31.
(202548)

• CYKLINOWANIE.
501-604-735. (202547)

• TRANSPORT 1,5t.
664-853-824.  (202991)

• ANTENY, MONITORING,
CANAL PLUS.
661-429-656. (202997)

• RTV -naprawa domowa.
32/279-42-79,
605-285-957.  (203014)

• Kompleksowe remonty
mieszkań, klatek schodo-
wych, malowanie, gładzie.
882-953-687.
(203029)

• TAPICER -u klienta.
513-477-316.
(203030)

USŁUGI
• Junkersy naprawa.
517-067-283.
(203031)

• ŁAZIENKI, panele, malo-
wanie, remonty.
604-645-920.
(203047)

BIZNES
• POŻYCZKI. 32/260-00-
33, 516-516-611. Pośrednik
CDFs.c. firmy MATPOL
FINANSE Sp.zo.o.
(203023)
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ul. Pszczyńska 14, Gliwice
tel.: (+48) 887 475 004, tel.: (+48) 32  428 38 08

WĘDZARNIE OGRODOWE

www.grillpal.pl

1. u listonosza -zamówienia przyjmowane od 1 do 20 każdego miesiąca

2. -w punkcie pocztowym przyjmowane od 1 do 20 każdego miesiąca

3. na stronie przyjmowane od 1 do 15 każdego miesiąca
Poczta Polska S.A. - prenumerata internetowa | prenumerata.poczta-polska.pl (poczta-polska.pl)

Prenumerata NOWINY GLIWICKIE można zamówić:

wydanie papierowe

1. na stronie: www.nowiny.gliwice.pl wybieramy zakładkę E-NOWINY

wydanie elektroniczne (e-gazetę)

NOWINY GLIWICKIE / DZIAŁ REKLAMY
Gliwice, ul. Zwycięstwa 3

501-086-750
reklama@nowiny.gliwice.pl
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Reklamodawco, 

zapraszamy do współpracy. 

Korzystne ceny 
przy podpisaniu umowy 

na rok 2021. 

Szczegóły: 
Dział reklamy: 501-086-750, 
reklama@nowiny.gliwice.p



Nowiny Gliwickie  
nr 52 | 30 grudnia 2020

www.nowiny.gliwice.pl• SPORT •
NIESŁYSZĄCY SPORTOWCY Z GLIWIC PRZYNOSZĄ SPLENDOR NASZEMU MIASTU.

Sport w świecie ciszy
Sport jest dla 
wszystkich. Mogą 
go uprawiać oso-
by zdrowe, ale też 
takie, które po-
zornie może ogra-
niczać niepełno-
sprawność. Wśród 
tych ostatnich są 
m.in. niesłyszący.
Nie wszyscy wie-
dzą, że organizo-
wane są dla nich
mistrzostwa Pol-
ski, Europy i świa-
ta. Uczestnikami
tych zawodów od
kilku lat są repre-
zentanci MIG-u
Gliwice.

Andrzej Sługocki

K lub ma osiem sekcji 
sportowych: curling, 
pływanie, siatkówka, 

siatkówka plażowa, futsal, pił-
ka nożna, judo i koszykówka. 
I w każdej z nich święci trium-
fy. Chociaż niesłyszący spor-
towcy z Gliwic nie mają żad-
nych stypendiów, czy premii, 
to mogą się pochwalić złotymi 
medalami mistrzostw Polski 
niemal we wszystkich dyscy-
plinach. W ich szeregach są też 
medaliści olimpijscy. 

Z Lublina do Gliwic

-MIG powstał dziewięć lat
temu - wspomina Krzysztof
Wania, jego założyciel, a w
przeszłości koszykarz AZS-
-u i współinicjator powstania
Gliwickiego Towarzystwa Ko-
szykówki. -W tym ostatnim
klubie grali moi dwaj synowie
Kamil i Jakub. Kuba w efek-
cie choroby stracił słuch, ale
do sportu zawsze go ciągnę-
ło. Grał w kosza, jak równy
z równym, ze zdrowymi za-
wodnikami. Kiedy występo-
wał w GTK zacząłem szukać
dla niego klubu, w którym
mógłby rywalizować z oso-
bami podobnymi do siebie.
Na Śląsku takiego nie było.
Ostatecznie trafił do Spar-
tana Lublin, matecznika
sportu niesłyszących. Wtedy
pomyślałem sobie: dlaczego
nie mógłby podobny powstać
w Gliwicach i w 2012 zareje-
strowaliśmy Stowarzyszenie

Niesłyszących MIG. Ja jestem 
sekretarzem, a Kuba prezesem.

W naszym mieście niesłyszą-
cych sportowców nie jest zbyt 
wielu, ale w aglomeracji niema-
ło. W ten sposób zawodniczki 
i zawodnicy, którzy do tej pory 
rywalizowali wyłącznie ze słyszą-
cymi, zaczęli trafiać pod skrzydła 
gliwickiego stowarzyszenia. Tutaj 
mogli nie tylko szlifować formę 
pod okiem profesjonalnych trene-
rów, lecz także konkurować w za-
wodach mistrzowskich. Udało 
się zachęcić do reprezentowania 
MIG-u około setkę sportowców 
z różnych śląskich miast. Klub do-
towany przez miasto Gliwice, Pol-
ski Związek Sportu Niesłyszących, 
Ministerstwo Sportu i lokalnych 
przedsiębiorców zaczął rozszerzać 
działalność... 

Od koszykówki do 
olimpijskiego złota

-Pierwszą sekcją była – ze zrozu-
miałych względów – koszykarska
– opowiada z uśmiechem Wania.
-Na początku w drużynie nie mógł 
grać mój syn, bo wiązał go jeszcze
kontrakt ze Spartanem. Zacząłem 
więc kaperować do zespołu innych 
wartościowych graczy nie tylko
ze Śląska.

Na sukcesy nie trzeba było 
długo czekać. Koszykarze MIG-u 
to kilkukrotni mistrzowie kraju 
niesłyszących, zdobywcy Pucharu 
Polski. Ogromnym osiągnięciem 
był czwarta lokata w Pucharze Eu-
ropy mistrzów krajowych. Dziś 
trzon kadry narodowej stanowią 
zawodnicy z Gliwic.

Po koszykówce przyszła kolej 
na inne sekcje i sukcesy. Anna 
Krzak w 2018 roku zdobyła 
złoty medal mistrzostw Polski 
niesłyszących w siatkówce pla-
żowej, a rok później srebro w mi-
strzostwach Polski w siatkówce 
zarówno plażowej, jak i halowej. 
Dżudoka Gustaw Kender to wi-
cemistrz Polski niepełnospraw-
nych w 2019 roku.  Silna jest też 
sekcja curlingu. Mistrzyniami  
kraju niesłyszących są kobiety, 
a brązowymi medalistami męż-
czyźni. Grad medali dla MIG-u 
zdobywali tenisiści i tenisistki 
stołowe. Iwona Żyła, Paweł Pięta, 
Ireneusz Kopiec to reprezentanci 
Polski. Największe sukcesy święci 
jednak pływak Artur Pióro, który 
zdobył już 400 medali. Był mi-
strzem olimpijskim zawodów dla 
niesłyszących, mistrzem świata 
i Europy. 

Piłkarski kombinat

Choć sekcja piłkarska w MIG-
-u istnieje już 9 lat, to dopie-
ro w minionym roku święciła
triumfy na krajowym podwórku.
Stoi za tym grupa kilkudziesię-
ciu sportowców, ale także ich
szkoleniowiec - Szymon Weso-
łowski. Ma zaledwie 30 lat, ale
spore doświadczenie trenerskie

i odpowiednie kwalifikacje, po-
parte kursami i zagranicznymi 
stażami. Mimo młodego wieku 
pracował w kilku futsalowych 
klubach: Remdium Pyskowice, 
Strzelcu Gorzyczki, Plonie Błot-
nica Strzelecka i ekstraklasowym 
Piaście, którego użyczył MIG-o-
wi swojej nazwy.

-Chęć współpracy wyszła
z inicjatywy Piasta – mówi We-
sołowski. -Nasz projekt nazywa się 
MIG Piast Gliwice - Deaf Football. 
Dzięki umowie mamy stroje, klub 
płaci nam też za transport na za-
wody mistrzowskie.

Kiedy Wesołowski przyszedł 
półtora roku temu do MIG-u 
i rozpoczął szkolenie piłkarskie 
i futsalowe, to miał do dyspozy-
cji tylko 12 piłkarzy. Dziś jest ich 
ponad 40. 

-Okazało się, że w chłopa-
kach jest potencjał. Zawodnicy 
trenują w trzech grupach: ju-
niorów, seniorów i oldbojów. 
Rywalizujemy w piłce nożnej 
11-, 7- i 5-osobowej  wylicza 
Wesołowski, który sam trenuje 
wszystkie te drużyny. -Grają 
u nas amatorzy, występujący
równolegle w klubach słyszą-
cych na niższych szczeblach
rozgrywkowych. Mamy kilku
reprezentantów Polski w piłce
nożnej niesłyszących: Damian
Uziębło, Adam Wójcik, Krzysz-
tof Huwer. W tym roku udało
się pozyskać do drużyny Ada-
ma Pietrygę, który w przeszłości
grał w Górniku Zabrze.

Utalentowani zawodnicy, 
dobry trener i ciężka praca, to 
recepta na sukcesy. Te przyszły 
natychmiast. Młodzieżowcy (U-
23) MIG Piast w piłce nożnej
7-osobowej zdobyli w tym roku
wicemistrzostwo Polski. Drugie
miejsce wywalczyli też w Pucha-
rze Polski głuchych. A niedawno
oldboje wywalczyli wicemistrzo-
stwo Polski.

Ostatnim dzieckiem MIG-u 
i Wesołowskiego jest sekcja fut-
salu kobiet. Choć powstała pół 
roku temu zdążyła już wywal-
czyć brązowy medal na mistrzo-
stwach Polski.

Zawodniczki i zawodnicy, 
którzy do tej pory 

rywalizowali wyłącznie ze 
słyszącymi, zaczęli trafiać 
pod skrzydła gliwickiego 

stowarzyszenia. Tutaj mogli 
nie tylko szlifować formę 

pod okiem profesjonalnych 
trenerów, ale też 

rywalizować w zawodach 
mistrzowskich
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Sekcja piłkarska zrzesza w tej chwili ponad 40 osób.

Curlerki są mistrzyniami Polski.

Pływak Artur Pióro zdobył już 400 medali.

MIG Gliwice ma osiem sekcji sportowych.
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