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Jak przyzna³ prezydent Zyg-
munt Frankiewicz, gliwickie 
œrodowisko kulturalne jest na 
tyle silne, ¿e co roku, od 16 
lat dostarcza „problemów z 
wyborem”. Nie jest bowiem 
³atwo wybraæ tych najlepszych 
spoœród tak licznego grona. 
Okazuje siê jednak, ¿e wy-
bór na ogó³ jest trafny. Widaæ 
to szczególnie w przypadku 
m³odych laureatów i ich arty-
stycznej przysz³oœci.  

Jan Lessaer, który w tym roku 
obchodzi³ 60-lecie pracy twór-
czej, otrzyma³ nagrodê w uzna-
niu swoich dotychczasowych 
dokonañ plastycznych. Druga 
wyró¿niona -  Dominika P³onka 
to nie tylko wszechstronna 

artystka – instrumentalistka, 
kompozytorka i za³o¿ycielka 
zespo³u „S¹siedzi”, ale tak¿e 
nauczycielka wychowania mu-
zycznego,  instruktorka  zespo-
³ów wokalnych i œpiewu solo-
wego. 

Najm³odszy w gronie tegorocz-
nych laureatów, Kajetan Drozd 
to bluesman, wokalista i gita-
rzysta, graj¹cy te¿ na harmonij-
ce ustnej, kompozytor i autor 
tekstów. Lider grupy bluesowej 
„Siódma w nocy”.

Ma³¿eñstwo artystów pla-
styków Magdalenê Dudê-
-Patraszewsk¹ i Jerzego Pa-
traszewskiego doceniono 
za stworzenie Galerii Sztuki 

Gliwicki Oœrodek Meto-
dyczny zachêca nauczy-
cieli przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkol-
nej do wziêcia udzia³u 
w projekcie pt. „Przyja-
ciele Zippiego”. Jest to 
miêdzynarodowy 
program kszta³towania 
i rozwijania umiejêtnoœci 
psychospo³ecznych 
u dzieci. 

Uczy ró¿nych sposobów ra-
dzenia sobie z trudnoœciami 
i wykorzystywania nabytych 
umiejêtnoœci w codziennym 
¿yciu oraz doskonali relacje 
dzieci z innymi. Program prze-
znaczony jest dla dzieci w wie-
ku 5-7 lat i obejmuje cykl 24 
spotkañ pogrupowanych w 6 
czêœci tematycznych (uczucia, 
komunikacja, nawi¹zywanie i 
zrywanie wiêzi, rozwi¹zywanie 
konfliktów, prze¿ywanie zmiany 
i straty, dajemy sobie radê) i 

realizowany jest przez ca³y rok 
szkolny. 
Kontakt dla osób zaintereso-
wanych programem ,,Przyjacie-
le Zippiego”: Gliwicki Oœrodek 
Metodyczny przy ul. Okrzei 
20, tel. (032) 302-19-90. 
Kontaktowaæ mo¿na siê rów-
nie¿ bezpoœrednio z dr Urszul¹ 
Wiêckowsk¹, trenerk¹ progra-
mu pod numerem telefonu: 
691-380-808. Warto odwiedziæ 
równie¿ strony: www.gom.gli-
wice.pl i www.cmppp.edu.pl. 
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Na lipcowej sesji kilku radnych 
w¹tpi³o w to,  ¿e pytania zadawa-
ne przez ankieterów przynios¹ 
wiarygodny wynik. Ich zdaniem 
mieszkañcy odpowiadaæ bêd¹ 
pod presj¹ ankietera, który 
sugerowaæ mo¿e konkretn¹ 
odpowiedŸ. Tym samym wyniki 
by³yby zafa³szowane.

- Na razie jesteœmy na etapie 
przygotowywania umowy i wy-
boru firmy, która przeprowa-
dzi badania opinii publicznej. 
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci co 
do wiarygodnoœci wyników tych 
badañ, postanowiliœmy zadanie 
powierzyæ profesjonalistom, któ-
rzy maj¹ bogate doœwiadczenie 
w przeprowadzaniu takich 
badañ. Sonda¿ przeprowadzi 
CBOS, OBOP albo PENTOR 
– informuje £ukasz Oryszczak 
z Wydzia³u Kultury i Promocji 
Miasta.
Badania przeprowadzone bêd¹ 
na oko³o 1000-osobowej repre-
zentatywnej grupie doros³ych 
mieszkañców Gliwic, metod¹ fa-
ce-to-face, czyli wywiadu osobi-
stego. Ankieterzy bêd¹ dzwoniæ 
do drzwi i prosiæ o odpowiedŸ 
na dwa pytania.

Treœæ pytañ ustalono na lip-
cowej sesji Rady Miejskiej: 
Czy Pani/Pana zdaniem 
zast¹pienie komunikacji tram-
wajowej na liniach 1 i 4 auto-
busem poprawi³o komunikacjê 
publiczn¹? oraz: Czy jest Pani/
Pan za przed³u¿eniem linii nr 1 
do Trynku i Sikornika oraz linii 
nr 4 do Ostropy?

Okaza³o siê jednak, ¿e pytania 
wymagaj¹ doprecyzowania.
Uchwa³a zosta³a podjêta 18 
lipca, zanim zapad³a decyzja, 
¿e dwie linie tramwajowe 1 i 4 
zast¹pi jedna linia autobusowa 
A4. 
- Drugie pytanie nale¿y zatem 
sformu³owaæ tak, by zawiera³o 
odniesienie do linii autobuso-
wej A4 a nie linii autobusowych 
1 i 4, gdy¿ takie nie istniej¹ 
- informuje £ukasz Oryszczak. 
I dodaje: - Obecnie sprawdza-
my, czy nale¿y przyj¹æ uchwa³ê 
koryguj¹c¹ pytanie numer 2, czy 
mo¿emy to zrobiæ sami w trakcie 
przygotowywania konsultacji, 
informuj¹c Przewodnicz¹cego 
Rady i komisjê, która by³a 
wnioskodawc¹.

Katarzyna Klimek

Na dwa pytania ankieterów odpowiedz¹ 
losowo wybrani pe³noletni mieszkañcy Gliwic

Dwa dni (3 i 4 
paŸdziernika) 
potrwaj¹ zabrzañskie 
targi Eko-Dom i IX 
Gie³da Dom, Ogród, 
Zdrowie i Uroda.

Jak zapowiada organiza-
tor, pojawi siê ponad 20 
producentów urz¹dzeñ 
grzewczych i instalacji. 
Wystawa przygotowu-
je specjaln¹ ofertê dla 
chc¹cych unowoczeœniæ 
swoje systemy grzewcze, 
i tym samym zmniejszyæ 
straty ciep³a. 
 
Ponadto bêd¹ prezentowa-
ne miêdzy innymi roœliny 
ogrodowe ozdobne i sa-
downicze, wyposa¿enia 
terenów ogrodów i zieleni, 
galanteria ogrodowa, ma³a 
architektura, bramy ogro-
dzenia i inne.
Porad ogrodniczych udziel¹ 
specjaliœci z Polskiego 
Zwi¹zku Dzia³kowców.

3-4 paŸdziernika, MOSiR 
Zabrze, ul. Matejki, w go-
dzinach 10-18.00. 
Wstêp wolny.

W tym roku nagrody od Prezydenta otrzymali: (od lewej) Jan Lessaer,
Dominika P³onka, Kajetan Drozd oraz Magdalena Duda-Patraszewska i 
Jerzy Patraszewski

Przyjaciele Zippiego zainteresują 
nauczycieli

Wspó³czesnej NA2P w Gliwi-
cach. Promuje ona m³odych,  
wybitnie uzdolnionych artystów. 
W dzia³aj¹cym przy galerii Stu-
diu Artystycznym s¹ prowadzo-
ne kursy rysunku, malarstwa i 
grafiki, wyk³ady z historii sztu-
ki, a tak¿e zajêcia z ceramiki, 
rzeŸby i fotografii.

A jaka zdaniem prezydenta 
jest kondycja gliwickiej kul-
tury? 
- W gliwickiej kulturze dzieje 
siê bardzo du¿o ciekawych 
rzeczy i na ró¿nych pozio-
mach – przyzna³ prezydent. 
Najwa¿niejsza jest w³aœnie 
ta ró¿norodnoœæ, daj¹ca 
mo¿liwoœæ bogatej oferty dla 
odbiorców. Bo o nich g³ównie 
chodzi - ¿eby mogli mi³o, w 
dobrej atmosferze obcowaæ 
z kultur¹, bardzo czêsto z tej 
najwy¿szej pó³ki. Myœlê, ¿e to 
nam siê udaje. 

Imprezê w Ruinach Te-
atru uatrakcyjni³ koncert 
zespo³u Accordone, który 
wyst¹pi³ w ramach II edycji 
Miêdzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej „ALL’IMPRO-
VVISO”

GLIWICE. Po raz 16 przyznano nagrody 
prezydenta za osi¹gniêcia w dziedzinie 
twórczoœci artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. W urokliwej scenerii Ruin 
Teatru uhonorowano twórców – Jana Les-
saera i Dominikê P³onkê, m³odego artystê 
– Kajetana Drozda oraz animatorów kultury 
– Magdalenê Dudê-Patraszewsk¹ i Jerzego 
Patraszewskiego. 

Targi 
w Zabrzu 
już w weekend


