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Ekologiczny bolid z Politechniki Śląskiej wygrywa
Zaprojektowany i zbudowany przez studencki zespół
SmartPower bolid wywalczył 4. miejsce w kategorii pojazdów Urban Concept Hydrogen podczas zawodów Shell Eco-marathon. 34. edycja międzynarodowych wyścigów pojazdów ekologicznych odbywała się w lipcu w Londynie. Reprezentacja uczelni po raz kolejny okazała się najlepsza spośród
wszystkich polskich drużyn biorących udział w rywalizacji.
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jego mocne i słabe strony. Doświadczyliśmy awarii w kilku podukładach i nawet zobaczyliśmy raz tor z perspektywy
lawety – relacjonuje Andrzej Jałowiecki, opiekun zespołu. – Największą trudnością okazało się dla nas uzyskanie wyniku w wymaganym limicie czasu,
z czym zmagała się również większość
pozostałych zespołów. Na podstawie zebranych doświadczeń kierowców oraz
analizy danych telemetrycznych wprowadziliśmy zmiany w sposobie sterowania ogniwem i ustaliliśmy strategię
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z gliwickiej uczelni.
Shell Eco-marathon to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów dla studentów uczelni technicznych na całym
świecie, organizowane co roku w Ameryce, Europie
i Azji. Do tegorocz
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edy   



cji zgłosiły się 175 zespoły z 24 krajów.
Do rywalizacji przystąpiło również siedem drużyn z Polski, w tym zespół z Politechniki Śląskiej, który ponownie okazał się spośród nich najlepszy.
Zespół Smart Power bierze udział
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Zielone Gliwice. Dzięki ogrodowi
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 też uczestniczyć w imprezach i ak społecznych. Powstał
 przy Ziecjach
mowita 1, na tere nie któ rym dysponu jestowa
 rzyszenie Forum Cera
 mików.
 
 Po tygodniach

 społeczników

prac
 społeczny po woli zaczyna przyogród
 ogród. Skrzy
 nie na rośliny

pomi nać...

  ści gotowe i cze
 kają
są już w więk
szo
na wypełnienie podłożem. Teren ogrodu wyłożono agrowłókniną, dzięki
czemu wiele tygodni porządkowania
i walki z chwastami nie pójdzie marne.








 nie
W najbliższym czasie powsta
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w zawodach od 2012 roku. Początkowo
startował w kategorii prototypów, w 2015
roku po raz pierwszy spróbował sił
w kategorii pojazdów miejskich początkowo napędzanych bateriami, a następnie wodorem.


 

 







 

 
 

 





Lubisz prace w ogrodzie?
Chcesz
mieć
warzywniak?
Zachwycają
cię wspaniałe
rabaty
różane?
Ważne dla miesz
kańców!
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i informujemy o po stępach prac
 na bie-

żąco – mówią Natalka Wójcik i Paweł
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pracownie projektowe. Wciąż trwa
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także zbiórka fun
Zakończenie prac i huczne otwarcie
już we wrześniu.
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Na Wójtowej Wsi
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Masz zużyty albo niepotrzebny
sprzęt elektryczny i elektroniczny?
Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go
do kontenera! 25 sierpnia w Wójtowej
Wsi odbędzie się terenowa zbiórka
elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pralki,
telewizory, elektroniczne urządzenia
i gadżety, zużyty sprzęt oświetleniowy – to nie tylko zalegające w naszych
mieszkaniach graty, ale też odpady niebezpieczne, których nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Przez cały rok można oddawać
je w Punkcie
 Selektywnej
 Zbiórki
Odpa
 dów Komunalnych przy ul. Rybnickiej albo
 przynieść
 je do specjalnie
oznakowanego samochodu, który w so nia będzie stał zaparkowabotę 25 sierp
ny przy kościele przy ul. Głowackiego. Elektrośmieci w terenowym punkcie odbioru będą przyjmowane























 






































 










 



 











 
 






od godz. 10.00 do 13.00.
Zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Miasto przekazuje je Zakładowi Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółki Biosystem
w Bolęcinie koło Trzebini. Przetwarzanie i odzysk surowców z elektroodpadów odbywa się przy użyciu linii mechanicznego i częściowo ręcznego demontażu. Stosuje się do tego technologie przyjazne środowisku – specjalne moduły wychwytują freony, cyklopentan i izobutany z urządzeń chłodniczych.
Ekrany z telewizorów i komputerów
trafiają do hut szkła, plastik, miedź
i aluminium są ponownie wykorzystywane. Ze środków, które samorząd pozyskuje sprzedając odpady, kupowany
jest sprzęt sportowy dla gliwickich
szkół i przedszkoli.
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