
Tygodnik
bezpłatny
32–33|2017
{#860–861}
10.08.2017

w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

ISSN: 1642-1108

Te utwory się 
nie starzeją

KULTURA

>> 12

Uratowane malowidła 
z kościoła Wszystkich 
Świętych

MIASTO TAJEMNIC
Odetchniemy
z ulgą?

EKOLOGIA

>> 4 >> 6

Kolejne ulice w centrum 
Gliwic zyskają nowe 
oświetlenie

aKTUalnOŚci

>> 5
WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 24 sierpnia 2017 r.

>> 4

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 k

on
ku

rs
ow

e
fo

t. 
A.

 W
itw

ic
ki

 / 
m

at
er

ia
ły

 P
W

iK

Willa czy
„Korczak”?

Zwiedź Halę Gliwice

>> 3

To już TEn czas i TEn konkurs. Do końca sierp-
nia internauci mogą wybierać najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Wśród 
27 nominowanych mamy 2 realizacje z Gliwic.  
O zwycięstwo w konkursie walczą aquarium kompleks 
biurowy w Gliwicach (rewitalizacja Willi neumanna, 
etap i) oraz budynek Gliwickiego Zakładu aktywności 
Zawodowej przy Zespole Szkół im. J. Korczaka.

Miasto Gliwice oraz PWiK  zapraszają na Dni Otwarte Hali Widowiskowo-Spor-
towej Gliwice. Obiekt będzie można zwiedzać 23 i 25 września od godz. 10.00 
do 17.00  w 35-osobowych grupach, które będą wpuszczane co 20 minut. 
Aby wziąć udział w Dniu Otwartym należy w dniach 4–20 września zarejestrować się poprzez formularz elektroniczny 
dostępny na stronie www.hala.gliwice.eu lub wypełnić formularz papierowy dostępny w Biurze Obsługi Interesantów 
na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Więcej szczegółów już wkrótce!   (mf)

https://gliwice.eu
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DRUGa STROna W ObiEKTyWiE

1 sierpnia za 1,3 mld euro koncern motoryzacyjny PSA (Peugeot-Citroën) sfina-
lizował przejęcie od General Motors 12 fabryk aut i silników, w tym gliwickich 
zakładów Opla. Tym samym powstał drugi co do wielkości, po Volkswagenie, 
producent samochodów w Europie. PSA współpracował z GM od 5 lat. Owocem 
tego są m.in. 4 modele Opla, w tym nowa generacja popularnej corsy, która za-
debiutuje na rynku za dwa lata. (fot. A. Witwicki)

Opel już francuski

Firma Nextbike Polska SA podsumowała kolejny miesiąc korzystania z Gliwickiego 
Roweru Miejskiego. Z raportu wynika, że w lipcu do systemu dołączyło 531 nowych 
użytkowników. W pierwszym miesiącu wakacji rowery wypożyczono 7 863 razy. Naj-
chętniej korzystano z pierwszego darmowego kwadransa (5 449 razy) oraz z pierwszej 
godziny (1 508 razy). Rower miejski to ekologiczny i ekonomiczny sposób poruszania się 
po mieście. Nic dziwnego, że liczba użytkowników stale rośnie. (fot. Z. Daniec)

Trwa II nabór na studia na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2017/2018. Osta-
teczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych mija 13 września. Pełen 
wykaz kierunków i szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.polsl.pl. 
(fot. Mosquidron)

Ponad 500 nowych fanów roweru

Malowniczy zachód słońca nad osiedlem Wojska Polskiego. (fot. Łukasz 
Oparczyk / DrOne eye – świat okiem drona)

Gliwice widziane z góry Obierz właściwy kierunek i realizuj marzenia!

Pałac w Pławniowicach, zabytkowy dwór parkowo-pałacowy w powiecie gli-
wickim jest nominowany w konkursie 7 Cudów Polski organizowanym przez  
„National Geographic”. Głosować można na stronie 7cudow.national-geographic.pl.   
(fot. Wikipedia, licencja CC BY-SA 3.0 pl)

Pałac Bellestremów nowym cudem Polski?

Wsiadajcie na jednoślady i 20 sierpnia wybierzcie się na rajd rowerowy „Zielone Gliwice 
– Ekologiczne Miasto”. Tym razem celem będzie jezioro Dzierżno Duże. Rajd startuje 
o godz. 11.00 przy Urzędzie Miejskim (ul. Zwycięstwa 21). Nie trzeba się wcześniej 
zapisywać, w imprezie może wziąć udział każdy, kto stawi się w miejscu zbiórki. Regu-
lamin jest dostępny na stronie www.gliwice.eu w zakładce EKOLOGIA. (fot. S. Tomala)

Pojadą na dwóch kółkach

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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 dokończenie ze str. 1

W grupie nominowanych z innych 
śląskich gmin znajdziemy szkoły, przed-
szkola, siedziby instytucji kultury, dworce 
autobusowe i centra przesiadkowe, place 
zabaw oraz strefy odpoczynku i rekreacji.

Plebiscyt Internautów polega na 
wskazaniu i przyznaniu punktów trzem 
wybranym realizacjom. Swój głos można 
oddać na stronie: http://npp.slaskie.pl/
vote/npp-edycja-2017. Najpopularniej-
sza realizacja zostanie uhonorowana 

Nagrodą Internautów, a wśród osób bio-
rących udział w plebiscycie rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe.

We wrześniu planowana jest ocena 
zgłoszonych realizacji przez jury złożone 
z członków Wojewódzkiej Komisji Archi-
tektoniczno-Urbanistycznej. Pamiętajmy, 
że wyniki głosowania internautów nie 
mają wpływu na werdykt jury, które roz-
strzygnie o przyznaniu Nagród i Wyróż-
nień Marszałka Województwa Śląskiego.

Uroczystość ogłoszenia wyników kon-
kursu odbędzie się w listopadzie.  (kik)

Kartą zapłacisz  
też w filii urzędu!

Załatwiasz sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31a? 
Od 1 sierpnia również tam możliwe są płatności kartami.

W terminal wyposażone zostało 
stanowisko Biura Obsługi Interesantów 
w holu głównym budynku przy ul. Jasnej 
31A. Wpłaty przyjmują przeszkoleni pra-
cownicy BOI.

Przypominamy, że w przypadku 
niektórych transakcji regulowanych 
przez mieszkańców kartami płatniczymi  
w UM – takich jak płatności za należno-
ści podatkowe, opłaty za gospodarowa-
nie odpadami oraz inne niepodatkowe 
należności o charakterze publiczno-

-prawnym (w szczególności: opłaty ko-
munikacyjne, opłata za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych, opłata 
skarbowa) – doliczana jest automatycz-
nie do kwoty transakcji dodatkowa pro-
wizja (tzw. surcharge fee) w wysokości 
0,7% kwoty transakcji.

Prowizja od płatności kartą nie jest 
naliczana, jeśli regulujemy w ten spo-
sób należności cywilnoprawne, takie 
jak wieczyste użytkowanie czy czynsz 
dzierżawny.  (kik)
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7 sierpnia zaprezentowano zmodernizowaną stronę internetową 
Miasta Gliwice. największa zmiana to, poza nowym wyglądem stro-
ny głównej, osobny podserwis Kultura.gliwice.eu.

Strona internetowa Gliwice.eu prze-
szła gruntowny lifting. Zmieniła się kolo-
rystyka witryny, jej układ, inaczej zapro-
jektowano menu. Elementy dotychczas 
dostępne z menu bocznego zostały 
rozmieszczone w blokach tematycz-
nych bezpośrednio na stronie głównej. 

Przechodzenie pomiędzy podstronami 
umożliwia natomiast rozwijane menu 
górne.

Największą nowością jest pod-
serwis Kultura.gliwice.eu, dostępny 
również przez baner „Co? Gdzie? 
Kiedy? W kulturze” na stronie głów-

nej Gliwice.eu.  Można w nim znaleźć 
m.in. informacje o nadchodzących 
wydarzeniach, relacje z imprez oraz 
aktualności kulturalne.  

Kalendarz wydarzeń został rozbu-
dowany i wzbogacony o nowe funkcje. 
Teraz organizator może samodziel-
nie dodać do kalendarza informację  
o imprezie. Wystarczy kliknąć w link 
„dodaj wydarzenie” i wypełnić pola 
formularza. Uwaga! Dodana zawar-

tość zostanie opublikowana po uzy-
skaniu akceptacji moderatora.

Nowa strona Gliwice.eu została uru-
chomiona w wersji testowej, zachęcamy 
do zgłaszania uwag na adres e-mail: 
administrator@um.gliwice.pl. Przez 
kilka tygodni dostępna będzie również 
jej poprzednia wersja, osiągalna przez 
link „Przejdź do starej wersji witryny” 
umieszczony w lewym dolnym rogu 
strony głównej. (ap)

Nowa  
strona 
miasta

Willa czy 
„Korczak”? Głosujcie!



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2017 (860–861), 10 sierpnia 20174

EKOLOGIA

Dobra wiadomość dla zarządców gliwickich budynków – wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych – planujących bezpieczne usuwanie wyrobów budowlanych za-
wierających szkodliwy azbest. Ogłoszono już konkurs na dofinansowanie takich 
przedsięwzięć. Warto uzyskać wcześniej rekomendację miasta!

Wnioski o dofinansowanie 
likwidacji azbestu na 2017 rok 
będzie przyjmował od 31 sierp-
nia do 31 października Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w Katowicach (zgod-
nie z poddziałaniem 5.2.1. „Go-

spodarka odpadami” w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020). Maksymalny 
poziom dofinansowania wydat-
ków kwalifikowanych w projek-
cie może sięgnąć 85%. 

Gliwickie spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe, zain-
teresowane złożeniem wniosku, 
powinny zapoznać się wcześniej 
ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych (SZOOP) oraz 
regulaminem konkursu, który 
opublikowano na stronie www.
rpo.slaskie.pl.

Warto pamiętać, że uzyska-
nie rekomendacji dla projektu 
ze strony Miasta Gliwice po-
zwala na otrzymanie dodatko-
wych punktów w trakcie oceny 
wniosku.

Wszelkich informacji w tej 
sprawie udziela Violetta Koza 
z Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 
32/238-55-39, e-mail: koza_v@
um.gliwice.pl.  (kik)

Zużyte albo przestarzałe pralki, odkurzacze, telewizo-
ry, komputery – te  odpady są szkodliwe. 19 sierpnia 
w Śródmieściu będzie można bezpłatnie się ich pozbyć.

Zbiórki elektrośmieci są 
organizowane regularnie 
w różnych punktach miasta. 
Tym razem specjalnie oznako-
wany samochód między godz. 
10.00 a 13.00 będzie czekał na 
parkingu przy katedrze przy  
ul. Ziemowita. Elektroodpady 
można oddać nieodpłatnie.

Warto pamiętać, że poza 
terenowymi punktami, elek-

trośmieci są przyjmowane 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który 
znajduje się przy ul. Rybnickiej 
(przy składowisku odpadów 
komunalnych) i jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
między godz. 7.00 a 17.00 
oraz w soboty między godz. 
7.00 a 13.00. 

 (mm)

Odetchniemy z ulgą?

Pokonaj azbest  
z pomocą miasta

Pozbądź się  
(elektro)śmieci

Od 1 września w województwie śląskim będzie obowiązywał między innymi zakaz spa-
lania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów. Takie są konsekwencje tak zwanej 
śląskiej uchwały antysmogowej. Jakie inne zmiany wprowadza ten dokument?

Uchwała została przyjęta 
przez Sejmik Województwa Ślą-
skiego. Nowe regulacje prawne 
zaczną obowiązywać po waka-
cjach. Jako pierwszy wejdzie 
w życie zakaz spalania węgla 
brunatnego oraz paliw stałych 
z jego wykorzystaniem, a także 
mułów i flotokoncentratów 
oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem. Za-
bronione będzie również uży-
wanie paliw, w których udział 
masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm bę-
dzie większy niż 15% objętości, 
a także biomasy stałej, której 
wilgotność w stanie roboczym 
będzie wynosić więcej niż 20%. 

– Węgiel brunatny, naj-
drobniejsze frakcje węgla 
kamiennego oraz wilgotna 
biomasa to paliwa stałe, które 
emitują najwięcej zanieczysz-
czeń. Chodzi w szczególności 
o szkodliwe pyły oraz benzo(a)
piren. Ze względu na dużą za-
wartość popiołu oraz wilgot-
ność, wartość opałowa takich 
produktów jest niższa od paliw 
dobrej jakości. Należy pamię-
tać, że chociaż muły i floty są 
stosunkowo tanie, to trzeba 
ich zużyć więcej, żeby ogrzać 
budynek – wyjaśnia Agniesz-
ka Setnik, naczelnik Wydziału 

Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Kotły do wymiany
Od 1 września w budyn-

kach będzie można instalo-
wać wyłącznie kotły na pa-
liwo stałe minimum 5 klasy 
wg normy Pn-En 303-5:2012 
oraz systemy proekologicz-
ne, czyli wykorzystujące gaz, 
olej, energię elektryczną, 
miejską sieć ciepłowniczą 
albo OZE (odnawialne źródła 
energii).

Urządzenia, które nie speł-
niają wymagań zawartych w  
uchwale, a zostały zainstalo-
wane przed 1 września 2017 
roku, będą musiały zostać wy-
mienione.

• Do końca 2021 roku będą 
musiały zniknąć instalacje 
wyprodukowane ponad 
10 lat temu oraz pozba-
wione tabliczek znamio-
nowych.

• Do końca 2023 roku trzeba 
wymienić instalacje wypro-
dukowane od 5 do 10 lat, 
licząc od daty produkcji.

• Do końca 2025 roku na-
leży odinstalować urzą-
dzenia grzewcze z datą 
produkcji poniżej 5 lat.

• 1 stycznia 2028 roku 
upłynie termin wymiany 
kotłów 3 i 4 klasy wg nor-
my PN-EN 303-5:2012 (na 
kotły 5 klasy albo systemy 
proekologiczne).
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Kominki pod  
kontrolą

Uchwała antysmogowa okre-
śla także minimalne wymagania, 
które muszą spełniać tak zwane 
miejscowe ogrzewacze pomiesz-
czeń, czyli na przykład kominki, 
piece, kuchenki opalane pa-
liwem stałym. Ich sprawność 
musi być na poziomie 80% albo 
muszą być wyposażone w urzą-
dzenia redukujące emisję pyłu 
(określone w punkcie 2 lit. a załącznika II 
do Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 
z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe).

• nowo zakładane instalacje 
muszą być zgodne z tymi 
wytycznymi od 1 września 
2017 roku.

• Stare instalacje należy 
dostosować do wymagań 
wynikających z uchwały do 
końca 2022 roku.

Wszystkie zapisy uchwały obo-
wiązują przez cały rok, nie tylko 
w okresie grzewczym. Osoby, które 
nie będą przestrzegać ograniczeń, 
nakazów i zakazów określonych 
w uchwale, mogą zostać ukarane 
grzywną. Mandaty, na podstawie 
Prawa ochrony środowiska, może 
nakładać policja oraz Inspektor 
Ochrony Środowiska.

Miasto walczy  
z niską emisją

‒ Źródłem niskiej emisji są 
między innymi stare piece i ko-
tły w zabudowie mieszkaniowej. 
Miasto Gliwice od lat stara się 

zredukować te zanieczyszcze-
nia między innymi poprzez 
programy dotacyjne do wymia-
ny przestarzałych systemów 
grzewczych. Maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 4 tys. zł, 
przy czym jeżeli wymiana pieca 
idzie w parze z wykonaniem 
termomodernizacji budynku, 
to kwota ta wzrasta do 8 tys. 
zł.  Wspieramy również  Odna-
wialne Źródła Energii – kotły 
na biomasę dofinansowujemy 
do 4 tys. zł, a pompy ciepła do 
8 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej uruchomiliśmy 
także pilotażową edycję Pro-
gramu Ograniczania Niskiej 
Emisji (PONE). Niezależnie od 
dotacji z gliwickiego samorządu, 
inwestorzy mogą także szukać 
innych źródeł dofinansowania, 
na przykład preferencyjnych 
kredytów bankowych albo do-
tacji z WFOŚiGW – podkreśla 
Agnieszka Setnik.

Zanieczyszczenia powietrza 
negatywnie wpływają na nasze 
zdrowie. Produkty niskiej emi-
sji, czyli na przykład dwutlenki 
siarki i azotu, pyły i benzo(a)- 
piren, powodują między innymi 
bóle głowy, wpływają na ośrod-
kowy układ nerwowy i problemy 
z oddychaniem. W skrajnych 
przypadkach ich wysokie stężenia 
w powietrzu mogą prowadzić do 
chorób nowotworowych i cho-
rób układu krążenia. Zagrożenia 
nie należy zatem bagatelizować! 
Każdy z nas może przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza, 
używając paliwa dobrej jakości 
i sprawnej, ekologicznej instalacji 
grzewczej.  (mm)
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W poniedziałek 14 sierpnia na placu marszałka Józefa Piłsudskie-
go odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska 
Polskiego. Ta wyjątkowa uroczystość ma upamiętniać zwycięską 
bitwę Warszawską z 1920 r. Obchody rozpoczną się o godz. 19.00 
i potrwają do około godz. 21.00.

Program wydarzenia: 
• 19.00–19.45: msza święta w intencji 

żołnierzy i pracowników RON (kościół 
garnizonowy pw. św. Barbary w Gliwi-
cach);

• 19.45–20.00: przemarsz pododdzia-
łów (ul. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego – plac Piłsudskiego);

• 20.00: uroczysty capstrzyk jednostek 
wojskowych (pl. Piłsudskiego): Apel 
Pamięci Oręża Polskiego, salwa ho-
norowa, złożenie wieńców i wiązanek 

pod pomnikiem marszałka Józefa Pił-
sudskiego, defilada. 

UWaGa! W związku z uroczystym prze-
marszem pododdziałów jednostek woj-
skowych, należy w godzinach 19.45–20.00 
spodziewać się utrudnień między ulicą 
kardynała Stefana Wyszyńskiego a placem 
Piłsudskiego.

We wtorek 15 sierpnia o godz. 
13.00 w kościele garnizonowym pw. 
św. Barbary odbędzie się koncert pieśni 
patriotycznych.  (mf)

Magda (www.dobrze-podrozowac.pl) i Piotr (www.bien-voyager.
com). Polka i Francuz o polskich korzeniach. W wolnym czasie 
zwiedzają świat, spisując wrażenia na swoich blogach. W Gliwicach 
ich uwagę przykuły... Sprawdźcie sami!

Odwiedzili nas na przełomie lipca 
i sierpnia w ramach akcji Polskiej Organi-
zacji Turystycznej w Paryżu oraz Śląskiej 
Organizacji Turystycznej i oficjalnego por-
talu turystycznego – SLASKIE.travel. W re-
gionie spędzili trzy pełne atrakcji dni. – Piotr 
i Magdalena poznawali Śląsk wszystkimi 
zmysłami! Zapoznali się nie tylko ze szla-
kami Zabytków Techniki i Orlich Gniazd, 
ale też ze Śląskimi Smakami, czyli szla-
kiem kulinarnym naszego województwa 
– relacjonuje Natalia Wójcik z katowickiej 

centrali ŚOT. Podczas wojaży blogerzy nie 
mieli czasu na nudę. Na ich trasie znalazły 
się Tychy, katowicki Nikiszowiec, Gliwice, 
Zabrze, Tarnowskie Góry oraz zamki, grody 
i jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Opinie o Gliwicach? – Macie piękną, choć 
niewielką starówkę z kolorowymi kamie-
niczkami. Na zdjęciach z góry widać, jak 
bardzo jest malownicza – to Piotr. – Miasto 
warte odwiedzin! – komentuje Magda. Jak 
nas widzą, tak nas piszą.

 (kik)

Jak nas widzą blogerzy?

Jasny plan
Kolejne ulice w centrum Gliwic zyskają nowe oświetlenie. W najbliższym 
czasie nowoczesne światło pojawi się wzdłuż ul. Wrocławskiej, często-
chowskiej, Strzody, Wyszyńskiego i na placu Piłsudskiego, a następnie 
na ul. bojkowskiej, Kopalnianej, Rybnickiej, Tarnogórskiej i Dworcowej. 

Te działania to realizacja kolejnego 
etapu Gliwickiego Masterplanu porząd-
kującego miejskie iluminacje.  

– Masterplan zakłada upo-
rządkowanie oświetlenia miej-
skiego. Na obrzeżach ma być ono 
jaśniejsze i wyznaczać szlaki ko-
munikacyjne, w ścisłym centrum 
cieplejsze, niemal pomarańczowe. 
Oświetlenie na pl. Piłsudskiego i na  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
które znajduje się w pobliżu Starówki, 
będzie miało podobną, ciepłą barwę 
jak na ul. Zwycięstwa. Nieco inny 
efekt będzie natomiast na ul. Strzody 
– tam światło będzie nieco bardziej 
chłodne, tak jak na ul. Akademickiej 
– wyjaśnia Kamila Ferenc z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Po zakończeniu tego etapu rozpocznie 
się modernizacja oświetlenia przy ul. Boj-
kowskiej (na odcinku od ul. Pszczyńskiej 
do ul. Kopalnianej), Kopalnianej, Rybnic-
kiej (na odcinku od ul. Nowy Świat do  
ul. Bardowskiego), Tarnogórskiej i Dwor-
cowej. 

cały projekt zostanie zrealizo-
wany do 2019 r. za ponad 14 
mln zł, przy ponad 4 mln zł dofi-
nansowania z Unii Europejskiej. 

Przetargi na modernizację oświe-
tlenia ul. Wrocławskiej, Częstochow-
skiej Strzody, Wyszyńskiego i placu 
Piłsudskiego zostały już ogłoszone. 
Prace rozpoczną się we wrześniu. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
powinny zakończyć się w listopadzie 
tego roku.

Masterplan to innowacyjne 
przedsięwzięcie polegające na 
wykorzystaniu światła w przestrze-
ni miejskiej i pierwszy w Polsce 
projekt kompleksowego oświe-
tlenia całego miasta. Jedną z zalet 
systemu będą mniejsze wydatki 
na energię i oszczędność w eksplo-
atacji urządzeń oświetleniowych. 

Przykładowo – po zainstalowaniu 
nowego oświetlenia na ul. Pszczyńskiej 
wydatki na zużycie energii elektrycznej 
zmalały o około 30 tys. zł rocznie. Lam-
py nadadzą również nowego charakteru 
i uroku gliwickim ulicom, ułatwią orien-
tację i czytelność przestrzeni publicznej. 

Pierwsze prace rozpoczęły się w 2013 r.  
kiedy zmodernizowano oświetlenie na 
ul. Pszczyńskiej (165 latarni).  W 2016 r.  
klimatyczne oświetlenie zyskała ul. Zwy-
cięstwa (57 słupów ze 106 oprawami 
ze źródłami LED i 8 sodowymi oraz 46 
naświetlaczy podkreślających urok oko-
licznych kamienic). Zgodnie z wytyczny-
mi Masterplanu wykonano też prace na  
ul. Akademickiej (od ul. Wrocław-
skiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie),  
ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej (na odcinku od ronda 
Akademickiego do ul. Akademickiej), DTŚ 
G2 trasa główna, ul. św. Barbary, Dolnych 
Wałów przy poczcie, na rondzie Pańczyka 
(ul. Kosów). Ostatnio oddano do użytku 
mieszkańców oświetlenie ul. Akademic-

kiej na odcinku od ul. Skłodowskiej-Cu-
rie do ul. Panewnickiej, ul. Kujawskiej,  
ul. Panewnickiej zapewniając nowocze-
sne i funkcjonalne oświetlenie wokół Hali 
Gliwice. Na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych budowane jest oświe-
tlenie w parku Chrobrego przylegającego 
do osi Politechniki. Również tam oświetle-
nie jest budowane zgodnie z wytycznymi 
Masterplanu. W tym roku, oprócz wy-
miany oświetlenia na osi Politechniki re-
alizowana jest przebudowa oświetlenia na  
ul. Wrocławskiej oraz na ul. Częstochow-
skiej (przetargi już zostały ogłoszone). 

– Jesteśmy w trakcie prac związanych 
z wymianą oświetlenia poza centrum 
miasta: na ul. Poezji, ul. Kosmonautów,  
ul. Puszkina i ul. Kolberga. Inwestycję 
realizuje Wydział Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Zarząd Dróg 
Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych oraz DTŚ SA – tłumaczy Roksana 
Burzak, zastępca naczelnika Wydziału PU 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  (mf)

Święto Wojska 
Polskiego 
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Perły z lamusa
niewidoczne przez lata fragmenty polichromii z elewacji kościoła 
pw. Wszystkich Świętych długo nie istniały w świadomości mie- 
szkańców. Teraz to się zmienia. Przedstawiam najbardziej tajemni-
cze elementy późnogotyckiej świątyni z gliwickiej starówki – kolejne 
„perły” uratowane od zapomnienia. 

Malowidła ścienne, a w zasadzie prze-
trwałe do naszych czasów ich fragmenty, 
znajdziemy na elewacji wieży od strony 
południowej, nad portalem, w trzech 
zamkniętych łukiem odcinkowym blen-
dach. Pokryte wcześniej grubą warstwą 
zabrudzeń, przez dziesiątki lat były pra-
wie niedostrzegalne. Nie zachowały się 
żadne poświęcone im dokumenty, brak 
jest też jakichkolwiek materiałów ikono-
graficznych. Jedynie w Katalogu Zabytków 
Województwa Katowickiego, wydanym 
w 1966 roku, wspomniano o ich istnieniu. 

Co najmniej od kilku dekad zniszcze-
nia malowideł powiększały się. Działa 
się rzecz najgorsza dla polichromii: 
odpadały kawałki tynku. Wiedziałam, 
że parafia pw. Wszystkich Świętych nie 
dysponuje funduszami na ich konserwa-
cję, wystąpiłam więc do wojewódzkie-
go konserwatora zabytków o badania 
i zabezpieczenie malowideł. W 2015 r. 
trafiły one do rejestru zabytków. Efekty 
ich konserwacji (zachowawczej, bo na 
tyle można było sobie pozwolić) widać 
na zdjęciach (fot. 1 i 2). 

Gdyby mogły przemówić…
Co wiedzieliśmy o tajemniczych 

malunkach przed podjęciem prac ba-
dawczych? Że powstały prawdopodob-
nie w XVII i XVIII wieku, czyli w okresie 
baroku. Że nie są widoczne na nich 
inskrypcje. Że są to freski. Znane były 
wymiary wnęk z malowidłami, różniące 
się szerokością oraz głębokością. Stan 
zachowania polichromii był bardzo zły. 
Liczne odspojenia zaprawy od wątku 
ceglanego tworzyły pęcherze lub 
daszkowe uniesienia tynku 
z freskami. Zabrudzenia 
uniemożliwiały pełne 
odczytanie treści. 

Prace zabezpiecza-
jące wykonała Anna 
Wątorska, konser-
wator dzieł sztuki 
z naszego Muzeum. 
Z ogromną pieczoło-
witością wzmacniała, 
czyściła i odtwarzała 
to, co było możliwe. Jak 
już wspomniałam, nie była 
to pełna rekonstrukcja malo-
wideł, a jedynie zabezpieczenie 
i konserwacja zachowawcza.

…Eureka!
Benedyktyńska praca Anny Wątor-

skiej przyniosła fantastyczny efekt. Udało 
się odsłonić to, o czym wcześniej tylko 
domniemywano – Zmartwychwstanie 
Jezusa, Chrystusa Bolesnego oraz Wnie-
bowstąpienie.

Pierwsza kwatera (od lewej strony), 
ze sceną Zmartwychwstania, przetrwała 
do naszych czasów w 50%. Na fresku 
uwieczniono smukłą postać Chrystusa 
w obłokach, z uniesioną prawą ręką. 
W lewej trzyma chorągiew z białym 
krzyżem. Postać ubrana jest w bogato 
drapowaną czerwoną szatę (fot. 3). 

Druga kwatera zachowała się w 60%. 
Na fresku widać postać Chrystusa Bole-
snego (Vir Dolorum) ze skrzyżowanymi 
(a może związanymi?) rękami trzymają-
cymi coś, co przypomina pałkę tataraku 
i rózgę. Dobrze widoczna jest głowa 
z koroną cierniową w aureoli oraz tło 
(zarys architektury, półkoliste sklepione 
wnętrze). Kolorystyka tego malowidła 
jest bardzo oszczędna, ogranicza się do 
szarości i rozbielonych żółcieni (fot. 4). 

Trzecia kwatera zachowała się naj-
lepiej, bo w 90%. Przedstawia scenę 
Wniebowstąpienia. Chrystus unosi się 
w obłokach z rozpostartymi rękami 
w czerwonej, pofałdowanej szacie. Po 
lewej stronie, na dole malowidła, wi-
doczne są głowy wpatrzonych w niego 
ludzi. Tu kolory położono bezpośrednio 
na zaprawę wapienno-piaskową w ko-
lorze ugrowo-szarym.

Uratowane malowidła są dziś jedy-
nym przykładem nowożytnych po-
lichromii w kościele pw. Wszystkich 
Świętych. ich unikatowość polega 
również na lokalizacji nie wewnątrz 
świątyni, a na zewnątrz. 

Szkoda tylko, że nadal nic nie wiemy 
o artyście, które je namalował. Może 
kiedyś i na to przyjdzie czas?

 Ewa Pokorska
 miejski konserwator 
 zabytków

4

3

2 1

Stan po konserwacji – 2017 r.Stan przed konserwacją
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Po mieszkańcach Dessau-Rosslau, tym razem Gliwice odwiedziła 
42-osobowa grupa z kolejnego miasta partnerskiego – bottrop. To 
członkowie stowarzyszenia Freundeskreis zur Förderung der Städ-
tepartnerschaften der Stadt bottrop e.V.

W Ratuszu, w sali obrad rajców, 
goście z Bottrop zostali oficjalnie 
przywitani przez Bognę Dobrakowską, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach oraz Agnieszkę Leszczyń-
ską, zastępcę naczelnika Wydziału Kul-
tury i Promocji Miasta. Z dużym zainte-
resowaniem obejrzeli też prezentację 
o Gliwicach. Na zakończenie otrzymali 
pamiątkowe upominki.

Następnie udali się na zwiedzanie 
miasta – Radiostacji, Willi Caro oraz Pal-
miarni. Spacerowali również po Starówce.

Wizyta mieszkańców Bottrop zbie-
gła się w czasie z 10. rocznicą nawiązania 

partnerstwa tego miasta z Gliwicami.  
– Mam nadzieję, że w ciągu następ-
nych 10 lat będziemy mogli gościć 
u siebie gliwiczan, z czego już teraz się 
bardzo cieszę – mówił Klaus Kalthoff, 
burmistrz miasta Bottrop i uczestnik 
wycieczki.

Bottrop to miasto położone w Za-
głębiu Ruhry, w zachodniej części Nie-
miec. Według obiegowej opinii co drugi 
mieszkaniec ma polskie korzenie. Do 
niedawna dominował tam przemysł 
ciężki, jednak teraz Bottrop szuka in-
nych kierunków rozwoju i nosi oficjalny 
tytuł Miasta Innowacji.  (GliwiceTV)

Goście z bottrop 
zwiedzali Gliwice
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Strefa Płatnego Parkowania działa w Gliwicach już dwa lata. Od 
czasu jej wprowadzenia łatwiej można zaparkować w centrum 
miasta, zwiększyła się też rotacja samochodów, dzięki czemu 
mieszkańcy mogą szybciej znaleźć miejsce postojowe i sprawnie 
załatwić swoje sprawy np. w Urzędzie Miejskim.

SPP obsługuje obecnie 115 parko-
matów, a niebawem przybędzie kolej-
nych 10. 

– Parkomaty w gliwickiej strefie 
każdego dnia wykonują około 5 tys. 
operacji. Od 1 stycznia do 30 czerwca 
odnotowaliśmy około 800 tys. trans-
akcji – mówi Mariusz Kopeć, rzecznik 
prasowy Śląskiej Sieci Metropolitalnej, 
operatora SPP.

W ubiegłym roku 5% wszystkich 
transakcji w strefie stanowiły płatności 
mobilne. W czerwcu ich ilość wzrosła do 
9%. Przypominamy, że kierowcy mają 
do wyboru trzy aplikacje mobilne: Pan-
go, Mobilet oraz SkyCash.  (mf)

Piłkarze halowi Piasta Gliwice ostro trenują przed rozpoczęciem 
sezonu 2017/2018. W poprzedniej kampanii wywalczyli szóstą lo-
katę w Futsal Ekstraklasie. Teraz mają apetyt na więcej!

Latem przy Jasnej 31 zaszło wiele 
zmian. 1 lipca do sztabu trafił Klau-
diusz Hirsch, jeden z najlepszych szko-
leniowców w kraju, były selekcjoner 
reprezentacji Polski w futsalu. – Cele 
są ambitne i czeka nas ogrom pracy, 
nie tylko pod względem sportowym, 
lecz również organizacyjnym. Wierzę, 
że systematyczny wysiłek, konsekwe- 
ncja w działu sprawią, że przyjdzie 
taki moment, iż Piast Gliwice będzie 
walczył o najwyższe lokaty – powie-
dział tuż po podpisaniu kontraktu. 
Asystentem Hirscha będzie Szymon 
Wesołowski, a kierownikiem drużyny 
Miłosz Karski.

Dużo zmieniło się także w składzie 
zespołu. Do futsalowego Piasta dołączyli 
Aleksander Waszka, Marek Bugański, Ariel 
Mnochy, Michał Dubiel. Niewykluczone, 
że do drużyny trafią także zawodnicy z za-
granicy. – Docelowo kadra będzie liczyć 14 
zawodników, czyli tylu, ilu może być zgłoszo-
nych do meczu. Nie chcę, aby ktoś oglądał 
mecze z trybun. Będziemy też sięgać po 
naszą młodzież – zdradza Klaudiusz Hirsch. 

Pierwszym sprawdzianem dla drużyny 
i nowego szkoleniowca będzie turniej na 
Węgrzech na początku września. Roz-
grywki Futsal Ekstraklasy rozpoczną się 
30 września. Pierwszym rywalem Piasta 
będzie AZS UG Gdańsk.  (mm)

1 stycznia–30 czerwca 2017 r.:
795 250 transakcji
W parkomatach: 728 800
Poprzez aplikacje mobilne: 66 450

Strefa 
spełnia 
swoje zadanie

Trenują pełną parą

Gliwicki Klub Koszykarski ma czterech nowych zawodników. Trzej z nich: 
Quinton Hooker, Jonathan Williams i Maverick Morgan 13 sierpnia 
przylecą zza oceanu, czwarty zawodnik, Robert Skibniewski to Polak. 
nowi zawodnicy wzmocnią drużynę GTK Gliwice w sezonie 2017/2018.

Robert Skibniewski czterokrotnie wal-
czył w mistrzostwach Europy, jego drużyny 
zdobyły tytuł mistrza Polski, mistrza Słowacji 
i dwukrotnie wicemistrza Polski oraz Czech.

Amerykański strzelec Quinton Ho-
oker jest absolwentem uczelni Północna 
Dakota (którą po raz pierwszej w jej 
historii wprowadził do turnieju finało-
wego NCAA). Mierzący 183 cm zawodnik 
doskonale rzuca z dystansu. W ostatnim 
sezonie gry otrzymał nagrodę MVP dla 
najlepszego zawodnika całej konferencji. 
Jego rekord punktowy wynosi 38 zdoby-
tych „oczek” w starciu z Portland State 
w lutym 2016 r. W GTK Gliwice Hooker 
może występować na pozycji rozgrywa-
jącego lub rzucającego obrońcy.

Jonathan Williams, absolwent uczel-
ni Toledo, ma 190 cm wzrostu. Wystę-
puje na pozycji rzucającego obrońcy, 
w ostatnim roku w rozgrywkach akade-
mickich notował średnio 19,7 punktu, 
3,2 asysty i 3,0 zbiórki na mecz.

Maverick Morgan, absolwent uczelni 
Illinois, ma 208 cm wzrostu i występuje 
na pozycji środkowego. Ostatni sezon 
zakończył jako drugi strzelec zespołu (ze 
średnią na poziomie 10,3 punktu na mecz), 
trzecim najlepiej zbierającym (ze średnią 
4,2 zbiórki) oraz najlepiej blokującym (ze 
średnią 0,8 bloku). Morgan lubi grać blisko 
obręczy, potrafi też grać tyłem do kosza 
na kontakcie z obrońcą. Jego popisowym 
zagraniem jest rzut półhakiem. (mf)

Mocne wsparcie dla GTK 
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Grono gliwickich stulatek powiększyło się – 8 sierpnia dołączyła do nich Halina niewia-
rowska. Z wizytą u solenizantki była kierownik Urzędu Stanu cywilnego, Małgorzata Ko-
rzeniowska. Życzymy dużo zdrowia!

Halina Niewiarowska uro-
dziła się 8 sierpnia 1917 roku 
na Wołyniu. Przyszła na świat 
w rodzinie wielodzietnej, miała 
czterech braci i cztery siostry, 
wszystkich ich przeżyła. Dalsza 
rodzina solenizantki mieszka 
obecnie na Białorusi. Utrzymują 
ze sobą kontakt i razem święto-
wali 100. urodziny gliwiczanki.

Pani Halina czas wojennej 
zawieruchy i okupacji spędziła 
na robotach przymusowych 
w Niemczech. Później przyje-
chała do Gliwic, gdzie przez 
wiele lat pracowała w handlu. 
Jest wdową, ma za sobą dwa 

małżeństwa. Z pierwszym mę-
żem miała córkę, która zmarła 
w młodym wieku.

W wieku 100 lat pani Halina 
pozostaje w dobrej formie i ma 
dużo energii. Szacowna soleni-
zantka jest sprawna fizycznie, 
o czym świadczy fakt, że swój 
tort urodzinowy sama kupiła 

i wniosła na trzecie piętro, na 
którym mieszka! Na co dzień 
może też liczyć na pomoc sąsia-

da i pracowni-
ków Ośrodka 
P o m o c y 
Społecznej 
w  G l i w i -
cach. (mm)

OFERTA PRACY

Zarząd budynków Miejskich ii Towarzystwo budownictwa Społecznego,
                44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg 
nieograniczony, p.n.:

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego  
i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. a. Zawadzkiego 1–3

Zamawiającym jest Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w imieniu którego, 
na podstawie udzielonego 18 kwietnia 2017 r. pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice 
nr 2017/5370/S/PM, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi: Zarząd Budyn-
ków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b. 

Termin składania ofert: 23 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00

KOmuniKATY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

woj. śląskie, pow. m. Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie artykułu 39 i nast. ustawy  

z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pn.
„Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszcza-
nia ścieków z cOŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy; stacji zrzutu odpa-

dów (zwanej dalej SZO) na terenie cOŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających  
z czyszczenia kanalizacji); przepompowni ul. nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna  

w Gliwicach, ul. nad łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz 
lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach”

Termin składania ofert: 5 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2017 r. o godz. 10.00

ZbM i TbS Sp. z o.o.
informuje,

iż 5 września 2017 r. organizuje przetarg na wynajem lokali  
użytkowych. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  

bip.gliwice.eu, www.zgm-gliwice.pl, www.zbmgliwice.pl
oraz pod nr tel. 32/339-29-16.

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie przyłączy sieci cieplnej na terenie Miasta Gliwice  
– 10 zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2017 r. o godz. 9.30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, 

informuje,  
iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2017 r.
do 15 września 2017 r. (uczniowie) lub do 16 października 2017 r. (słuchacze kolegium) 

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.

Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

Dyrektor Muzeum w Gliwicach
ogłasza 

nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista, 
• odpowiedzialność, uczciwość,
• umiejętności organizacyjne,
• umiejętność obsługi klienta.
2. Zakres wykonywanych zadań na stano-
wisku:
• nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów eks-

ponowanych na wystawach,
• sprzątanie w pomieszczeniach muzealnych 

i biurowych,
• pomoc w montażu i demontażu wystaw 

stałych i czasowych,
• pomoc w realizacji imprez.
3. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełny etat,
• miejsce pracy: oddziały Muzeum w Gli-

wicach,
• praca od wtorku do soboty. Godziny pracy:  

wg harmonogramu (również w soboty i nie-
dziele).

4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• odpis lub kserokopia dokumentu poświad-

czającego wykształcenie i kwalifikacje (dy-
plom, świadectwo ukończenia szkoły),

• kserokopia świadectw pracy, wskazanie 
danych kontaktowych potrzebnych pra-
codawców,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie 
wyboru informacja o niekaralności z Kra-
jowego Rejestru Karnego),

• kserokopia zaświadczenia o ukończonych  
kursach, szkoleniach,

• inne dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje lub umiejętności,

• referencje od poprzednich pracodawców.
5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w sie-
dzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wa-
łów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl w ter-
minie do 31 sierpnia 2017 r. z adnotacją: 
„Oferta na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzo-
ne klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji przeprowadza-
nego w Muzeum w Gliwicach zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 
z poź. zm.)”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko 
na wybrane oferty.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwa-
lifikacyjnych wybrani kandydaci będą infor-
mowani telefonicznie.
Dokumenty, które napłyną do Muzeum po 
wyżej określonym terminie, nie będą roz-
patrywane.
Pełna treść ogłoszenia na stronie Muzeum  
w Gliwicach https://www.muzeum.gliwi-
ce.pl.

OBWiESZCZEniE

OBWiESZCZEniE
AB.6740.7.2.2017

z 2 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257) oraz w związku 
z ponownie prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego–Jasnogórskiej–Kozielskiej–
Wieczorka–Jana iii Sobieskiego w Gliwicach”,

zawiadamiam,
że w przedmiotowej sprawie, wskutek wydanego postanowienia nr 234/2017 z 21 kwietnia 2017 r.  
o konieczności uzupełnienia wniosku, 28 lipca 2017 r. do tutejszego organu wpłynęły pisemne 
wyjaśnienia pełnomocnika inwestora oraz przedłożono wniosek skorygowany w zakresie 
zmiany właściciela działek objętych inwestycją, zlokalizowanych w istniejących pasach dróg 
powiatowych.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504, V piętro), a ewentualne uwagi 
lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie powołując się na znak niniejszego obwieszczenia 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wszystkiego dobrego! na dobry 
początek szkoły

Tenis stołowy, judo, zumba, joga i taniec – 2 września ak-
tywnie zakończymy wakacje. Hasłem imprezy na boisku 
przy ul. Jasnej będzie „Żyj zdrowo – baw się sportowo”.

Sport i zdrowy styl życia 
będą motywami przewod-
nimi I Gliwickiego Pikniku 
Edukacyjnego. Chętni we-
zmą udział między innymi 
w warsztatach kalistenicznych 
(ćwiczenia z wykorzystaniem 
własnej masy ciała, na przy-
kład brzuszki i pompki) oraz 
tanecznych. Na miejscu bę-
dzie można skorzystać także 
z konsultacji z trenerem 
personalnym, dietetykiem 
i masażystą. 

Przygotowano atrakcje 
dla starszych, ale najmłodsi 
również nie będą się nudzić 
– między godz. 10.00 a 15.00 
dzieci wezmą udział w grach, 
zabawach, animacjach i mi-
nizawodach. Wszystkie pikni-
kowe atrakcje są bezpłatne. 
Organizatorem imprezy jest 
Polskie Stowarzyszenie Hi-
gieny i Zdrowia. Wydarzenie 
objął patronatem prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
 (mm)fo
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OGłOSZEnia

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 2 sierpnia 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku  

do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

•  spawacz  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe: 2 lata, uprawnienia do spawania metodą 
MIG/MAG, zakres obowiązków: spawanie ele-
mentów maszyn i urządzeń górniczych, dwie 
zmiany, miejsce pracy Knurów;

•  inspektor nadzoru budowlanego  
wykształcenie: wyższe lub średnie, 5 lat doświad-
czenia zawodowego, uprawnienia budowlane, 
nadzór nad remontami budynków mieszkalnych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  mechanik samochodów ciężarowych  
wykształcenie: zawodowe mechaniczne, min. 
2 lata doświadczenia, naprawa ciągników sio-
dłowych i busów dostawczych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  instalator sieci teletechnicznych /   
    telemonter  

wykształcenie: min. zawodowe, kierunek budow-
lany, telekomunikacja i pokrewne, znajomość 
zagadnień budowy instalacji teletechnicznych, 
znajomość zasad stosowanych przy instalacjach 
w budynkach, umiejętność posługiwania się elek-
tronarzędziami, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

•  fryzjer/fryzjerka  
wykształcenie: zawodowe, min. roczne doświad-
czenie w zawodzie, książeczka sanepidowska, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

•  pracownik produkcyjny  
wykształcenie: min. zawodowe, mile widziane 
doświadczenie w pracy na produkcji, wysoka mo-
tywacja do pracy, odpowiedzialne podejście do 
wykonywanych obowiązków, umiejętność pracy 
w zespole, zakres obowiązków: prace manualne 
przy produkcji tekturowych opakowań, składanie 
małych opakowań tekturowych oraz ekspozytorów 
reklamowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice, 
ul. Leonarda Da Vinci;

•  krawiec / szwacz  
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie 
zawodowe mile widziane lub osoba chętna do 
przyuczenia, zakres obowiązków: szycie pokrow-
ców, tapicerki samochodowej, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Knurów;

•  sprzedawca  
wykształcenie: min. zawodowe, doświadczenie 
zawodowe: brak wymagań, książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, zakres obowiązków: 
obsługa klienta, rozliczanie powierzone gotówki, 
dbanie o porządek,  wykładanie towaru, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Pyskowice.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. chorzowska 150,

     Oferta pracy na stanowisko:

kierowca autobusu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało 
m.in.:
prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifi-

kacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kie-
rowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu  
w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności  
interpersonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych i 
poznawczych, menedżerskich.
Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane 
aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/330-46-35.

OFERTY PRACY

Śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier  
– operator suwnicy

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSi/2017

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach wyrobów i towarów pod 

względem uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• liczne benefity:

–  prywatna opieka medyczna Medicover,
–  karta MultiSport Plus,
–  atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i podanym  
nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych, t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów  

na stanowisko:

kierowca c+E  
w ruchu krajowym

nr ref.: TS/MSi/2017

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• elektroniczna karta kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towarów ADR,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku 

od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjny system wynagradzania w oparciu o płacę zasadniczą, 

premie, diety itp.,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• wolne weekendy,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K, II piętro, pod nr tel. 602-290-402 
lub na adres e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie oferty 
pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów  

na stanowisko:

kierowca c+E  
w ruchu  

międzynarodowym
nr ref.: TS/MSi/2017

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• elektroniczna karta kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku 

od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjny system wynagradzania w oparciu o płacę zasadniczą, 

diety, ryczałty za nocleg MILOG, premie,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logi-
styki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K, II piętro, pod nr tel.  
602-290-402 lub na adres e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej 
stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

nabór nr KD.210.19.2017.Gn-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki nieruchomościami 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego (iii piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.20.2017.Gn-4

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki nieruchomościami 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego (iii piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 5 września 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława Śmiałego 2a, 

44-121 Gliwice
      ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 31 sierpnia 2017 r. do  
godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 31 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSZEnia 
niERuChOmOśCi

ZaRZĄD bUDynKÓW MiEJSKicH  
i TOWaRZySTWO bUDOWnicTWa 

SPOłEcZnEGO SP. Z O.O. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza

ii PRZETaRG PiSEMny niEOGRanicZOny
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa 

zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nie-

ruchomości gruntowej zabudowanej przy  
ul. Daszyńskiego 70.

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki  
nr 219, 234, 1745.

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic 
i powierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem mieszkalno-usługo-
wym w zabudowie wolnostojącej. Budynek 
pięciopiętrowy zrealizowany w technologii 
monolitycznej połączonej z technologią wiel-
kiej płyty, w przeszłości był budynkiem typu 
koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta 
jest KW nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza – 1 750 000,00 zł. 
9. Wadium – 87 500,00 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-

targ, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 14 września 2017 r. w godzinach od 
10.00–11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 11 października 2017 r. wadium 
na konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 paździer-
nika 2017 r. godz. 10.00 (część jawna i nie-
jawna), sala konferencyjna – pokój 121 na 
I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o., przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące infor-
macje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz ad-

res zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – po-
świadczonych za zgodność z oryginałem za-

świadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń wszystkich wspólników o wyraże-
niu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną 
informacją o numerze konta, na które ma 
zostać zwrócone wadium, w przypadku nie-
wygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych 
osób fizycznych dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialnie lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) 
i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonych koper-
tach do godz. 15.00 11 października 2017 r. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w nastę-
pujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubez-
pieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
  ,,OFERTa na ZaKUP niERUcHOMOŚci 

GRUnTOWEJ ZabUDOWanEJ PRZy  
Ul. DaSZyŃSKiEGO 70 – niE OTWiERaĆ 

PRZED 17 PaŹDZiERniKa 2017 r.”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 

będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 

związanych z nabyciem lokalu użytkowego.    
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wią-

zać, gdy została wybrana inna oferta albo 
gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stro-
nie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o.  
www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

miESZKALnE

uŻYTKOWE

LOKALE nA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 □ Ul. lElEWEla 3, lokal nr 8, iii piętro, pow. 52,37 m2,  
4 pomieszczenia
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 109 300,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 13.45 do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ Ul. ZabRSKa 1, lokal nr i, parter, pow. 82,71 m2  
+ piwnica – 5,08 m2, 2 pomieszczenia, 2 kory-
tarze, Wc
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 193 100,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 18 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. 
Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ Ul. DaSZyŃSKiEGO 17, lokal nr iii, parter,  
pow. 102,06 m2, 4 pomieszczenia, 2 korytarze, 
2 pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 218 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ Ul. ZWyciĘSTWa 33, lokal nr 10a, ii pięt- 
ro, pow. 96,34 m2, korytarz, przedpokój, kuch-
nia, łazienka z Wc i 3 pokoje
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 192 400,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ Ul. DWORcOWa 38, lokal nr 9, i piętro,  
pow. 98,42 m2 + piwnica – 19,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka,  
2 przedpokoje
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ Ul. cHUDOby 6a, lokal nr 2, i piętro, pow. 71,46 m2,  
4 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 11.30

cena wywoławcza nieruchomości: 139 900,00 zł

Wadium: 7000,00 zł

Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 14.00 do 

14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 

w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są 
na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Zarząd budynków Miejskich ii Towarzystwo  
budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
ogłasza:

1. I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem garażu przy ul. Przyszowskiej 25,  
pow. 26,89 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.
2. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Uszczyka 

12, pow. 55,11 m2 
 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r. 
3. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Granicznej 

51, pow. 35,00 m2 

 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r.
4. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Jana 

Pawła ii 16 – U-2, pow. 42,70 m2 
 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r. 
5. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Jasnej 5/ii,  

pow. 58,03 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 13.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.
6. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Jasnej 5/iii,  

pow. 58,06 m2 
 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 13.30
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.
7. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Jasnej 5/iV,  

pow. 58,10 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 14.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 108.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu), zostały podane do publicznej wiadomo-

ści wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia,  dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 145/2017 do 18 sierpnia 2017 r.
•	 nr 146/2017 do 18 sierpnia 2017 r.
•	 nr 147/2017 do 18 sierpnia 2017 r.
•	 nr 148/2017 do 18 sierpnia 2017 r.

•	 nr 150/2017 do 18 sierpnia 2017 r.
•	 nr 151/2017 do 22 sierpnia 2017 r.
•	 nr 152/2017 do 22 sierpnia 2017 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 149/2017 do 18 sierpnia 2017 r.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE

inFORmuJE,

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZEnia

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanej na północ od ul. Daszyń-
skiego w Gliwicach – oznaczonej jako 
• działka nr 1875, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0115 ha z KW  
nr Gl1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych nr 1433 i 1442, obręb 
Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 22 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanej na północ od ul. Daszyń-
skiego w Gliwicach – oznaczonych jako:
• działka nr 1876, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0128 ha z KW  
nr Gl1G/00112457/3,

• działka nr 1877, obręb Ostropa Północ, 
użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0047 ha z KW  
nr Gl1G/00112457/3. łączna powierzch-
nia gruntu: 0,0175 ha.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych oznaczonych nr 1431, 1435/1, 1435/2, 
1437 i 1439, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 34 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanej na północ od ul. Daszyń-
skiego w Gliwicach – oznaczonej jako 
• działka nr 1878, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0142 ha z KW  
nr Gl1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych nr 1430 i 1438, obręb 
Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 27 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości położonych w obrębie Sikornik przy 
ul. Nowy Świat nr 39 i nr 41, obejmujących: 
• niezabudowaną działkę gruntu nr 274  

o powierzchni 0,2017 ha, zapisanej w księ-
dze wieczystej Gl1G/00054228/4 oraz 
zabudowane działki nr 271/3 i nr 272  
o łącznej powierzchni 0,3025 ha, zapisane 
w księdze wieczystej Gl1G/00122377/1.

Termin przetargu: 30 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 1 335 633,00 zł
Cena nieruchomości niezabudowanej obejmującej dz. 
nr 274 zawiera 23% podatek VAT na podstawie ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 710 z póź. zm.).
Cena nieruchomości zabudowanej obejmującej dz.  
nr 272 i 271/3 zwolniona z podatku VAT na podsta-
wie art. 43 ust. 1, pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 z póź. zm.).
Wadium: 133 570,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej 
przy ul. Toszeckiej 25B w Gliwicach, oznaczonej jako
• działka nr 951, obręb Kłodnica, użytek bi 

– inne tereny zabudowane, pow. gruntu 

0,3655 ha, z KW nr Gl1G/00037824/7 pro-
wadzoną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. 
Powierzchnia użytkowa budynków 2163 m².

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 2 720 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 ze zm.
Wadium: 272 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice obejmującej 
• niezabudowaną działkę nr 67, obręb Stare 

łabędy, zapisaną w księdze wieczystej  
nr Gl1G/00064379/0.

Termin przetargu: 5 września 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 384 200,00 zł
* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 38 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2017 r.
_____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanych na płn. od  
ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach – oznaczonych jako
• działka nr 722, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW  

nr Gl1G/00032654/9.
Termin przetargu: 7 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 1 311 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710 ze zm).
Wadium: 131 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2017 r.
________________________________________________

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanej na południe od ul. Dubois 
w Gliwicach – oznaczonej jako 
• działka nr 957/2, obręb Kłodnica, użytek 

ba – tereny przemysłowe, o pow. gruntu 
0,1136 ha z KW nr Gl1G/00108844/2.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych 
nr 494/2, 495/2, 957/1, obręb Kłodnica.
Termin przetargu: 11 września 2017 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 200 000,00 zł

* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 20 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 6 września 2017 r.
_______________________________________________

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c  
w Gliwicach - oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obr. Stare Mia-

sto, użytek bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,1486 ha z KW  
nr Gl1G/00038864/6.

Termin przetargu: 18 września 2017 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 546 000,00 zł

* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz U z 2016 r., poz. 710).

Wadium: 54 600,00 zł

Termin wpłaty wadium: 13 września 2017 r.

niERuChOmOśCi nA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 

Śląskie centrum logistyki Sa w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
• moduły biurowe w różnych metrażach i kon-

figuracjach; 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w media;
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach;
• teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany tele-
wizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,

• Oddział Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki SA,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.

Kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57 lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

www.scl.com.pl

Jedyne takie osiedle w Gliwicach
cEnTRUM 50+

Obecnie ZBM II TBS Sp. z o.o. jest na etapie realizacji kolejnej inwestycji osiedla pod nazwą CENTRUM 
50+ przy ul. Warszawskiej w Gliwicach. W ramach tego projektu powstaną cztery budynki o łącznej 
liczbie 84 mieszkań, w tym jeden na sprzedaż (39 mieszkań), dwa na wynajem (45 mieszkań),  
a czwarty przeznaczony na działalność usługową. Wszystkie mieszkania będą komfortowe, widne, 
na parterze z dużymi tarasami, a na pozostałych kondygnacjach z dużymi balkonami wyposażonymi 
w żaluzje przesuwne, które pozwolą szybko 
zacienić nadmiernie nasłonecznione miejsca. 
Dwa budynki przeznaczone na wynajem będą  
ze sobą połączone, poprzez łącznik usytu-
owany na poziomie pierwszego piętra. We 
wszystkich budynkach zaprojektowane zostały 
szerokie korytarze oraz zainstalowane zostaną 
cichobieżne windy, także dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. W budynku 
przeznaczonym na sprzedaż będzie wielosta-
nowiskowy garaż podziemny, w którym chętni 
będą mogli dodatkowo zakupić miejsce posto-
jowe. Główne założenie inwestycji to stworzenie swego rodzaju oazy dla ludzi dojrzałych, którzy 
poszukują w swoim życiu spokoju, wygody i bezpieczeństwa. W jednym z dwóch budynków na 
wynajem, mieszkańcy będą mieli do swojej dyspozycji lokal użytkowy, o którego przeznaczeniu 
sami będą mogli zdecydować. Ponadto dla ich potrzeb powstanie specjalnie zaprojektowany 
teren rekreacyjny ze ścieżką zdrowia, a także miejscem spotkań na świeżym powietrzu, np. 
w grę w szachy czy bule, oraz serce osiedla – mały „amfiteatr”. Dodatkowym atutem CENTRUM 
50+ jest jego dogodna lokalizacja, sąsiedztwo ogródków działkowych, dużo zieleni, bliskie są-
siedztwo przystanku komunikacji miejskiej, a także połączenie urokliwą alejką z ul. Dziewanny  
i Świętojańską w okolicach kościoła św. Bartłomieja. Seniorzy będą mieli blisko do sklepów, pływalni 
Delfin oraz Radiostacji Gliwickiej. W budynku użytkowym o łącznej powierzchni ok. 1000 m2 po-
wstanie m.in. basen rehabilitacyjny, pomieszczenia dla usług medycznych oraz lokal gastronomiczny.

Już dziś Zarząd Spółki zaprasza do współpracy:
• lekarzy medycyny,
• rehabilitantów, terapeutów zajęciowych,
• pracownie medyczne,
• centra medyczne świadczące kompleksowe 

usługi medyczne,

• firmy świadczące kompleksowe usługi w za-
kresie rekreacji dla osób w wieku senioralnym,

• firmy świadczące kompleksowe usługi zarzą-
dzania lokalami użytkowymi (obsługa, dzier-
żawa całego budynku).

Chcielibyśmy, aby mieszkańcy CENTRUM 50+ w każdej chwili mogli liczyć na pomoc i wsparcie  
fachowego personelu, aby czuli się bezpieczni, potrzebni i nikt nie czuł się samotny. Aby każdy miał 
tu swoją rolę do odegrania i mógł wykorzystać cenne życiowe doświadczenie, miał czas aby rozwijać 
swoje zainteresowania, realizować swoje pasje, cieszyć się życiem towarzyskim i zadbać o swoją 
aktywność fizyczną. Wierzymy, że naturalne ograniczenia wynikające z wieku czy stanu zdrowia  
nie powinny zamykać seniorów w czterech ścianach i skazywać ich na monotonię i nudę.
Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty ZBM II TBS Sp.z o.o., informacje zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.tbs2.pl. 
Szczegółowe informacje dot. mieszkań na wynajem: tel. 32/300-00-26, e-mail: vciupek@tbs2.pl.
Szczegółowe informacje dot. mieszkań na sprzedaż: tel. 32/300-00-38/36, e-mail: tbs@tbs2.pl. 
Szczegółowe informacje dot. budynku użytkowego: tel. 32/300-00-38/36, e-mail: tbs@tbs2.pl.

niERuChOmOśCi
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KULTURA

Te utwory się nie starzeją

Koncert w samo południe

cO?
GDZiE? 
KiEDy?

cZWaRTEK 10 SiERPnia
 ■ godz. 15.30, 18.00 i 20.15: „Dalida” ‒ seanse z cyklu 

„Różne klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 20.00: koncert Piotr Wojtasik Quartet z cyklu 

„Czwartki Jazzowe z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art  
(ul. Wieczorka 22)

PiĄTEK 11 SiERPnia
 ■ godz. 16.00, 18.15 i 20.30: „Amy” ‒ seanse z cyklu „Róż-

ne klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 19.00: „Schönberg” – koncert Kołakowskiego, 

Wykpisza i Korelusa w ramach XIII Międzynarodo-
wego Festiwalu Jazz w Ruinach, Ruiny Teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 21.00: koncert Mateusz Gawęda Trio w ramach 
XIII Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach,  
Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SObOTa 12 SiERPnia
 ■ godz. 16.30, 19.30: „Ostrożnie, pożądanie” ‒ seanse 

z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok
 ■ godz. 19.00: koncert Jan Kavka Trio w ramach XIII 

Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, Ruiny 
Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.30: „Swinging with Sinatra” – koncert Jarka 
Wista w ramach Parkowego Lata, park Chopina

 ■ godz. 21.00: koncert Monika Lidke Quartet w ramach 
XIII Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, Ru-
iny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

niEDZiEla 13 SiERPnia
 ■ godz. 16.30, 19.30: „Służąca” ‒ seanse z cyklu „Różne 

klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 21.00: animacja komiksu „Ballada o tym, jak 

zły Mansfeld swój apetyt zaspokoił” i projekcja filmu  
„Golem” z muzyką kolektywu Marciniak/Gawroński  
w ramach festiwalu elektrONarracje, pl. Krakowski

WTOREK 15 SiERPnia
 ■ godz. 15.30, 18.00 i 20.15: „La La Land” ‒ seanse z cy-

klu „Różne klimaty kina”, kino Amok

ŚRODa 16 SiERPnia
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Mr. Gaga” ‒ seanse z cyklu 

„Różne klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)

cZWaRTEK 17 SiERPnia
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Balerina” ‒ seanse z cyklu 

„Różne klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 19.15: „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” – 

transmisja z cyklu „NT London”, kino Amok

PiĄTEK 18 SiERPnia
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Moonlight” ‒ seanse z cy-

klu „Różne klimaty kina”, kino Amok

SObOTa 19 SiERPnia
 ■ godz. 15.30, 18.00 i 20.15: „Lion. Droga do domu” ‒ 

seanse z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok
 ■ godz. 19.30: „Niezapomniany Joe Cocker” – koncert 

Jacka Kawalca w ramach Parkowego Lata, park Chopina

niEDZiEla 20 SiERPnia
 ■ godz. 12.00: Otwarty Salon Muzyczny – koncert Ele-

ganzy, ul. Pod Murami
 ■ godz. 15.30, 18.00 i 20.30: „Manchester by the sea” ‒ 

seanse z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok 
 ■ godz. 21.00: animacja komiksu „Zobaczyć króla” i projek-

cja filmu „Gabinet doktora Caligari” z muzyką C.H. District 
w ramach festiwalu elektrONarracje, pl. Krakowski

WTOREK 22 SiERPnia
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Miles Davis i ja” ‒ seanse 

z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

ŚRODa 23 SiERPnia
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Whiplash” ‒ seanse z cy-

klu „Różne klimaty kina”, kino Amok 

12 sierpnia w parku chopina zabrzmią utwory króla swingu. Piosenki Franka Sinatry wy-
kona Jarek Wist, jeden z najciekawszych polskich wokalistów młodego pokolenia. 19 
sierpnia usłyszymy ponadczasowe piosenki Joego cockera w wykonaniu znanego aktora, 
Jacka Kawalca. To będą wyjątkowe koncerty!

Jarek Wist to wokalista obdarzo-
ny świetnym głosem i dyskretnym, 
swingowym urokiem. Śpiewa tak, 
jak mało kto dziś jeszcze potrafi – 
jego występy przywodzą na myśl 
koncerty największych gwiazd epo-
ki swingu. Z fascynacji rytmicznym 
jazzem zrodził się projekt „Swinging 
with Sinatra”, którego Wist jest po-
mysłodawcą.

Podczas koncertu z cyklu 
„Parkowe Lato” usłyszymy utwory 
Sinatry w kameralnym wydaniu. 

Obok Jarka Wista wystąpi jazzowy 
band w składzie: Piotr Wrombel 
(piano), Wojciech Pulcyn (kontra-
bas), Robert Majewski (trąbka) 
i Krzysztof Szmenda (perkusja). 
Występ rozpocznie się 12 sierpnia 
o godz. 19.30.

„You are so beautiful”, „Unchain 
my heart”, „N’oubliez jamais” – 
utwory Joego Cockera to klasyka 
muzyki rockowej. Występ Jacka 
Kawalca w ramach cyklu „Parkowe 
Lato” będzie hołdem dla jednego 
z najlepszych wokalistów XX wieku.

Koncert „Niezapomniany Joe 
Cocker” rozpocznie się 19 sierpnia 
o godz. 19.30 w parku Chopina. 
Wokaliście będzie towarzyszyć 
zespół muzyków w składzie: Edyta 
Strycka (instrumenty klawiszowe, 
wokal), Julia Chmielnik (instru-
menty klawiszowe, akordeon, 
wokal), Ludwina Pol (wokal), Łu-
kasz Stępniewicz (gitara), Bartosz 
Łuczkiewicz (gitara basowa), Piotr 
Cedzyński (trąbka), Szymon Dąb-
kowski (puzon), Witold Ambroziak 

(saksofon) i Mateusz Modrzejew-
ski (perkusja).

Ostatni koncert tegorocznego 
Parkowego Lata został zaplanowany 
na 26 sierpnia. W repertuarze Ja-
nis Joplin usłyszymy Natalię Sikorę 
z zespołem. Wstęp na wszystkie 
imprezy jest wolny. Organizatora-
mi cyklu są Miasto Gliwice i Teatr 
Miejski w Gliwicach. (mm)
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20 sierpnia będzie można usłyszeć walce, polki i czardasze w wykonaniu Zespołu Salonowego 
Eleganza. Muzycy nie wystąpią w sali koncertowej – ich sceną będzie gliwicka starówka.

W repertuarze zespołu są 
przede wszystkim utwory roz-
brzmiewające na wiedeńskich 
balach i salonach – same przebo-
je! – Od czerwca Otwarty Salon 
Muzyczny tworzy w Gliwicach nową 
tradycję spędzenia wolnego czasu 
w ciekawych przestrzeniach miasta, 
jednocześnie nadając im niezapo-
mniany klimat – mówi Waldemar 
Staniczek, skrzypek Eleganzy.

Po koncertach na skwerze Bottrop 
i Rynku, tym razem posłuchamy mu-
zyki salonowej na skwerze Salgótarján 

przy Zamku Piastowskim. Występ roz-
pocznie się 20 sierpnia o godz. 12.00. 

Wstęp wolny. Projekt jest dofinanso-
wany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Z łąki do kuchni
Pietruszka, tymianek, oregano, gorczyca, czosnek – to 
rośliny przyprawowe. ich odpowiedniki rosną dziko na 
naszych łąkach. Jak je znaleźć? Tego dowiemy się w Gli-
wickiej Zielarni już 12 sierpnia.

Aromatyczne korzenie i kłącza 
(chrzan, imbir), cebule (czosnek), 
kora (cynamonowiec), kwiaty (sza-
fran), owoce (kminek) i nasiona (ko-
zieradka) – ogród natury to bardzo 

smakowita spiżarnia. Wiele przypraw 
znajduje zastosowanie nie tylko 
w kuchni, ale również w medycynie 
naturalnej.

Podczas zajęć z cyklu „Gliwicka 
Zielarnia” dowiemy się, jakie rośli-
ny przyprawowe rosną na polskich 
łąkach i które ich części nadają się 
do spożycia. W części praktycznej 
przygotujemy wspólnie przekąski 
z dzikich jadalnych roślin.

Warsztaty zaplanowano na 
sobotę 12 sierpnia o godz. 11.00 
i 13.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Obowiązują wcześniej-
sze zapisy pod nr. tel. 783-560-006 
(od poniedziałku do piątku między 
godz. 9.00 a 16.00). (mm)
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