
Tygodnik
bezpłatny
31|2017
{#859}
03.08.2017

w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

ISSN: 1642-1108

>> 4

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

– 
fo

to
 i 

vi
de

o 
z l

ot
u 

ko
m

ar
a

Robot Ekso GT na co dzień służy pacjentom gliwickiego Centrum Fizjotera-
pii Fizjofit. Przed kilkoma dniami urządzenie zostało wypożyczone do kliniki 
rehabilitacji w Bydgoszczy. Z jego pomocą pierwsze kroki po kwietniowym 
wypadku postawił 7-krotny mistrz świata na żużlu Tomasz Gollob.

Egzoszkielet to coś w rodzaju robota, 
który daje nie tyko możliwość pionizacji, 
ale również chodu. Wspomaga rehabilita-
cję pacjentów z urazami neurologicznymi, 
takimi jak porażenie kończyn dolnych czy 
niedowład.

Do nóg pacjenta zamocowane są głów-
ne części urządzenia, a na plecach znajduje 
się skrzynka z komputerem, pozwalającym 
monitorować ruch rehabilitowanego. Całość 
waży ok. 23 kg.

Tomasz Gollob, przy wykorzystaniu egzo-
szkieletu, odbył dwie udane sesje rehabilita-
cyjne z udziałem fizjoterapeuty. Urządzenie 
dostarczyła gliwicka firma Technomex, wy-
łączny przedstawiciel producenta sprzętu, 
amerykańskiej firmy Ekso Bionics.

Jak powiedział dr Krzysztof Radziszewski, 
koordynator kliniki rehabilitacji 10. Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, 
urządzenie może być bardzo pomocne 
w trakcie rehabilitacji.  (kik)

Egzoszkielet z Gliwic pomagał mistrzowi

Można jechać!

Dobra wiadomość szczególnie dla zmotoryzowanych –  otwarto  już zmoder-
nizowane ulice w rejonie Hali GLIWICE. Jak prezentują się obecnie Kujawska, 
Panewnicka i Akademicka? >> 5
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DRuGA STRONA W OBIEKTyWIE

Studenci Wydziału Architektury – Ksymena Borczyńska i Bartosz Kobylakiewicz – zostali 
docenieni w Chinach w międzynarodowym konkursie Hong Kong Pixel Home. Ich 
projekt drapacza chmur, wyłoniony spośród 84 prac nadesłanych z całego świata, 
uzyskał jedno z sześciu wyróżnień. (fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej)

Zaprojektowali drapacz chmur

Po Palmiarni i pływalni MEWA przyszedł czas na kryty basen przy ul. Oriona. OLIMPIJ-
CZYK będzie zamknięty do 20 sierpnia z powodu corocznej przerwy technologicznej. 
W obiekcie wymieniona zostanie woda, odświeżane będą również niektóre elementy 
wyposażenia. Lamperie czeka malowanie, a przeszklenia budynku – mycie. Wyko-
nane zostaną także drobne prace remontowe. 21 sierpnia przybywajcie, pływacy!  
(fot. MZUK Gliwice)

W Mistrzostwach Polski w piłce nożnej plażowej, rozgrywanych pod koniec lipca 
w Kołobrzegu, wystartowała drużyna UKS Milenium Gliwice. Na centralnej plaży 
przy kołobrzeskim molo juniorzy wywalczyli II miejsce, zdobywając srebrny medal. 
Gratulacje! (fot. UKS Milenium Gliwice)

OLIMPIJCZYK ma przerwę

Dokładnie 12 miesięcy trwały prace związane z rozbiórką starego i budową nowego 
mostu drogowego w ciągu ul. Dworcowej. Od poniedziałku jest przejezdny. Po 
modernizacji zyskał większą nośność (z 15 do 50 ton). Zamontowano też na nim 
barieroporęcze. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln 750 tys. zł. (fot. Mosquidron)

Most gotowy. Droga wolna!

Podbili plażę ;) Jest srebro!

Góralski klimat poczuliśmy 29 lipca na skwerze Salgótarján, w sercu gliwickiej 
starówki. Podczas koncertu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej wystąpiła 
turecka grupa Bursa Nilüfer Ensemble oraz Równica z Ustronia. Przyszły tłumy! 
(fot. UM Gliwice)

Górale w Gliwicach

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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AKTuALNOŚCI

Zgodnie z zapowiedziami, na ortopedii w Szpitalu nr 4 przy ul. Kościuszki 29 zaczyna pracować nowy 
zespół lekarzy. Pacjentów przyjmuje też poradnia przyszpitalna działająca w budynku dawnego szpitala 
wojskowego przy ul. Zygmunta Starego 20.

– Powoli, ale konsekwentnie rusza-
my z pracą w pełnym wymiarze. Dyżury 
na oddziale ortopedii przy ul. Kościuszki 
są obsadzone, pacjenci mogą liczyć na 
fachową, całodobową opiekę lekarzy 
i pielegniarek zarówno w trybie przy-
jęć planowych, jak i nagłych (w tym 
ostatnim przypadku na razie o mniej 
złożonym charakterze – przyp. red.) – 

opisuje sytuację na gliwickiej ortopedii 
Marian Jarosz, prezes zarządu Szpitala 
nr 4 w Gliwicach. Pracami co najmniej 
6-osobowego zespołu lekarzy na oddzia-
le szpitalnym kierować będzie dr Piotr 
Siwek. Pacjentów przyjmuje też porad-
nia przyszpitalna działająca w budynku 
dawnego szpitala wojskowego przy  
ul. Zygmunta Starego 20.

Niski kontrakt…
– Zażegnany już problem z obsadą 

kadrową na gliwickiej ortopedii (roz-
wiązywany jeszcze na kilku innych od-
działach w gliwickim szpitalu miejskim 
– przyp. red.) to w głównej mierze efekt 
utrzymującego się latami niesprawie-
dliwego traktowania gliwickich szpitali 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – oce-

nia sytuację prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz.

Finansowanie gliwickich placó-
wek przez państwo było do tej pory 
skandalicznie niskie. Skalę porównań 
wyznaczają m.in. udostępnione przez 
NFZ dane odnośnie do zmian wysokości 
kontraktów śląskich szpitali o zbliżo-
nym profilu działalności w przeliczeniu 
na jedno łóżko na oddziałach chorób 
wewnętrznych, chirurgii ogólnej i ura-
zowo-ortopedycznym (wykres nr 1).

 – Okazuje się również, że gdy 
w skali województwa średni kontrakt 
na łóżko wzrósł od 2008 r. do 2016 r. 
o 30%, to Gliwice odnotowały w tym 
okresie wzrost na poziomie 7,4 punk-
tów procentowych – podkreśla Zyg-
munt Frankiewicz.

…wysokie płace 
Mimo trudnej sytuacji Szpitala nr 4, 

wynikającej z niskiego poziomu finanso-
wania przez NFZ, na jednym z oddziałów 
szpitalnych, który zaprzestał działalności 
w tej placówce, pensje nie były niskie. 
Najlepiej zarabiający lekarz osiągał średnie 
miesięczne wynagrodzenie 20 tys. zł brutto 
(z uwzględnieniem wszystkich składników, 
w tym wynagrodzenia za dyżury). Mimo 
to lekarze oczekiwali dalszych podwyżek, 
a część z nich zdecydowała się odejść.  (kik)

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

– 
fo

to
 i 

vi
de

o 
z l

ot
u 

ko
m

ar
a

Ortopedia przyjmuje pacjentów

Wykres 2. Średni procentowy wzrost kontraktu na łóżko w śląskich szpitalach o zbliżonym profilu działalności (2008–2016)

Wykres 1. Wysokość kontraktu na łóżko na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznym 
w śląskich szpitalach o zbliżonym profilu działalności w 2008 r. i 2016 r. 

(*uwaga, nie w każdym z analizowanych szpitali działają wszystkie 3 oddziały!)
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GOSPODARKA I BIZNES

Miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach 
można opłacać w parkomatach albo używając aplikacji na telefon 
komórkowy. 1 sierpnia, do działającego już MoBiletu i Pango, dołą-
czyła usługa mobiParking w ramach SkyCashu.

Dokładnie dwa lata od wprowadzenia 
opłat za parkowanie w centrum Gliwic 
kierowcy mają do dyspozycji trzy wygod-
ne aplikacje na smartfona, dzięki którym 
szybko i bezgotówkowo uregulują należ-
ność. Są to MoBilet, Pango i mobiParking. 

‒ Rozwiązanie ma wiele zalet 
i jest znakomitą alternatywą dla 
tradycyjnego biletu. Obserwujemy 
systematyczny wzrost korzystania  
z tej formy płatności przez kierowców.  

Aktualnie prawie 9% wszystkich transak-
cji to płatności mobilne – mówi Mariusz 
Kopeć, rzecznik Śląskiej Sieci Metropo-
litalnej, operatora Strefy Płatnego Par-
kowania.

Szczegółowe informacje na temat 
Strefy Płatnego Parkowania, płat-
ności mobilnych, a także aktualny 
cennik są dostępne na stronie www.
parkowaniegliwice.pl.

 (mm)

W Strefie Ekonomicznej w Gliwicach wkrótce pojawi się kolejny in-
westor. Będzie to Johnson Matthey Poland, brytyjska firma zajmu-
jąca się specjalistycznymi chemikaliami.

Przy ul. Einsteina działa już Johnson 
Matthey Battery Systems, spółka córka 
międzynarodowego koncernu. Wkrótce 
w pobliżu powstanie siedziba JM – pod 
koniec czerwca w przetargu wyłoniono 
właściciela działki o łącznej powierzch-
ni 11,53 hektarów. Inwestor planuje  

w Gliwicach ulokować kapitał w wysoko-
ści około 430 mln zł.

W gliwickiej fabryce JM będą produ-
kowane katalizatory samochodowe do 
pojazdów wszelkiego typu. Do 2020 roku 
w firmie zostanie zatrudnionych około 
250 osób.  (mm)

Dwa gliwickie przedsiębiorstwa, EMT-Systems i Apauly Group, zo-
stały wyróżnione Medalami Europejskimi. Dodatkowo do Apauly 
Group trafiła statuetka Cezara Śląskiego Biznesu 2017. Obie nagro-
dy są przyznawane przez Business Centre Club, największą w Pol-
sce organizację indywidualnych firm i przedsiębiorców.

Medal Europejski trafił do EMT- 
-Systems za szkolenia Tworzywa Sztucz-
ne – zestaw ośmiu nowatorskich w skali 
europejskiej kursów z zakresu tworzyw 
sztucznych. Przedsiębiorstwo specjali-
zuje się w organizowaniu kursów i szko-
leń inżynierskich, ukierunkowanych 
na kadry utrzymania ruchu maszyn 
i urządzeń oraz projektantów. Siedziba 
firmy mieści się w Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju w Nowych 
Gliwicach.

Apauly Group zosta-
ła wyróżniona me-
dalem za Szkołę 
Project Mana-
gerów – Szkołę 
PM®. Docenio-
na za program 
zarządzania pro-
jektami, robotyki 
i programowania 

z wykorzystaniem PM.Robots™ firma 
Apauly zajmuje się organizowaniem 
szkoleń i doradztwem w zakresie zarzą-
dzania projektami, rozwoju organizacji 
i zewnętrznego finansowania. Pojawiła 
się na rynku 10 lat temu i za swoją dzia-
łalność została uhonorowana Cezarem 
Śląskiego Biznesu 2017. 

– W tym roku obchodzimy dziesięcio-
lecie działalności, to dla nas bardzo duże 
wyróżnienie. Takie nagrody otrzymują 
działania wyróżniające się na rynku euro-

pejskim i jest to dowód na 
to, że jakość w szko-

leniach i usługach 
rozwojowych 
ma coraz więk-
sze znaczenie 
– mówi Joanna 
Pauly, prezes 

zarządu Apauly 
Group. (mm)

Szkolą na medal

Future Four
Nowatorski i ascetyczny w wyrazie będzie biurowiec Future Four, któ-
rego kolejna trzykondygnacyjna część powstaje właśnie w Nowych 
Gliwicach. Po zakończeniu prac obiekt domknie całość projektu Future 
Park obejmującego kompleks budynków przy ul. Bojkowskiej, stano-
wiących siedzibę informatycznej firmy Future Processing. 

Prace nad kolejną częścią F4 rozpo-
częły się w czerwcu. Na powierzchni 
1738,71 m2 gliwickie biuro projektowe 
MFA Studio zaplanowało rozmiesz-
czenie 17 pomieszczeń biurowych,  
5 sal konferencyjnych i pomieszczeń 
technicznych. 

– Przestrzeń przygotowaliśmy tak, aby 
w pełni zaspokajała potrzeby pracow-
ników i wspierała kreatywność inżynie-
rów zaangażowanych w przełomowe 
projekty, jakie prowadzi obecnie Fu-
ture Processing – podkreśla architekt 
Grzegorz Szymczak, szef MFA Studio. 

Projekt Future Four uwzględnia wpaso-
wanie go w architekturę krajobrazu przy 

zachowaniu tożsamości tej części Śląska. 
Stąd zastosowanie czarnej kolorystyki 
i surowych materiałów. Projektanci za-
dbali również o zieleń.

Zaprojektowano wewnętrzny ogród – 
patio i zwrócono uwagę na potrzebę 
zagospodarowania zielenią przestrzeni 
na zewnątrz budynku. To ważne, biorąc 
pod uwagę fakt, że w ramach prac nad 
kolejną częścią F4 rozbudowany zosta-
nie również parking przy kampusie. 

Prace mają potrwać do końca 2018 
roku. Do wykonania pozostanie jeszcze 
trzeci etap 3 budowy którego realizacja 
przewidziana jest w przyszłych latach. 
 (kik)

JM rozbudowuje się
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Po zakończonym powodzeniem próbnym transporcie zorganizowanym w połowie lipca, żegluga śródlądowa na stałe wróciła do gliwickiego portu. 
Barki pływają. Negocjowany obecnie kontrakt zakłada dostawę blisko 20 tys. ton węgla miesięcznie z Gliwic do elektrociepłowni we Wrocławiu.

Uruchomienie transportu węgla z Górne-
go Śląska do Opola i Wrocławia zapowia-
dał podczas niedawnej wizyty w gliwic-
kim porcie minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. 
Tematem wizyty  było podkreślenie rangi  
i znaczenia żeglugi śródlądowej dla krajo-
wej gospodarki oraz zaawansowanie prac 
rządu RP w realizacji planów rewitalizacji 
i rozbudowy śródlądowych dróg wodnych. 

– Ponowne otwarcie drogi wodnej z Gli-
wic nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie 
doświadczeni kapitanowie płynący pcha-
czami TUR nr 78 i 55 oraz specjaliści ŚCL 
realizujący operacje portowe – podkreśla 
Jerzy Zachara, prezes Śląskiego Centrum 
Logistyki, które zarządza gliwickim portem.  

Śląskie Centrum Logistyki znajduje się 
w unikalnym miejscu na logistycznej 

mapie Polski. W Gliwicach początek 
ma bowiem Odrzańska Droga Wodna 
łącząca Górny Śląsk z portami morskimi 
Szczecin i Świnoujście. Jest ona również 
połączona z siecią kanałów Europy Za-
chodniej. 

–  Ta lokalizacja oraz nowoczesna i uni-
wersalna infrastruktura ŚCL umożliwia 
nam realizację intermodalnych projek-
tów, stwarzając potencjalnym klientom 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej na 
rynku. Aktualny potencjał przeładunko-
wy gliwickiego portu to ok. 1,5 miliona 
ton rocznie, a docelowo 3 miliony ton 
–  mówi Jerzy Zachara.

ŚCL oczekuje, że wkrótce wielkości prze-
ładunków umożliwią pełne wykorzysta-
nie posiadanego potencjału. 

 (kik)

AKTuALNOŚCI

ulice wokół hali otwarte

Port tętni życiem

Ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, nowe nawierzchnie jezdni 
i chodników – tak prezentują się po przebudowie ulice Kujawska, 
Panewnicka i Akademicka. To niejedyne zmiany, które pojawiły 
się w bliskim sąsiedztwie Hali GLIWICE po wielomiesięcznej prze-
budowie ulic.

– Dla usprawnienia przejazdu i za-
pewnienia bezpieczeństwa jazdy 
wydzielono dodatkowe pasy ruchu 
do lewoskrętu. Zamontowano także 
sygnalizację świetlną, która pozwoli 
szybko i sprawnie rozładować ruch 
uliczny na co dzień i w trakcie przy-
szłych imprez w Hali GLIWICE – pod-
kreśla Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Pomyślano także o niezmotoryzowanych – 
pojawiły się wyspy z azylami dla pieszych.

– Dzięki przebudowie powstało ponad 
3 km nowych nawierzchni jezdni i chod-
ników. W całym rejonie zamontowano 
nowe oświetlenie. W przydrożnym pasie 
zielni nasadzono ok. 3 tysięcy krzewów, 
m.in. ligustry i tawuły, oraz 28 lip drob-
nolistnych – wylicza rzecznik prasowy 
gliwickiego ZDM-u.  (kik)
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nie przegap! nie przegap!
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sierpień

SIERPNIOWY

Morze, góry, Mazury – obojętnie dokąd wybieracie się na wakacyjne wojaże, nie za-

pomnijcie o dobrej książce! Ci, którzy będą w Gliwicach, koniecznie powinni zajrzeć do 

biblioteki. Osiedlowe filie przygotowały szereg wydarzeń, które uprzyjemnią sierpnio-

we czytanie.

W drugim miesiącu wakacji w oddziałach Mie-

jskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach regały trady- 

cyjnie będą uginały się od książek, ale znalezienie 

wciągającej lektury na lato to nie jedyny powód, dla 

którego warto odwiedzić wypożyczalnię. Wśród atrakcji 

przygotowanych przez bibliotekarzy jest między inny-

mi storytelling, czyli zabawa w tworzenie opowieści, 

wykonywanie wielkoformatowych kolaży, głośne czyta-

nie, warsztaty z filcu i decoupage’u, popołudnia z grami 

planszowymi czy przedstawienie teatralne. Szcze-

gółowy plan wakacyjnych zajęć jest dostępny na stronie  

www.biblioteka.gliwice.pl. (mm)

Podczas Targu na Zielonym 5 i 19 sierpnia będzie można wziąć udział w smakowitych 

warsztatach dla całej rodziny. Skosztujemy dojrzałych pomidorów i słodkich owoców 

prosto z polskich sadów!

Aromatyczne, dojrzałe pomi-

dory i uginające się od owoców 

drzewa – lato w kuchni pachnie 

i smakuje słońcem. 5 sierpnia 

tematem przewodnim ekoim-

prezy Rodzinka na Zielonym 

w BLCRK (ul. Dubois 22) będzie 

pomidor – w różnych formach, 

kolorach i odmianach. 19 sier-

pnia spróbujemy owoców pol-

skich sadów – pysznych jabłek, 

gruszek i śliwek.

‒ W programie przewid-

ziano animacje dla dzieci, 

konkursy dla dorosłych oraz 

całych familii,  warsztaty 

plastyczne i techniczne dla 

wszystkich chętnych. Można 

będzie wykazać się bystrym 

okiem, perfekcyjnym zmysłem 

smaku, doskonałym słuchem, 

zdolnościami manualnymi i nie 

tylko – zapowiada Małgorzata 

Nowak z Fundacji na Zielo-

nym, organizatora wydarze-

nia. Imprezy z cyklu Rodzin- 

ka na Zielonym będą odbywać 

się między godz. 10.00 a 12.00 

podczas Targu na Zielonym, 

ekologicznego targowiska, na 

którym można zaopatrzyć się 

w zdrowe, lokalne produkty. 

Wstęp na warsztaty jest wolny. 

Szczegóły dostępne są na stron-

ie organizatora: www.facebook.

com/TargNaZelenym. (mm)

zajęcia piłkarskie na boisku przy ul. Orkana 8 

14–18 sierpnia, turnus I

21–25 sierpnia, turnus II
godz. 16.00: grupa młodsza (2012–2010)

godz. 17.30: grupa starsza (2009–2007)

W Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4‒5) nie ma miejsca na 

nudę nawet w wakacje! W sierpniu zaplanowano dwa turnu-

sy, podczas których mali adepci sztuki wezmą udział w cie-

kawych zajęciach plastycznych. Atrakcji nie zabraknie także 

u ceramików. 

Między 7 a 11 sierpnia odbędą się półkolonie pod hasłem „Plastyka ruchu”. 

Dzieci od 6 do 12 lat wezmą udział w zajęciach choreoterapii (czyli terapii tańcem 

i ruchem) oraz zajęciach manualnych. Uczestnicy turnusu zaangażują wszystkie 

zmysły i uruchomią pokłady swojej kreatywności.

Dzieci, które chcą zgłębić trudną sztukę origami, będą mogły nauczyć 

się składać papier w tradycyjny japoński sposób między 21 a 25 sierpnia. 

Warsztaty artystyczne będą się odbywały między godz. 8.00 a 16.00. Poza 

papieroplastyką zaplanowano także wyjścia w plener i elementy innych tech-

nik, na przykład malarstwa. Szczegółowe informacje i zapisy są prowadzone 

za pośrednictwem poczty elektronicznej sar@gtwgliwice.pl i telefonicznie 

pod nr. 504-676-972.

Ci, którzy chcą spróbować zabawy z gliną, powinni skontaktować 

się z gliwickim Stowarzyszeniem Forum Ceramików (e-mail: artcera-

mika@gmail.com, tel.: 608-724-022). W Pracowni Rzeźby i Ceramiki  

(ul. Ziemowita 1) w sierpniowe przedpołudnia będzie można wy-

czarować małe dzieła sztuki inspirowane wakacyjną przyrodą.      

(mm)

Ze sztuką za pan b
rat
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Muzeum w Gliwicach smoków się nie boi – wręcz przeciwnie, te i inne mityczne stworzenia są 

tam całkiem oswojone. Podczas wakacyjnych warsztatów ruszymy ich śladem między innymi 

do starożytnego Egiptu oraz Grecji.

Od babilońskiej smoczycy Tiamat 

po Smauga z powieści Tolkiena – smoki 

zasiedlają ludzką wyobraźnię już od 

wieków. Kraków ma swojego Smoka 

Wawelskiego, a Azjaci wierzą, że stwo- 

rzenia te przynoszą szczęście. Tajemnice 

smoków będą próbowały rozwikłać 

dzieci od 5 lat wzwyż. Śmiałkowie, 

którzy odwiedzą Oddział Odlewnictwa 

Artystycznego (Nowe Gliwice, ul. Boj- 

kowska 37), pomalują także gipsowe 

plakiety przedstawiające św. Jerzego, 

legendarnego pogromcę smoków.

Ci, którym niestraszne drapieżne 

ptaki, wyruszą w pełną niebez-

pieczeństw, muzealną po-

dróż do krainy zamiesz-

kałej przez gryfy. Te 

półorły, półlwy były 

częstym motywem już w sztuce scytyj- 

skiej (na terenie stepów rozciągających 

się od dzisiejszej Ukrainy do Azji Central-

nej), później pojawiały się w opowieś-

ciach celtyckich, a także w klasycznych 

tekstach literackich, takich jak „Boska 

komedia” Dantego. Podczas warsztatów 

dzieci wykonają plakiety z wize- 

runkiem dwóch gryfów, wzo-

rowane na żeliwnej kasetce ze 

zbiorów Muzeum w Gliwicach.
Starsze 

d z i e c i 

(ucznio-
w i e 

klas IV‒VI szkół podstawowych) spróbu-

ją odgadnąć zagadkę sfinksa, który stał 

pod bramą Teb albo prześlizgnąć się 

koło niego do wejścia świątyń i grobów 

królewskich w starożytnym Egipcie. 

W części plastycznej uczestnicy zajęć 

własnoręcznie wykonają oryginalne 

statuetki sfinksa, które będą odtąd stać 

na straży ich własnych sekretów.

Poza zajęciami organizowanym 

w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego 

od wtorku do piątku (dwa razy dziennie 

– o godz. 10.00 i 12.00 ‒ do 25 sierpnia 

włącznie), najmłodsi mogą także uczest- 

niczyć w warsztatach w Radiostacji. 

Szczegółowe informacje o wakacy-

jnej ofercie edukacyjnej są dostępne 

na stronie www.muzeum.gliwice.pl. 

 
(mm)

Ekowarsztaty 
na zielonym

Smoki, sfinksy i gryfy

Pora na czytanie

Godziny

 otwarcia kąpielisk

Czechowice 

(ul. Ziemięcicka 62)

8.00‒18.00

Kąpielisko Leśne  

(ul. Toszecka 137)

dni robocze: 10.00‒19.00

weekendy: 9.00‒19.00

Sierpień z MZUK-iem
Lekkoatletyczne lato7–11 sierpnia, godz. 10.00–

11.30, kompleks boisk przy  
ul. Jasnej 31Zapisy: 503-492-475

Tenisowe wakacje21–25 sierpnia, godz. 9.00–
12.00, korty tenisowe przy  
ul. Kosynierów 6Zapisy na miejscu w dniu zajęć.

Piłkarskie lato 7–11 sierpnia, boisko przy  
ul. Lekarskiej21–25 sierpnia, boisku przy  

ul. RadomskiejZapisy: 505-711-483. 

Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne!

Gotowi? Razem odczarowu-jemy nudę. GCOP, wolontariusze oraz Rady Osiedli zapraszają do 

udziału w tegorocznej odsłonie akcji „Roześmiane Podwórka”. Szczegóły na www.gcop.gliwice.pl.

fo
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Nie ma jak na podwórku!

Sośnica,
skwer przy ul. Skarbnika 3

 3 sierpnia (godz. 17.00)

Szobiszowice,

podwórko między ul. św. Andrzeja  

a ul. Warszawską

 8 sierpnia (godz. 17.00)

Łabędy,  
plac zabaw przy ul. Poezji

 9 sierpnia (godz. 17.00)

Zatorze,
podwórko przy ul. Spółdzielczej 7

 28 sierpnia (godz. 10.30)

NIEZBĘDNIK
Na fali upałów
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AKTuALNOŚCI / OGłOSZENIA 

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 S.A. 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)”.

Czasem słońce, czasem deszcz
Barometr, wiatromierz, deszczomierz, termometry, 
czujniki... Przy Gimnazjum nr 10 powstała najpraw-
dziwsza stacja meteorologiczna! Wyniki pomiarów 
można sprawdzić w Internecie.

O stworzeniu stacji z prawdzi-
wego zdarzenia w Gimnazjum 
nr 10 myślano już od dawna. 
Pomysł udało się zrealizować 
dzięki wygranej w konkursie 
grantowym EkoOdkrywcy 4. 
Przy szkole pojawiła się meteo-
rologiczna klatka Stevensona. 
Uczniom powierzono misję 
opiekowania się stacją. Pod 
czujnym okiem nauczycieli 
obsługują ją podczas lekcji 
przyrody i informatyki. W klat-
ce znajdują się niezbędne przy-
rządy, dzięki którym można wy-
konywać pomiary: termometry 
(minimalny, maksymalny i zwy-
kły), barometr, deszczomierz, 

wiatromierz, bezprzewodowa 
stacja z zainstalowanymi czuj-
nikami pogody. Stanowisko jest 
oświetlane za pomocą energii 
słonecznej.

– Z tej formy zajęć skorzystają 
wszyscy uczniowie. Zmiany 
klimatu, zanieczyszczenie śro-
dowiska, racjonalne korzystanie 
ze źródeł energii w codziennym 
życiu to bardzo ważne zagad-
nienia. Dzięki stacji meteorolo-
gicznej w ciekawy sposób wpro-
wadzamy młodzież w tematykę 
ekologiczną – mówi Barbara Ol-
chawa, nauczycielka fizyki zaan-
gażowana w budowę stacji.

Zebrane w stacji dane trafiają do 
bazy, w której generowanych jest 
kilkanaście parametrów.  Na ich 
podstawie prognozowana jest 
pogoda. Z obserwacji i wniosków 
uczniów i nauczycieli Gimnazjum 
nr 10 mogą korzystać wszyscy – 

stacja przy ul. Lipowej została 
zarejestrowana w międzynaro-
dowym systemie Weather Un-
derground. Wyniki pomiarów 
i prognozy można śledzić na 
stronie www.gim10.gliwice.pl 
w zakładce POGODA. (mm) 
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Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju jest liderem jednego z mię-
dzynarodowych projektów w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Od 
czerwca w Nowych Gliwicach prowadzony jest monitoring trendów oraz rozwoju 
rynku technologii medycznych.

Interreg Europa Środkowa to 
unijny program finansowy, który 
zachęca instytucje publiczne i pry-
watne do współpracy ponad gra-
nicami. Uczestniczy w nim łącznie 
904 partnerów reprezentujących 
76 regionów w 9 państwach 
Starego Kontynentu. Program 
pomaga przekształcać pojedyncze 
innowacyjne pomysły we wspól-
nie opracowane, przetestowane 

i zaakceptowane rozwiązania na 
rzecz rozwoju Europy Środkowej. 
Dotyczy to zarówno sfery innowa-
cji i zwiększenia konkurencyjności 
regionów, jak i strategii nisko-
emisyjnych, rozwoju transportu, 
ochrony zasobów naturalnych 
i kulturowych.

Obecnie w ramach programu 
realizowanych jest 85 projektów. 

Jeden z nich realizuje i nadzoruje 
jako lider Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju.

 – GAPR pełni rolę koordynatora 
obserwatorium technologicz-
nego w obszarze medycznym 
– tłumaczy Izabela Czeremcha 
z Regionalnego Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii 
działającego w GAPR. 

Warto podkreślić, że agencja 
zarządza również Krajowym 
Klastrem Kluczowym w obsza-
rze technologii medycznych, 
dla którego członków rezultaty 

projektu Interreg będą ważnym 
źródłem informacji i inspiracji do 
podejmowania kolejnych działań 
w sferze innowacji. 

 (kik)

GAPR jest smart!
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OGłOSZENIA

OFERTY PRACY

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

Oferty z 27 lipca 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.

• kafelkarz  
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe: 1 rok, samodzielność, umowa zle-
cenie, kafelkowanie na terenie Gliwic;

• krawcowa  
wykształcenie: brak wymagań, kwalifikacje, 
umiejętność szycia firan, obrusów, praca na 
dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów;

• monter konstrukcji stalowych  
wykształcenie min. zawodowe, znajomość 
języka ukraińskiego i rosyjskiego w stopniu 
komunikatywnym, wymagane doświadczenie 
w montażu kontrukcji ogrodniczych stalowych, 
dbanie o porządek na miejscu montażu, ewi-
dencjonowanie dostarczanych oraz zużytych 
materiałów i narzędzi, jedna zmiana, praca na 
terenie Polski;

• pracownik ogólnobudowlany  
wykształcenie zawodowe, wymagane doś- 
wiadczenie zawodowe, wykonywanie robót 
budowlanych (prace murarskie, tynkarskie, 
zbrojenia, ciesielka), umowa zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice;

• sprzątaczka  
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, 
sprzątanie biur, hal produkcyjnych, terenów 
zewnętrznych, dwie zmiany, umowa zlecenie, 
miejsce pracy: teren Gliwic oraz Śląska; 

• software engineer  
wykształcenie: wyższe informatyczne, pow.  
3 lat doświadczenia jako programista, zna-
jomość języka angielskiego na poziomie B2, 
rosyjskiego na poziomie C1, umiejętność pro-
gramowania, pisania kodów do stron i aplikacji, 
praca o charakterze twórczym, tworzenie i mo-
dyfikacja programowania, pisanie dokumentacji 
technicznej, tworzenie algorytmów, testowanie 
oprogramowania, monitorowanie działania sys-
temów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• operator dźwigu samochodowego  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
uprawnienia do obsługi żurawi samochodo-
wych, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

• spawacz MIG/MAG/TIG  
wykształcenie: brak wymagań, wymagane 
uprawnienia (MIG/MAG lub TIG) oraz min. 
2-letnie doświadczenie, praca na trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• operator koparki jednonaczyniowej  
wykształcenie: zawodowe lub średnie, ukończo-
ny kurs operatora koparki jednonaczyniowej, 
dwie zmiany, praca na polu wydobywczym na 
terenie działania pracodawcy obejmujący wo-
jewództwo śląskie i opolskie.

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 nale-
żało m.in.:
prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej we-
dług ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz z wymianą pa-
sażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem 

kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu 
kierowcy, 

• 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, spo-
łecznych 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 sekretaria-
cie 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.

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

informuje, 
że z dniem 7 sierpnia 2017 r. nastąpi połączenie Oddziału 1  

i Oddziału 2 w jeden Rejon Obsługi Mieszkańców  
nr 3 z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 44c.

Klienci Oddziału 2, mieszczącego się aktualnie przy ul. Asnyka 15, z dniem 7 sierpnia 2017 r.  
proszeni są o załatwianie swoich spraw za pośrednictwem:

•  Biura Obsługi Klienta przy ul. Pszczyńskiej 44c,  
nr tel. 32/339-29-92, 32/339-29-93 lub

•  Biura Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11,  
nr tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, które chcą wykonać prace  
w ramach edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

na terenie Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018
Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów gazowych konden-
sacyjnych, kotłów retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012, 
pomp ciepła, elektrycznych pieców akumulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub 
dachów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagania w zakresie ofert określone zosta-
ły w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. w spra-
wie zatwierdzenia regulaminu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych  
w budynkach wielorodzinnych realizowanych w ramach edycji pilotażowej „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach z zaznaczeniem na kopercie – „Oferta na PONE 2017” z dopiskiem „nie otwierać”.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem jest dostępna na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Komunikaty. 

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 Gliwi-
ce 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

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 łącz-
nej 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 wyposażo-
nymi w żaluzje przesuwne, które pozwolą szybko zacienić nadmiernie nasłonecznione miejsca. 
Dwa budynki przeznaczone na wynajem będą  
ze sobą połączone, poprzez łącznik usytuowany 
na poziomie pierwszego piętra. We wszystkich 
budynkach zaprojektowane zostały szerokie ko-
rytarze oraz zainstalowane zostaną cichobieżne 
windy, także dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W budynku przeznaczonym 
na sprzedaż będzie wielostanowiskowy garaż 
podziemny, w którym chętni będą mogli do-
datkowo zakupić miejsce postojowe. Główne 
założenie inwestycji to stworzenie swego rodza-
ju oazy dla ludzi dojrzałych, którzy poszukują 
w swoim życiu spokoju, wygody i bezpieczeń-
stwa. 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 
sąsiedztwo 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 powsta-
nie 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 zarządza-
nia lokalami użytkowymi (obsługa, dzierżawa 
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.

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  
wiadomości 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 140/2017 do 10 sierpnia 2017 r.
•	 nr 141/2017 do 10 sierpnia 2017 r.
•	 nr 142/2017 do 10 sierpnia 2017 r.

•	 nr 143/2017 do 10 sierpnia 2017 r.
•	 nr 144/2017 do 10 sierpnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

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

PISEMNy PRZETARG NIEOGRANICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy  

ul. Zwycięstwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z odda-

niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste. 

3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 

WC, 2 – komunikacja, 2 pomieszczenia go-
spodarcze.

5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń 

i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wy-

noszący 149/1000 części w prawie użytkowa-
nia wieczystego gruntu i częściach wspólnych 
nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa  objęta jest księgą 
wieczystą KW nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy 
położony na działce nr 1029 o powierzch-
ni 0,0787 ha, obręb Stare Miasto – KW nr 
GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza – 900 000,00 zł
11. Wadium – 45 000,00 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.

12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 7 sierpnia 2017 r. wadium na 
konto  ZBM I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

13. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 sierpnia 
2017 r., godz. 10.00 (część jawna i niejawna), 
sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze, 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dol-
nych Wałów 11 w Gliwicach.

14. 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 – poś 
wiadczone za zgodność z oryginałem zaświad-

czenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia każdego ze wspólników i oświad-
czenia wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie za-
wierania 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 
notarialne 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.

15. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach, w zakle-
jonych kopertach do 7 sierpnia 2017 r. do 
godz. 15.00. 

16. 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 LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY 
UL. ZWYCIĘSTWA 12 – NIE OTWIERAĆ PRZED  
11 SIERPNIA 2017 R.”. 
17. 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.    
18. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, 

gdy została wybrana inna oferta albo gdy 
przetarg został zamknięty bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie inter-
netowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. 
Dodatkowe informacje na temat warunków prze-
targu można uzyskać pod numerami 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. METALOWCÓW 6, lokal nr III, parter, 
pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia, 2 po-
mieszczenia sanitarne, 3 WC, 3 korytarze
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 500,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 7.45 do 8.00
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. OKRZEI 11, lokal nr III, parter, pow. 
71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 300,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. RyBNICKA 11, lokal nr III, parter, pow. 
65,68 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 400,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ 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 pomiesz-
czenia, 2 korytarze, 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 kory-
tarze, 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. PRyMASA STEFANA WySZyŃSKIE-
GO 14C, lokal nr III, parter, I piętro,  
pow. 326,47 m2, 5 pomieszczeń, 3 pomiesz-
czenia WC, korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia WC, po-
mieszczenie sanitarne, korytarz i 2 hole 
na I piętrze
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15,  
4 września 2017 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 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: 15 września 2017 r.

 □ uL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 1, pod-
dasze, pow. 103,75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 600,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 2, pod-
dasze, pow. 78,99 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 46 200,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. JESIONOWA 3A, lokal nr 3, II piętro 
(poddasze), pow. 75,38 m2 + komórka – 
4,82 m2 + piwnica – 8,88 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, WC
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.

 □ uL. PLEBISCyTOWA 4, lokal nr 2, parter, 
pow. 95,21 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, spi-
żarka, 2 łazienki z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 400,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin oględzin: 3 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 sierpnia 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.

 □ PL. JAŚMINu 9, lokal nr 7, II piętro, pow. 
64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2, 3 pokoje, 

komórka, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z WC
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 2 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 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: 10 sierpnia 2017 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 33, lokal nr 10a, II pięt- 
ro, pow. 96,34 m2, korytarz, przedpokój, 
kuchnia, 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.

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 budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 
Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 296-307 do 10 sierpnia 2017 r. •	 nr 312-318 do 11 sierpnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego,

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

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.

http://www.zgm-gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2017 (859), 3 sierpnia 2017 11

OGłOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności zabudowanej części nieruchomości ozna-
czonej jako
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikor-

nik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,  
zapisanej w księdze wieczystej 
nr GL1G/00033240/1, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położonej w Gliwi-
cach na wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 17 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*: 206 300,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1221 z późn. zm.)
Wadium: 20 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 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 rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieru-
chomości oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni 

0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej, użytek: „Bi”– inne 
tereny zabudowane, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00036928/9.

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 278 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest 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.).
Zaliczka: 27 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 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 nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Góry 
Chełmskiej 3 w Gliwicach – oznaczonej jako
• działka nr 206, obręb Kłodnica, użytek B  

– tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 
0,0818 ha z KW nr GL1G/00124067/9.

Termin przetargu: 11 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*: 495 000,00 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 z późn. zm.
Wadium: 49 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 września 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Płażyńskiego, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
oznaczonej jako 
• działki: nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59  

o pow. 5,5487 ha i nr 60 o pow. 0,1693 
ha, obręb Nowe Gliwice, oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków jako 
tereny przemysłowe (Ba).

Termin przetargu: 11 września 2017 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 3 490 000,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowani 23% podatkiem VAT, który 
został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 349 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 września 2017 r.
_____________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 
2c w Gliwicach – oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obręb 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 
Nieruchomościami 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

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

24 października 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej przy ul. Sikorskiego 58 
w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00020177/4.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 797 600,00 zł
Wadium: 79 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 7980,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
4 lipca 2017 r. odbył się I ustny przetarg nieograniczony, 
który został zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,4187 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane, KW  
nr GL1G/00020177/4.
2. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, 
położona jest w strefie peryferyjnej Miasta Gliwice, przy 
ul. Sikorskiego 58. Działka zabudowana jest dwoma bu-
dynkami (budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 
864,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 
zabudowy 35 m2). Część niezabudowaną nieruchomości 
stanowi parking o nawierzchni z trylinki, boisko o na-
wierzchni asfaltowej oraz zieleń. Kształt działki jest regu-
larny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie nieruchomości 
stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe. 
Budynek po byłej szkole jest w złym stanie technicznym, 
wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Na 
ostatniej kondygnacji budynku widoczne są naloty wilgoci 
związane z nieszczelnym dachem.
Na działce nr 1327 znajduje się przyłącze kanalizacji 
deszczowej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji 
będzie w gestii nowego właściciela). Z uwagi, iż kanali-
zacja deszczowa zlokalizowana na działce nr 1327 sta-
nowi odwodnienia również dla działki nr 1325/2, obręb 
Sośnica, nabywca nieruchomości nie może wykonywać 
żadnych prac budowlanych dla przedmiotowego odwod-
nienia bez ich uzgodnienia z Wydziałem Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego ul. Sikor-
skiego przebiega kabel niskiego napięcia zasilający 
oświetlenie uliczne. Ze względu na konieczność wykony-
wania niezbędnych napraw i prac konserwujących – na 
rzecz właściciela działki nr 1890/5, obręb Sośnica (KW 
nr GL1G/00047980/1), tj. Miasta Gliwice – zostanie 
ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa w pasie  
o szerokości 2 m, przebiegającym wzdłuż północnej gra-
nicy działki (na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektrotechniczna oraz teletechniczna. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Że-
romskiego. Warunki włączenia nieruchomości do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie 
generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r.  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośni-
ca – północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. 
Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieru-
chomość przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, obejmująca 
działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem:
– 17 u – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej 
wytwórczości: 
dla których zostało ustalone przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej 
działki ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach: 
- obszaru górniczego „Sośnica III”,
- strefy ochrony konserwatorskiej,
- obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu 
górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działal-
ności inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych 
wpływów czynników geologiczno-górniczych, dotyczących 

prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyska-
nych od przedsiębiorstwa górniczego.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 79 800,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 
1327, obręb Sośnica”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 19 października 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

6.  Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4008/17  
z 19 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabu-
dowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1327, 
obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie bę-
dzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nie-
ruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 23 listopada 2017 r.  
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca. 

• Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061  
z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowią-
zani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać 
zezwolenie na nabycie nieruchomości - zgodnie z art. 
1 ww. ustawy – w przypadkach gdy zezwolenie jest 
wymagane.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4008/17 z 19 stycznia 2017 r. 

• Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A  
w Gliwicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-64-11,  
32/338-64-10 lub 32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

 

Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
• moduły biurowe w różnych metrażach i konfi-

guracjach; 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w media;
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach;
• teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

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

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śródmie-
ścia 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
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KuLTuRA

Jazz bez ograniczeń

Na włoską nutę

Komiks, film & muzyka

CO?
GDZIE? 
KIEDy?

PIĄTEK 4 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Wszystkie nieprzespane 

noce” – seanse w ramach przeglądu „Różne klimaty 
kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert zespołu jazzowego Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Gliwicach w ramach XIII Między-
narodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, Ruiny Teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.00: otwarcie wystawy „Oblicza jazzu” w ra-
mach XIII Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ru-
inach, Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.15: koncert Szymon Łukowski Quartet w ra-
mach XIII Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ru-
inach, Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

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

SOBOTA 5 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Zjednoczone stany  

miłości” – seanse w ramach przeglądu „Różne  
klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: koncert Ulyana Ethno Quintet w ramach 
XIII Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach,  
Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.30: koncert Mattea Mazzucci w ramach  
Parkowego Lata, park Chopina

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

NIEDZIELA 6 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Kamper” – seanse w ra-

mach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 21.00: animacja komiksu „Garbus” i projekcja 
filmu „Generał” z muzyką na żywo w wykonaniu Do-
minika Strycharskiego (Doministry) w ramach festiwa-
lu elektrONnarracje, pl. Krakowski

WTOREK 8 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Konwój” – seanse w ra-

mach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 9 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.30: „Pitbull. Niebezpieczne ko-

biety” – seanse w ramach przeglądu „Różne klimaty 
kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Wystawa grafik i plakatów z całego świata, warsztaty muzyczne i oczywiście koncerty – 
Jazz w Ruinach startuje 4 sierpnia. Festiwalowe serce jak co roku będzie biło w magicz-
nych Ruinach Teatru Victoria.

Międzynarodowy Festiwal Jazz 
w Ruinach już od 13 lat prezentuje 
gliwickiej publiczności nowe zjawiska 
w muzyce i sztukach wizualnych. Na 
scenie przy al. Przyjaźni 18 występują 
wschodzące gwiazdy szeroko pojętej 
muzyki jazzowej. Oprócz koncertów, 
które są głównym punktem festi-
walowego programu, pokazywane 
są także grafiki i plakaty młodych 
plastyków z całego świata. W tym 
roku motywem przewodnim prac są 
„Oblicza jazzu”.

Festiwal rozpocznie się w piątek 
4 sierpnia koncertem na tarasie Ruin 
Teatru Victoria. Zagra zespół jazzowy 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. 

Ludomira Różyckiego w Gliwicach 
(godz. 18.00). O godz. 19.00 we wnę-
trzu teatru otwarta zostanie wystawa 
plastyczna i rozpocznie się prawdziwa 
uczta dla miłośników improwizowa-
nych dźwięków. Na wszystkie wy-
darzenia w ramach Jazzu w Ruinach 
wstęp jest wolny.

Koncerty zaplanowano na 4, 5, 
11 i 12 sierpnia. Każdego wieczoru 
odbędą się dwa występy. ‒ W fe-
stiwalu biorą udział zespoły nowa-
torskie, tworzące autorską muzykę, 
prezentujące własne spojrzenie na 
jazz XXI wieku, ale także sięgające 
do korzeni tej muzyki i przetwarzające 
ten cały, przebogaty dorobek na wła-

sny, niepowtarzalny użytek – mówi 
Daniel Ryciak, prezes Stowarzyszenia 
Muzycznego Śląski Jazz Club. Wśród 
zaproszonych artystów są przede 
wszystkim młodzi wykonawcy, ale nie 
tylko – Szymon łukowski Quartet to 
nowy projekt uznanego saksofonisty 
Szymona Łukowskiego. W kwartecie 
usłyszymy między innymi Bartka 
Pieszkę, związanego z Gliwicami wi-
brafonistę. Warto także zarezerwo-
wać sobie czas na koncert Albert Vila 
Trio, którego liderem jest jeden z naj-
lepszych hiszpańskich gitarzystów 
młodego pokolenia. Z ciekawym pro-
jektem przyjadą także Mateusz Ko-
łakowski, Alan Wykpisz i Bartłomiej 
Korelus. Muzycy wykonają utwory 
Arnolda Schönberga w jazzowych 
aranżacjach na fortepian, kontrabas 
i perkusję. W Gliwicach zagrają także 
Existenzhengste z Austrii, Mateusz 
Gawęda Trio i Jan Kavka Trio. Wiel-
biciele etnicznego jazzu wysłuchają 
koncertu ulyana Ethno Quintet. Jako 
ostatni zespół wystąpi Monika Lidke 
Quartet.

Szczegółowy program jest do-
stępny na stronie www.jazzwruinach.
pl. Festiwal jest organizowany przez 
Śląski Jazz Club przy finansowym 
wsparciu Miasta Gliwice.  (mm)

Występ Mattea Mazzucci 5 sierpnia zainauguruje popular-
ny cykl koncertowy „Parkowe Lato”. Artysta zaprezentu-
je klasykę włoskiej piosenki, czarując publiczność swoim 
mocnym, dźwięcznym głosem.

Matteo Mazzucca to wokalista, 
który pełnymi garściami czerpie 
z dorobku włoskich pieśniarzy. 
Podczas występów można usły-
szeć zarówno największe szlagiery 
(„Azzurro”, „Via con me”, „Volare”), 
jak i utwory nawiązujące do tradycji 
operowej („Con te partirò” Andrei 
Bocellego). Impreza rozpocznie się 

5 sierpnia o godz. 19.30 w parku 
Chopina.

Koncerty z cyklu „Parkowe 
Lato” będą odbywać się we wszyst-
kie sierpniowe soboty. 12 sierpnia 
swingowy występ da Jarek Wist, 19 
sierpnia usłyszymy Jacka Kawalca 
w repertuarze niezapomnianego 
Joego Cockera, a 26 sierpnia Nata-

lia Sikora przypomni utwory Janis 
Joplin. Wstęp na wszystkie imprezy 
jest wolny. Organizatorami Parko-
wego Lata są Miasto Gliwice i Teatr 
Miejski w Gliwicach. (mm)

6 sierpnia rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu elektrONarracje. 
W programie są animacje komiksów i projekcje filmów niemych z muzyką 
na żywo. Spotykamy się na pl. Krakowskim!
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Festiwal elektrONarracje 
prezentuje nowatorskie projekty 
artystyczne z pogranicza sztuk.
Zaplanowano cztery wieczory na  
pl. Krakowskim, każdy rozpocznie się 
o godz. 21.00 od animacji komiksu 
z antologii „Niczego sobie. Komiksy 
o mieście Gliwice”, wydanej przez 
Muzeum w Gliwicach. Później za-
planowano seans filmu niemego 
z muzyką na żywo.

6 sierpnia zanimowany zostanie 
komiks „Garbus”, a wyświetlony film 

„Generał” z muzyką Dominika Stry-
charskiego (Doministry). 13 sierpnia 
zobaczymy „Balladę o tym, jak zły 
Mansfeld swój apetyt zaspokoił”  
i „Golema” z 1920 roku. Za muzykę 
do filmu odpowiedzialny będzie 
kolektyw Marciniak/Gawroński.  
20 sierpnia obejrzymy anima-
cję komiksu „Zobaczyć króla” 
i perłę niemieckiego ekspre-
sjonizmu – „Gabinet Doktora 
Caligari” z muzyką Mirosława 
Matyasika (C.H. District). Ostatni 

wieczór festiwalu (27 sierpnia)  
upłynie pod znakiem komiksu „Czło-
wiek z żeliwa” Mikołaja Ratki i filmu 
„Zaginiony świat”. Na żywo wystąpi 
kolektyw Biuro Dźwięku, czyli Jan 
Dybała i Piotr Ceglarek.

Wstęp na festiwalowe wyda-
rzenia jest wolny. Organizatorem 
imprezy jest Stowarzyszenie Inicja-
tywa. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)


