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Nowe inwestycje
Gliwic
Na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent przedstawi radnym projekt zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do
dokumentu mają zostać dopisane nowe
inwestycje. Jakie?
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Zasłużony Kulturze

Zielone Gliwice

Sportowcy (w) wieku

Jan Ballarin, świetny tenor, uznany
pedagog, sprawny organizator życia muzycznego, od 45 lat związany ze sceną operową i operetkową, zostanie odznaczony
medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykłady, warsztaty i wycieczki przyrodnicze będą towarzyszyły XIV Gliwickim
Dniom Dziedzictwa Kulturowego, które
odbędą się 17 i 18 września. W tym roku
program skupi się wokół dziedzictwa przyrodniczego i zagadnień ochrony środowiska.

Na sportowców-seniorów z Gliwic
nie ma mocnych – biegają, rzucają,
skaczą, wiosłują, jeżdżą na nartach,
strzelają. Zdobywają najwyższe miejsca na podium podczas mistrzostw
i olimpiad.
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druga strona w obiektywie

Wielkim, plenerowym koncertem na pl. Krakowskim rozpoczęliśmy ubiegły weekend poświęcony wspólnemu świętowaniu 20-lecia Strefy Ekonomicznej w Gliwicach. Przyszły tłumy, by
zobaczyć i posłuchać na żywo gwiazd polskiej estrady. W Gliwicach wystąpili: Mateusz Ziółko z zespołem, Margaret i zespół Perfect.

3 września w amfiteatrze w Sośnicy odbyła się pierwsza edycja Polish Happy
Jazz Fest. Wystąpili Revival Swing Band Praha, Warsaw Dixielanders i Seredský
Dixieland Band. Młodzi wykonawcy zmierzyli się ze sobą w I Międzynarodowym
Turnieju Tradycjonalistów Jazzowych. Pierwsze miejsce zajął zespół Hotsy Totsy
Five z Czech. (fot. materiały organizatora)

4 września, w strugach deszczu i przy akompaniamencie grzmotów, zagrała Gliwicka Orkiestra Kameralna. W koncercie „Na Pożegnanie Lata”, pod dyrekcją
Woytka Mrozka, z programem „Tenors Leon Voci” wystapili: Nazar Tatsyshyn, Ihor
Radwansky, Roman Chava i Andriy Stetsky. Pogoda nie dopisała, ale publiczność
– TAK! Organizatorem wydarzenia było Miasto Gliwice. (fot. Gliwice TV)
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aktualności

Wakacje dobiegły końca i zabrzmiał już pierwszy dzwonek inaugurujący rok szkolny. Jakie wyzwania staną
w tym roku przed gliwicką oświatą?
naukę w pierwszych klasach szkół
podstawowych rozpoczęło w Gliwicach 2 224 uczniów. W tym roku
mamy tylko 674 pierwszoklasistów. Ta dysproporcja będzie tym
rocznikom towarzyszyć aż do końca ich edukacji – mówił w trakcie
uroczystej inauguracji roku szkolnego prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz. – Niedawno zmieniły
się także zasady powoływania komisji konkursowych wyłaniających
dyrektorów placówek oświatowych i – co jest akurat zmianą na
lepsze – sposób rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych – dodał
Zygmunt Frankiewicz.

Opel astra od firmy GM trafił do Zespołu Szkół Samochodowych

ka fabryki Opla, kształcąca w zawodzie monter mechatronik.
Pierwszoklasistów powitali przy
ul. Okrzei m.in. Bogumiła Kluszczyńska – dyrektor GCE, Adam
Neumann – zastępca prezydenta
Gliwic i Andrzej Korpak – dyrek-

fot. Z. Daniec

Podczas miejskiej inauguracji powierzenia na stanowiska dyrektorskie otrzymało 12 osób

tor generalny zakładu General
Motors Manufacturing Polska.
Obecni byli także przedstawiciele
innych pracodawców współpracujących ze szkołą.
– Gliwicki Opel jest dumny,
że może współpracować z GCE.
Budowanie samochodów jest
trudne i fascynujące, ale jeszcze
bardziej fascynujące jest wychowywanie młodzieży – powiedział
Andrzej Korpak.
Koncern General Motors to
kolejny gliwicki pracodawca, który
nawiązał współpracę z placówką
oświatową i będzie praktycznie
przygotowywał młodzież do zawodu. – Szkolnictwo zawodowe jest
kwintesencją całego kształcenia,
bo celem edukacji jest właśnie
zdobycie zawodu. Myślę, że takie
klasy patronackie wkrótce staną
się dobrym zwyczajem i będzie ich
powstawać coraz więcej – powiedział Adam Neumann. 
(mm)

Pamięć
o westerplatczykach

fot. B. Kozok

fot. SM Gliwice

1 września w auli Gimnazjum
nr 3 im. Noblistów Polskich odbyło się miejskie rozpoczęcie
roku szkolnego. W uroczystej
inauguracji udział wzięli przedstawiciele samorządu, prezydent
Gliwic – Zygmunt Frankiewicz,
jego zastępca – Krystian Tomala, miejscy radni, przedstawiciele
kuratorium oświaty, dyrektorzy
placówek oświatowych i instytucji samorządowych oraz zaproszeni goście.
Będzie to z pewnością rok pełen wyzwań dla uczniów i pedagogów, w związku z planowanymi reformami systemu oświaty, przede
wszystkim wygaszaniem gimnazjów. Wydłuży się nauka w szkołach podstawowych i średnich,
program nauczania także będzie
zmieniony. Gimnazja będą likwidowane od września 2017 roku
– wtedy uczniowie klas szóstych,
zamiast do gimnazjum, pójdą do
siódmej klasy szkoły podstawowej.
Od września 2016 roku wprowadzony został także ustawowy obowiązek szkolny dla siedmiolatków.
– Zmiany w systemie oświaty są
zbyt częste. Obecnie obserwujemy
bardzo dużą nierównomierność
w poszczególnych rocznikach rozpoczynających edukację. Przykładowo w roku szkolnym 2015/2016

Miasto Gliwice jest jednak
przygotowane na zmiany i reformy, dzięki temu, że samorząd
i pracownicy oświaty przez lata
wspólnie wypracowali dobre
rozwiązania. Oświata od dawna
znajduje się w orbicie zainteresowań gliwickiego samorządu –
tylko w tym roku na inwestycje
i modernizacje obiektów szkolnych wydano ponad 40 mln zł.
– W Gliwicach mamy środki do
tego, żeby uczniowie nie odczuli
skutków wygaszania gimnazjów
– mówił prezydent Gliwic.
1 września odbyła się w naszym mieście jeszcze jedna
szczególna inauguracja roku
szkolnego: w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym rozpoczęła
funkcjonowanie klasa patronac-

fot. S. Michałuszek

Z powrotem w szkolnej ławce

Bezpieczeństwo
najważniejsze!

1 września, punktualnie o godz. 4.45, odbył się alert przy grobach westerplatczyków na cmentarzu parafialnym w Bojkowie. 9 września zaplanowany jest specjalny
pokaz filmowy i wykład na temat jenieckich losów westerplatczyków.

Gliwiccy policjanci wraz ze strażnikami miejskimi, jak co
roku, w trosce o najmłodszych uczestników ruchu drogowego włączyli się w ogólnopolską akcję „Bezpieczna
droga do szkoły”.

W alercie 1 września wzięli
udział przedstawiciele samorządu, środowisk kombatanckich i patriotycznych, a także
wojskowi, uczniowie i harcerze.
Wartę przy grobach chorążego
Edwarda Szewczuka i kaprala
Michała Plewaka postawiła
gliwicka Jednostka Wojskowa
AGAT. 2 września w intencji
bohaterów odprawiona została msza święta w kościele Na-

W trakcie prelekcji w szkołach mundurowi informują
uczniów o potencjalnych zagrożeniach na drogach, podpowiadają jak bezpiecznie przechodzić
przez przejście, wyjaśniają znaczenie znaków drogowych.
– W akcję zaangażowany
jest Miś Strażnik, który wręcza
dzieciom odblaskowe materiały edukacyjne, dzięki czemu
najmłodsi są lepiej widoczni na
drodze – mówi Bożena Frej ze

rodzenia NMP. W ten sposób
uczczono pamięć westerplatczyków.
9 września o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 8
(ul. Spacerowa 6) wyświetlony
zostanie film „Za drutami – muzyka w Woldenbergu”. Odbędzie
się także spotkanie z reżyserem
Włodzimierzem Dusiewiczem,
powstańcem warszawskim i dokumentalistą. Prelekcję na temat je-

nieckich losów westerplatczyków
wygłosi dr Piotr Stanek z Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Zaprezentowana
zostanie także wystawa „Jenieckie
losy oficerów Września”.
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Gliwice. Organizatorami
obchodów są: SP nr 8, parafia
NMP i Młodzieżowy Dom Kultury.

(mm)
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Straży Miejskiej w Gliwicach.
– Staramy się wypracować pozytywne nawyki w dzieciach już
od najmłodszych lat.
Policja też bierze udział
w akcji. – Funkcjonariusze,
oprócz pogadanek z uczniami,
kontrolują m.in. stan techniczny autobusów szkolnych oraz
trzeźwość kierowców – mówi
Marek Słomski, rzecznik gliwickiej Policji. Akcja potrwa do
połowy września.
(pm)
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Obroń się sama!

Dlaczego tak trudno
zrozumieć nastolatka?

Będzie to już dwudziesta trzecia
edycja bezpłatnych zajęć z samoobrony dla kobiet. Kurs będzie prowadzony w ramach programu „Bezpieczne
Gliwice” przez Centrum Ratownictwa
Gliwice i Straż Miejską. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i czwartki od godz. 19.30 do 21.30
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących (ul.
Warszawska 35).

Zapisy na kurs będą prowadzone od 8
września w Centrum Ratownictwa Gliwice
(ul. Bolesława Śmiałego 2b, pokój 136),
między godz. 7.30 a 15.30. Uwaga! Zapisać się można tylko osobiście ze względu
na konieczność podpisania oświadczeń
i zapoznania się z regulaminem.
Dodatkowe informacje można uzyskać
są pod numerem telefonu 32 301 97 53 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
j.malyska@crg.gliwice.pl.
(mm)

Goście z Doncaster
Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do Gliwic przyjechali przedstawiciele UTW z angielskiego Doncaster, najstarszego miasta
partnerskiego Gliwic. Podczas kilkudniowej wizyty seniorzy z wysp
zwiedzą nie tylko Gliwice, ale też Zakopane, Pszczynę i Kraków.
Doncaster jest najstarszym miastem
partnerskim Gliwic. Przyjaźń i współpraca między miastami kwitnie od 1979 r.
Jednym z przejawów aktywnego współdziałania są spotkania przedstawicieli
różnych grup, m.in. młodzieży szkolnej,
samorządowców czy studentów uniwersytetów trzeciego wieku.
– Od lat staramy się zacieśniać więzy
między mieszkańcami naszych miast. Na
przestrzeni lat wiele grup z Doncaster miało
okazję prezentować swoje umiejętności
w Gliwicach, a przedstawiciele Gliwic reprezentowali nasze miasto w Doncaster.
Idea spotkań studentów UTW z naszych
miast jest cenna i wyjątkowo ciekawa.
Wspólne działania, wymiana doświadczeń
oraz wizyty stanowią przykład dobrych
praktyk i z pewnością skutecznie integrują nasze społeczności. Mam nadzieję, że
krótki pobyt w naszym mieście będzie dla
studentów z Doncaster okazją do odkrycia
uroków Gliwic – mówił podczas spotkania
w Ratuszu zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala, który opowiedział również
o największych atutach Gliwic.
Współpraca między studentami UTW
z Gliwic i Doncaster zawiązała się 7 lat
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temu. Od tamtej pory przedstawiciele
uniwersytetów odwiedzają się i wymieniają doświadczenia.

– Goście z Doncaster mieszkają
w domach naszych studentów. Dzięki
temu wzajemnie uczą się języków i poznają zwyczaje panujące w danym kraju
– mówi Krystyna Jurczewska-Płońska,
prezes UTW w Gliwicach.
Podczas trwającej właśnie wizyty
7 studentów z Doncaster będzie miało okazję zwiedzić m.in.: Palmiarnię
Miejską, Radiostację, Starówkę i Dom
Pamięci Żydów Górnośląskich. Ale studenci zobaczą nie tylko najciekawsze
zakątki Gliwic, pojadą też w Tatry oraz
do Pszczyny i Krakowa.

fot. shutterstock.com

Od 15 września do 3 listopada prowadzony będzie kurs samoobrony
dla mieszkanek Gliwic. Na zajęciach kobiety dowiedzą się, jak prawidłowo reagować na sytuacje zagrożenia życia, zdrowia i mienia.

Tematyka wykładu powinna zainteresować przede wszystkim rodziców,
nauczycieli i wychowawców. Szkoła
i dom to miejsca gdzie zderzają się
dwa światy kreowane przez osoby,
które w różny sposób rozwiązują problemy. – Szczególnie wyraźnie widać to
w przypadku dorosłych i nastolatków.
Strategią nastolatków jest niezależne
poszukiwanie własnych rozwiązań,
ludzie dojrzali korzystają raczej z wcześniej wytworzonych wzorców. Różnice
te wynikają m.in. z neurologicznie
warunkowanych cech ich mózgów.
Dojrzewanie mózgu to, wbrew wcześniejszym ustaleniom, proces skomplikowany i długotrwały. Gwałtowne
zmiany w jego strukturze następują
do początku drugiej dekady naszego
życia – mówi dr Marek Kaczmarzyk.
– Część trudności jakie napotykamy
w domu i praktyce szkolnej wynika
z nieznajomości faktów związanych
z rozwojem i działaniem ośrodkowego układu nerwowego na różnych
etapach życia człowieka. Odmiennie
rozwiązując problemy, uczniowie i ich

nauczyciele a także dzieci i ich rodzice,
mają często problemy z uzgodnieniem
nie tylko adekwatnych w danej sytuacji
rozwiązań, ale nawet sposobów ich poszukiwania – dodaje ekspert. Więcej
pytań i odpowiedzi padnie podczas
spotkania w CH Forum. Zapraszamy
serdecznie. 
(as)
– Gliwice bardzo nam się podobają. To
zielone i przyjazne mieszkańcom miasto,
oferujące wiele możliwości rozwoju i rekreacji. Dowiedzieliśmy się wiele o atrakcjach
miasta i ofercie kulturalnej. Widzimy też, że
to miasto nowych technologii, jednocześnie
nastawione na ekologiczny, zrównoważony
rozwój. Bardzo nam się to podoba. Mamy
nadzieję, że częściej będziemy się odwiedzać, w końcu z Gliwic do Doncaster wcale
nie jest tak daleko – powiedziała „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice”
Diana Williams z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Doncaster. 
(mf)

fot. Z. Daniec

fot. selfdefensegearco.com

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejną prelekcję w ramach cyklu Zdrowe Gliwice. Wykład pt. „Dwa Mózgi w domu i w szkole, czyli
dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?” poprowadzi dr Marek
Kaczmarzyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Spotkanie z ekspertem odbędzie się 14 września (środa) w Centrum Handlowym Forum przy ul. Lipowej (scena
Forum – I piętro) o godz. 18.00. Udział w prelekcji jest bezpłatny.
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inwestycje

Duże, mniejsze – wszystkie ważne.
Jest ich ponad 100!
Na najbliższej sesji Rady Miasta, 8 września, prezydent przedstawi gliwickim radnym projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Do dokumentu mają zostać dopisane nowe, istotne dla rozwoju miasta inwestycje, które będą realizowane i w najbliższych latach.

Fot. archiwum UM

Fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara

Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic
Gliwice są w dobrej sytuacji finansowej, od wielu
lat możemy sobie pozwolić na realizację sporych
inwestycji publicznych. W czasach, w których wiele
miast z obawą patrzy w przyszłość, my nie zwalniamy
tempa. Na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawimy szereg nowych i zaktualizowanych projektów.
Trzeba pamiętać, że nasze możliwości inwestycyjne
są wynikiem zachowywanej od lat dyscypliny finansowej. Przedstawiony program inwestycyjny nie
oznacza zmiany w ostrożnym planowaniu miejskich
wydatków. Sytuacja ekonomiczna Gliwic jest bardzo
dobra, ale musimy liczyć się również z tym, co dzieje
się w Polsce i szerzej – w Europie.

Hala Gliwice – kolejna inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Gliwice to obok budżetu miasta
najważniejszy dokument uchwalany
przez Radę Miasta. – W WPF zapisane
są zamierzone inwestycje, koszt realizacji
oraz możliwości ich finansowania, przedstawione są również mierniki świadczące
o kondycji ekonomicznej miasta – wyjaśnia Marta Tartanus-Oryszczak, naczelnik
Biura Zarządzania Płynnością Finansową
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W aktualnej prognozie finansowej znajduje się
ponad 100 inwestycji, które miasto planuje zrealizować w najbliższym czasie. Są to
zarówno większe inwestycje o znaczeniu
strategicznym dla rozwoju miasta, jak
i mniejsze, ale również istotne dla mieszkańców Gliwic.

Zmiany w prognozie.
Jakie?

Gliwice Sośnica-Gliwice-Gliwice Łabędy-Pyskowice. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura kolejowa. Do
obecnej WPF zostanie wpisana kwota 100
tys. zł, która zostanie przeznaczona wyłącznie na prace przygotowawcze. Kolejne
etapy inwestycji i środki zostaną dodane
po uzyskaniu dofinansowania.
Przedsięwzięciami, które planuje się
zaktualizować na najbliższej sesji są budowa
suchego polderu na rzece Kłodnicy, pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką
i Kujawską oraz budowy zbiorników retencyjnych na potokach Ostropka, Cienka i Wójtowianka. Inwestycje mają zminimalizować
w przyszłości ryzyko podtopień podczas intensywnych opadów deszczu. W przypadku
pierwszego zadania planuje się zabezpieczenie całości środków niezbędnych dla jego realizacji, a dla pozostałych wyłącznie wkładu
własnego. Dla wszystkich zadań planowane
jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze
środków unijnych.
Do WPF zostaną również wpisane
dodatkowe środki na zabezpieczenie
wkładu własnego dla budowy Gliwickiego Centrum Umiejętności, zlokalizowanego przy Radiostacji. Będzie to
przestrzeń naukowa, w której powstaną
laboratoria, będą prowadzone warsztaty
naukowe, doświadczenia i eksperymenty
oraz organizowane wystawy.

Co obecnie jest w planie?
Wśród zapisanych w WPF zadań znajdują się zarówno projekty współfinansowane ze środków unijnych, jak i przedsięwzięcia finansowane wyłącznie z budżetu
miejskiego – zadania inwestycyjne drogowe, infrastrukturalne i edukacyjne (m.in.
Hala Gliwice, termomodernizacja Urzędu
Miejskiego, modernizacje i termomodernizacje szkół, przedszkoli i remonty boisk).

Plan wykonalny,
bo racjonalny…
Gliwicki samorząd prowadzi przemyślaną i rozważną politykę inwestycyjną.
– Wszystkie decyzje są poddawane analizom, poparte racjonalnymi
argumentami, uwzględniają potrzeby
mieszkańców i mają na uwadze zrównoważony, ale dynamiczny rozwój miasta.
To przynosi wymierne efekty – tłumaczy
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.
Gliwice to miasto zamożne. W 2016 r.
dochód miasta będzie oscylował na poziomie 1,08 mld zł, a wydatki 1,3 mld
zł. Według prognoz w kolejnych latach
dochody szacowane są na około 1,04
mld zł, a wydatki 1,02 mld zł (2017 r.),
a w 2018 r., analogicznie: 1,05 mld zł
i 1,03 mld zł.
(mf)

Fot. D. Chilimończyk

Wśród zmian, które mają zostać wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na najbliższej sesji znalazła się Zachodnia Brama Metropolii Silesia (dotychczas
w WPF zaplanowane były wyłącznie środki
na dokumentację projektową). Będzie to
Centrum Przesiadkowe z autobusami miejskimi, regionalnymi i międzynarodowymi
z parkingami dla samochodów i rowerów
oraz zapleczem dla podróżnych (lokalami

gastronomicznymi i punktami usługowymi).
Centrum będzie skupiać wszystkie środki
transportu miejskiego w jednym miejscu
i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Inwestycja ma być gotowa do 2020 r.
Zlokalizowana będzie po północnej stronie
dworca PKP, zmodernizowane zostaną również plac Piastów i plac przed dworcem, od
strony południowej (od ul. Zwycięstwa).
Koncepcję architektoniczną węzła przesiadkowego przygotowała firma An Archi Group.
Miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie
zadania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Do WPF zostanie wpisana również budowa budynku Szpitala Miejskiego przy
ul. Kościuszki. Nowy obiekt ma mieć
15 tys. m2, 6 kondygnacji, oddział ratunkowy, oddział wstępnej intensywnej terapii,
wielofunkcyjną salę operacyjną oddział
diagnostyczny, gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe, blok operacyjny,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział pediatrii, oddział wewnętrzny
oraz oddział geriatryczny wraz z salą rehabilitacyjną. Koszty, które zostaną pokryte
z budżetu miejskiego, szacowane są na ok.
120 mln zł.
Kolejną inwestycją wprowadzaną
do WPF jest Miejski Autobus Szynowy.
Planowane jest uruchomienie połączenia
kolejowego o długości ponad 16 km relacji

Drogowa Trasa Średnicowa jest jedną z inwestycji wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. Inwestycja już została zrealizowana i służy nie tylko gliwiczanom, ale
mieszkańcom całego regionu
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fot. Grzegorz Słowiński, WeSAY Sp. z o.o

Mentoring wchodzi
na Politechnikę

Politechnika Śląska w Gliwicach aktywnie zabiega o kandydatów na
studia, wprowadzając kolejne rozwiązania uatrakcyjniające system
kształcenia. Jako jedna z pierwszych w Polsce uczelni technicznych
zapewni co najmniej 35 nowym studentom Wydziału Mechanicznego
Technologicznego wsparcie w postaci osobistych mentorów, czyli specjalistów ze swoich dziedzin.
Propozycję udziału w programie
otrzymają studenci I roku z najlepszym
wynikiem osiągniętym w postępowaniu
rekrutacyjnym. – Każdy uczestnik programu zostanie objęty opieką indywidualnego mentora, a dobór mentorów
będzie zgodny z obszarem zainteresowań studenta – wyjaśnia prof. Anna
Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. – Szansę na
udział w programie ma co najmniej 35
osób z naszego wydziału.
Jakie możliwości da Power Implant
uczestnikom programu? Przede wszystkim mentorzy będą pomagać studentom
w planowaniu kariery, a także wesprą
ich np. w aplikowaniu o projekty, stypendia czy udział w specjalistycznych
szkoleniach. Mentoring oznacza też
wsparcie na poziomie Instytutów
i Katedr wyspecjalizowanych w danej
tematyce, a także ułatwiony dostęp do
specjalistycznych laboratoriów. Program
ruszy od października. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  (pm)

fot. J. Mikuła

Idea mentoringu nie jest nowa, ale
niewiele wyższych uczelni ją wykorzystuje. Jest za to powszechnie praktykowana
w wielkich międzynarodowych korporacjach o wysokim stopniu innowacyjności,
które wprowadzają na rynek najbardziej
nowatorskie pomysły (Google, Microsoft
czy eBay). Jak przekonują specjaliści od zarządzania, mentoring, czyli osobista relacja
mistrz-uczeń, jest jedną z ważniejszych strategii budowania kapitału intelektualnego.
Program Power Implant powstał na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej i na początek
wezmą w nim udział studenci z tego
właśnie wydziału. – Zależy nam na
tym, aby od samego początku studiów
dać jak najlepsze możliwości rozwoju
naszym najzdolniejszym studentom. To
właśnie oni będą w przyszłości twórcami innowacyjnych technologii, które
przyczynią się do poprawy życia całego
społeczeństwa. Indywidualne podejście
do studenta jest więc dla nas niezwykle
ważne – podkreśla rektor Politechniki
Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Marka-Śląskie: Biuro Karier
Politechniki i KSSE na podium!
Znamy wyniki VII edycji Konkursu Marka-Śląskie. Podmioty związane
z naszym miastem – Biuro Karier Politechniki Śląskiej oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – zdobyły główne nagrody w swoich kategoriach. Gliwicki Dom Pamięci Żydów Górnośląskich dostał wyróżnienie.
Wyniki ogłoszono podczas XXII Gali
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Zwycięzców wyłoniła
kapituła pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha
Saługi, składająca się także z osób reprezentujących RIPH, TVP Katowice, Radio
Katowice i Dziennik Zachodni.
– Przedsiębiorcy, instytucje i osobowości naszego regionu mają się czym
chwalić. Z roku na rok odnoszą coraz
większy sukces na wielu polach i tym
promują Śląsk – mówił Wiktor Pawlik,
prezes RIPH, która jest inicjatorem i pomysłodawcą projektu.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdobyła główną nagrodę w kategorii Gospodarka. W kategorii „usługa”
nasze miasto reprezentowane przez dwa
podmioty: firmę i-systems działającą
w sektorze oprogramowania e-commerce
oraz Biuro Karier Studenckich Politechniki
Śląskiej. Ten ostatni podmiot okazał się
najlepszy i otrzymał główną nagrodę. Statuetkę odebrał rektor Politechniki Śląskiej
prof. Arkadiusz Mężyk wraz z kierownikiem
Biura Karier – Małgorzatą Sołtyńską-Rąb.
– To dla naszej uczelni bardzo ważne wyróżnienie BKS jest jednym z pierwszych
biur karier w Polsce – powstało już w 1997
roku. Jest skutecznym pośrednikiem między

pracownikami i studentami uczelni a sferą
gospodarki. Dzięki temu również przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w procesie kształcenia i współtworzyć programy nauczania
– mówił rektor, prof. Arkadiusz Mężyk.
W kategorii „dziedzictwo kulturowe regionu” nominowany był gliwicki
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich.
Ostatecznie dostał wyróżnienie. Główną
nagrodę w tej kategorii otrzymało muzeum Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie.
Kolejne nagrody zdobyli: Uniwersytet Śląski w Katowicach (w kategorii
„nauka”) Teatr Rozrywki w Chorzowie
(„kultura”), Górniczy Klub Sportowy
„Czarni” Bytom („sport”), Śląski Ogród
Zoologiczny w Chorzowie („turystyka
i rekreacja”), Arcellor Mitttal Poland SA
(„produkt”), prof. Stanisław Woś („zdrowie”), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach („organizacje pozarządowe”)
oraz KŁOS sp. z o.o. z Katowic („społeczna odpowiedzialność biznesu”) i Dziennik Zachodni Sosnowiec („media”).
Kapituła konkursu przyznała także
nagrodę honorową Osobowość Roku.
Tytuł ten otrzymał Tadeusz Donocik,
który jest prezesem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
(pm)

Mistrzowie fraktali
Fraktale to specyficzne obiekty geometryczne o unikatowych kształtach. Składają
się z pomniejszonych kopii samych siebie.
– Fraktal to struktura samopodobna, co
oznacza, że jego poszczególne elementy są
podobne do całości. Fraktale mają szerokie zastosowanie w statystyce, finansach,
bankowości, badaniach zachowania rynku,
ocenie stopnia skomplikowania wzorów
geometrycznych, w badaniu struktur samoorganizujących się, występujących w
przyrodzie. Istnieje również fraktalna teoria
wszechświata – wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej, pomy-
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słodawca oraz główny realizator projektu,
opiekun Studenckiego Koła Naukowego
Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice oraz pomysłodawca i organizator
wydarzenia popularno-naukowego Dzień
Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej.
W jury zasiądą zarówno matematycy,
którzy ocenią zapis fraktali w postaci wzorów
matematycznych, jak i ludzie sztuki, którzy
ocenią stronę estetyczną modeli. Wykonawcy najlepszych prac mogą liczyć na nagrody,
m.in.: dron, tablet i odtwarzacz mp4.
– Nagrodzimy 40 najlepszych projektów, a w grudniu zorganizujemy na

Grafika A. Katunin

Na Politechnice Śląskiej ruszył konkurs, w którym uczestnicy będą
musieli wykazać się umiejętnością tworzenia fraktali. Na najlepszych czekają nagrody.

Politechnice Śląskiej wystawę – mówi dr
hab. inż. Andrzej Katunin.
Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju. Projekt
został dofinansowany przez Fundację

mBanku. Prace można przesyłać do
końca listopada za pomocą formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej
www.zafraktalujsie.polsl.pl, gdzie również można znaleźć szczegóły dotyczące
projektu. 
(mf)
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Prof. Jan Ballarin
Zasłużony Kulturze

ludzie

Solista operowy, człowiek wielu talentów, twórca niezapomnianych kreacji scenicznych w około 35 pierwszoplanowych partiach. Świetny tenor,
uznany pedagog, sprawny organizator życia muzycznego. Profesor Jan Ballarin, artysta od 45 lat związany ze sceną operową i operetkową, 14
września zostanie odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śpiewak i pedagog
Na bytomskiej scenie wykonał kilkanaście partii pierwszoplanowych tenorowych, wcielił się m.in. w rolę Tamina
w „Czarodziejskim flecie” W. A. Mozarta,
Leńskiego w „Eugeniuszu Onieginie”,
Nadira w „Poławiaczach pereł”, Stefana
i Damazego w „Strasznym dworze”, Almaviva w „Cyruliku sewilskim”. Zagrał też
szereg partii drugoplanowych.
Przez prawie 20 lat był czołowym
solistą Operetki Śląskiej w Gliwicach, zaśpiewał kilkadziesiąt partii operetkowych
F.Lehara, J.Straussa, E.Kalmana, R.Stolza i innych kompozytorów. W pamięci
melomanów pozostały niezapomniane
kreacje: Sou Chong w „Krainie uśmiechu”
, Adam w „Ptaszniku z Tyrolu”, Książę Teleky w „Damie z Portretu” (inscenizacja
telewizyjna), Radżami w „Bajaderze”
i in. W teatrze na Nowym Świecie pełnił
również funkcję dyrektora artystycznego.
Ważną pozycję w jego repertuarze
artystycznym zajmowała muzyka oratoryjna, którą wykonywał z orkiestrami
symfonicznymi Filharmonii Śląskiej, Zielonogórskiej, Białostockiej i Rzeszowskiej
w kraju i za granicą.
Pracę pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym rozpoczął w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, a od roku
1985 w gliwickiej Szkole Muzycznej, gdzie
pracuje do dziś (w latach 1997–2009 był
dyrektorem tej szkoły).

Organizator na medal

– Jan Ballarin to nie tylko znamienity
artysta i pedagog, ale również wybitny
i ceniony popularyzator muzyki, organizator życia kulturalnego regionu
i społecznik. Dzięki pełnionym funkcjom
czuwał nad rozwojem swoich uczniów
i angażował się w szeroko pojętą działalność organizacyjną życia muzycznego
– mówi Jakub Lubina, absolwent PSM
w Gliwicach i prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego Fuga, które wnioskowało
o nadanie profesorowi Ballarinowi odznaczenia Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Fot. archiwum Jana Ballarina

Profesor Jan Ballarin urodził się w 1942 r.
w Syryni na Śląsku. Muzyczne tradycje
były mocno zakorzenione w domu Ballarinów. Ojciec Jana Ballarina przez 55
lat był dyrygentem chóru amatorskiego
i pozostawił po sobie wiele uznania nie
tylko za prowadzenie miejscowego chóru,
ale też za to, że był dobrym człowiekiem.
Pasje i talent przekazał swoim synom.
Starszy brat Eugeniusz, inżynier z zawodu,
również absolwent gliwickiej Szkoły Muzycznej, stale przebywa w Chicago, gdzie
od 30 lat prowadzi polonijny chór im. F.
Chopina. Za działalność na rzecz kultury
polskiej w 2010 r. został odznaczony medalem Gloria Artis.
Jan Ballarin edukację muzyczną rozpoczął w Studium Nauczycielskim w Raciborzu na kierunku muzyka – śpiew. Uzyskane
kwalifikacje pedagogiczne umożliwiły mu
podjęcie pracy w charakterze nauczyciela
wychowania muzycznego w gliwickich
szkołach ogólnokształcących. Równocześnie rozpoczął naukę w Średniej Szkole
Muzycznej w Gliwicach w klasie śpiewu
solowego prof. Tatiany Mazurkiewicz.
Szkołę ukończył z wyróżnieniem i kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu
solowego u doc. Kazimierza Myrlaka. Na
III roku studiów otrzymał angaż w Operze
Śląskiej w Bytomiu, gdzie zadebiutował
rolą Siebla w „Fauście” Ch. Gounoda.

Jan Ballarin jako Daphnis w „Rycerzu Sinobrodym” Offenbacha z Ewą Karaśkiewicz
(Fleurette)

Osobnym, bardzo ważnym rozdziałem
jest praca w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prof. Ballarin uczy od roku
1977 do chwili obecnej. Przeszedł wszystkie
stopnie awansu zawodowego, od młodszego wykładowcy po stanowisko profesora
zwyczajnego. Był wieloletnim dziekanem
Wydziału Wokalno-Aktorskiego, a po przekształceniu Wydziału dyrektorem Instytutu
Wokalno-Aktorskiego.
Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał w 2003 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
– Prof. Ballarin jest nie tylko wszechstronnym artystą. To człowiek ponadprzeciętnie twórczy, pełen energii, obdarzony
talentem organizacyjnym. Potrafi też
swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić
się z innymi – mówi Bogusław Pietrzak,
dyrektor PSM I i II st. w Gliwicach.

Ma wybitne zdolności pedagogiczne, wychował wielu znamienitych wokalistów cenionych na
scenie polskiej i zagranicznej, m.in.
Ewę Biegas, Magdalenę Spytek,
Grażynę Marek, Iwonę Sochę,
Annę Borucką, Ewelinę Szybilską,
Aleksandrę Szafir, Roksanę Wardengę, Juliusza Ursyna-Niemcewicza, Piotra Rachockiego, Jarosława
Kitalę, Ireneusza Miczkę, a także
Piotra Beczałę, na stałe związanego z operą w Zurychu, uznanego
za jednego z najznamienitszych
tenorów na świecie, występującego m.in. na nowojorskiej scenie
Metropolitan Opera i La Scali.
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Wychowankowie profesora Ballarina
z gliwickiej szkoły muzycznej i katowickiej
akademii muzycznej zdobywają czołowe
miejsca w konkursach wokalnych w kraju
i za granicą. Swoich uczniów prof. Ballarin zawsze traktuje ze szczególną uwagą,
jest ich oddanym przyjacielem.
– Jan Ballarin należy do tych pedagogów, którzy poza talentem dydaktycznym
posiadają szczególną pasję i charyzmę
w uczeniu. Jest również odpowiedzialnym i oddanym przyjacielem młodzieży
– mówi światowej sławy pedagog, prof.
Helena Łazarska z Uniwersytetu Dauerstellende Kunst für Musik w Wiedniu.
Prof. Ballarin jest też cenionym jurorem konkursów wokalnych krajowych
i zagranicznych, promotorem, recenzentem przewodów doktorskich i profesorskich oraz mianowanym przez Polską
Komisję Akredytacyjną ekspertem sztuk
muzycznych i teatralnych.

Profesor ma na swoim koncie
wiele przedsięwzięć kulturalnych – powołał Ogólnopolski
Konkurs Wokalny im. Ludomira
Różyckiego w Gliwicach pod
patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
przeznaczony dla uczniów szkół
muzycznych II st., cieszący się
dużą popularnością wśród nauczycieli śpiewu i uczniów.
W latach 1989–1993 był członkiem
Rady Miejskiej w Gliwicach oraz delegatem do Sejmiku Wojewódzkiego. Ponadto zarządzał Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Gliwickiej, organizował plenerowe
spektakle operowe i koncerty w ramach
„Wiosny Gliwickiej”, był współorganizatorem i członkiem rady programowej
Dni Muzyki Organowej, założył Gliwickie
Towarzystwo Muzyczne, dzięki któremu
rozpoczęła działalność Gliwicka Orkiestra Kameralna, jest też członkiem Rady
Opery przy Operze Śląskiej w Bytomiu.
Za swoją niezwykłą działalność został
uhonorowany m.in. Złotą Maską, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz wyróżnieniem
Zasłużony dla Rozwoju Województwa
Katowickiego. W 2006 r. został „Człowiekiem Ziemi Gliwickiej” plebiscytu Nowin
Gliwickich.

Zasłużony Kulturze
W środę, 14 września, prof. Jan Ballarin zostanie uhonorowany odznaczeniem resortowym, medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis nadawanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie zostanie przyznane
na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego
Fuga, z inicjatywy dyrekcji Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira
Różyckiego w Gliwicach. Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom
zasłużonym dla kultury w dziedzinie
twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochrony kultury i dziedzictwa
narodowego.
(mf)
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miasto i mieszkańcy / nie przegap

DAMy młodzieży alternatywę
DAM, czyli Dom Aktywnej Młodzieży, to filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, która wspiera aktywność społeczną, wrażliwość i kreatywność młodzieży. Jak rozwijać swoje pasje, działać na rzecz lokalnej społeczności i znaleźć podobnie myślących ludzi? Najlepiej
zacząć od udziału w warsztatach albo zgłosić się do jednego z kilku projektów.
sowane warsztaty „Tool box” z zakresu
projektowania graficznego i fotografii.
Projekt „Pompka obywatelska” promuje
ideę budżetu obywatelskiego i pokazuje,
dlaczego warto współdecydować o tym,
jak wydatkowane są środki publiczne. Co
roku wiosną organizowany jest konkurs
z okazji Dnia Dobrych Uczynków, który
nagradza działania długofalowe i wydarzenia zrealizowane na rzecz ludzi,
zwierząt albo środowiska. W 2016 roku

wyróżniono m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 za współpracę z Hospicjum Miłosierdzia Bożego i Zespół Szkół
Budowlano-Ceramicznych za pomoc
w remoncie Szkoły Życia.
Szkoły, które uczestniczą w jednym
z projektów DAM-u, mogą także przystąpić do nowego programu edukacyjnego „Aktywni Społecznie”. – Celem
programu jest promowanie, wdrażanie
i rozwój koncepcji Community School,

fot. Dom Aktywnej Młodzieży

Dom Aktywnej Młodzieży funkcjonuje od 2011 roku i jego działalność
zatacza coraz szersze kręgi. Pracownicy
filii GCOP-u przy ul. Barlickiego organizują szkolenia, warsztaty, koordynują
kilka projektów, właśnie uruchamiają
kolejne. – Nasze działania kierujemy do
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mogą się do nas zgłosić zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele. Pracujemy
z grupami młodzieży, które mają pomysły na inicjatywy, doradzamy też osobom indywidualnym, które szukają dla
siebie jakiejś drogi, chcą rozwinąć swoje
zainteresowania albo po prostu zrobić
coś dla otoczenia. Chcemy stworzyć
przestrzeń, w której młodzież będzie się
realizować, a my będziemy ją wspierać
i służyć radą – mówi Paweł Januszewski,
kierownik Domu Aktywnej Młodzieży.
Co ważne, udział we wszystkich szkoleniach i warsztatach jest nieodpłatny
– działalność DAM-u finansowana jest
z budżetu Miasta Gliwice.
„Szkolni Liderzy” to projekt szkoleniowo-doradczy, skierowany do młodzieży działającej w Szkolnych Klubach
Wolontariatu, który ma na celu uzbrojenie młodych społeczników w narzędzia
potrzebne do sprawnego przeprowadzania projektów. Do nich są także adre-

czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, współdziałającej z mieszkańcami
i lokalnymi organizacjami – mówi Paweł
Januszewski. Chodzi m.in. o to, żeby życie
miasta i jego mieszkańców toczyło się nie
tylko w ścisłym centrum, gdzie odbywają się największe wydarzenia, ale także
w dzielnicach i podwórkach.
Poza dużymi projektami Dom Aktywnej Młodzieży oferuje także szereg
warsztatów, realizowanych zarówno
w szkołach, jak i w siedzibie DAM-u. Poruszane są na nich nie tylko zagadnienia
dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, ale także asertywności, sposobów
komunikacji, bezpieczeństwa w Internecie, aktywnych metod i technik pracy
(burza mózgów, skojarzenia, gry psychologiczne). Dla uczniów klas pierwszych
oraz szkół kształcących obcokrajowców
przeprowadzane są również warsztaty
integracyjne.
Szczegółowe informacje na temat
działalności Domu Aktywnej Młodzieży
oraz zapisy na warsztaty prowadzone
są pod numerem telefonu 32 335 41 05
albo w siedzibie DAM-u przy ul. Barlickiego 3 (II piętro, pokój 36). Pytanie można
kierować także na adres e-mail dam@
gcop.gliwice.pl.
(mm)

Zielone Gliwice
Program XIV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest bardzo bogaty.
W sali konferencyjnej Willi Caro (ul. Dolnych Wałow 8a) 17 i 18 września odbędą
się wykłady. Specjaliści opowiedzą m.in.
o roślinach i zwierzętach występujących
na terenie Gliwic w przeszłości i obecnie,
a także o koncepcji rozwoju przestrzennego Karla Schabika, który chciał przekształcić Gliwice w miasto ogród.
W sali edukacyjnej Willi Caro zostaną
zorganizowane zajęcia edukacyjne na
temat projektowania parków miejskich.
W Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2)
dzieci wezmą udział w warsztatach z segregacji śmieci. Specjalne wydarzenia są
także zaplanowane w Muzeum Geologii
Złóż im. Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej (ul. Akademicka 2) oraz w Muzeum Techniki Sanitarnej (ul. Edisona 16).
Będzie można m.in. zwiedzić wystawy
stałe z przewodnikiem i wziąć udział
w warsztatach.
Tegoroczne Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego to także trzy wycieczki
autokarowe. W planach jest wyprawa
do źródeł Kłodnicy w Katowicach i ujścia rzeki do Dzierżna Dużego. Druga
wycieczka, „Naturalne zielone płuca
Gliwic”, będzie spacerem po rezerwa-
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fot. materiały ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

17 i 18 września odbędą się XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku program skupi się
wokół dziedzictwa przyrodniczego i zagadnień ochrony środowiska. Będą wykłady, warsztaty i wycieczki przyrodnicze.

Lasek Westchnień, koniec XIX w., okolice dzisiejszej ul. Przewozowej i ul. Królewskiej Tamy

cie przyrody „Las Dąbrowa”, w którym
znajduje się stanowisko jeżyny gliwickiej
i kozłka całolistnego. W trzeciej wycieczce wezmą udział osoby zainteresowane
recyklingiem – autokar zatrzyma się
w trzech przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami.
Na Rynku i w ogrodzie Willi Caro
będą także prezentowane wystawy planszowe, „Zwierzęta w śródmieściu Gliwic”
oraz „Dawne parki miejskie w Gliwicach”.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie www.
muzeum.gliwice.pl. Wszystkie wykąłdy,
warsztaty i wycieczki są bezpłatne.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc, na warsztaty i wycieczki
obowiązują zapisy w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy ul.
Dolnych Wałów 3 (tel.: 32 231 38 55,
e-mail: gddkrezerwacje@gmail.com).
Osoby niepełnoletnie mogą uczestni-

czyć w Gliwickich Dniach Dziedzictwa
Kulturowego pod opieką osoby dorosłej.
Organizatorem wydarzenia jest Muzeum w Gliwicach. W przygotowaniu imprezy wzięli udział partnerzy: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, MZUK,
Muzeum Geologii Złóż im. C. Poborskiego,
Muzeum Techniki Sanitarnej, Nadleśnictwo
Rudziniec, Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody „pro Natura”, Przedsiębiorstwo
Składowania i Utylizacji Odpadów, PWiK,
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej, Remondis
Gliwice, Śląskie Centrum Recyklingu, Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, Śląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gliwicach
i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach.
(mm)
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nie przegap

Gliwicki Piknik Militarny

Przed nami wielkie zbrojne wydarzenie! W niedzielę, 11 września, na plac Krakowski wjadą flagowe pojazdy Polskiej Armii, czołgi
i inne wozy pancerne, pojawi się jednostka specjalna Agat i żołnierze 6 Batalionu Powietrznodesantowego!
w których realizowane jest jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań w historii
polskiej broni pancernej – modernizacja
czołgów Leopard 2A4 do spolonizowanej
wersji 2PL. Podczas pikniku zobaczymy
m.in.: prezentację ciężkich pojazdów
pancernych (w tym czołgów i kołowych
transporterów opancerzonych), żołnierzy
jednostki specjalnej AGAT i 6 Batalionu
Powietrznodesantowego z Gliwic oraz
eksponaty sprzętu pancernego wykonane
przez modelarzy. W tym roku przypada
jubileusz 65-lecia istnienia Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA. Sięgająca
1951 roku historia zakładów wskazuje na
stały postęp technologiczny widoczny
w kolejnych modelach produkowanych
czołgów – począwszy
od T-34/85, poprzez
T-54 i T-55A oraz T-72,
a kończąc na flagowym modelu PT-91.
Najnowsza propozycja – demonstrator
technologii – czołg PT-16 zostanie zaprezentowany uczestnikom gliwickiego pikniku. Podczas niedzielnej imprezy będzie
można z bliska przyjrzeć się flagowym
pojazdom Polskiej Armii, które sprawdziły
się w szeregu misji pokojowych, prowadzonych w ramach działań sojuszniczych.
Rosomak SA. zaprezentuje KTO – Wóz Roz-

poznania Technicznego,
Wóz Wsparcia Ogniowego Wilk 120 mm
oraz wozy rozpoznania ogólno wojskowego. Z kolei OBRUM sp. z o.o. przedstawi
Uniwersalną Modułową Platformę Gąsienicową (UMPG). Zaplanowano też konkursy dla odwiedzających. Impreza zakończy
się około godz. 19.00.
Na Gliwicki Piknik Militarny zapraszają Miasto Gliwice oraz śląskie spółki
wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
(mf)

Fot. W. Baran

Fot. Bumar Łabędy

Na szczęście będzie całkowicie pokojowo. W samo południe rozpocznie się
Gliwicki Piknik Militarny promujący miasto jako jeden z najważniejszych ośrodków
przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Będzie
to również okazja do uczczenia 65. rocznicy
istnienia Zakładów Mechanicznych „Bumar
-Łabędy” SA. Piknik na placu Krakowskim
rozpocznie się o godz. 12.00. Organizatorzy
wydarzenia przygotowali szereg ciekawostek prezentujących działalność trzech
śląskich spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp.
z o.o. w Gliwicach, Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich oraz gliwickich Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA,

Bądź eko.
Wsiądź na rower!

Doskonała okazja do aktywnego spędzenia weekendu nadarzy się
już w niedzielę, 11 września. Miasto Gliwice zaprasza na kolejny rajd
rowerowy z cyklu „Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto”.
Rajd rozpocznie się o godz. 10.00
przy Urzędzie Miejskim (od strony
ul. Wyszyńskiego). Trasa wiedzie do
Rudna, po drodze zostanie przeprowadzony quiz ekologiczny. Celem
rajdu jest promocja ekologii i aktywnego spędzania wolnego czasu,
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zwiedzanie zabytków oraz kontakt
z przyrodą.
Organizatorem rajdów rowerowych
„Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto”
jest Miasto Gliwice. Regulamin dostępny
jest na stronie www.gliwice.eu w zakładce EKOLOGIA. 
(mm)
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SPORT

Sportowcy (w) wieku
UTW w Gliwicach to kuźnia sportowców. Pływają, uprawiają lekkoatletykę,
grają w szachy, brydża i w tenisa, jeżdżą
na nartach, uprawiają kolarstwo przełajowe, strzelają, rzucają kulą. Uniwersytet
skupia 56 sportowców seniorów, którzy
z każdej olimpiady wracają z medalami.
– Już się śmieję, że przestaną nas lubić,
jeśli za każdym razem będziemy zgarniać
najwyższe trofea. Ale mamy wspaniałych
studentów. Pod okiem jednego z naszych
studentów, trenera Czesława Okońskiego,
który zmotywował wszystkich do treningu
również w wakacje i łowcy talentów Krystyny Dei, nasi zawodnicy osiągają sportowe
laury dla siebie oraz na chwałę Gliwic i gliwickiego UTW – mówi Krystyna Jurczewska
-Płońska, prezes UTW w Gliwicach.
Sportowcy z UTW to mocni zawodnicy.
Z każdej olimpiady wracają z medalami.
Tylko z ostatniej, ósmej Zimowej Olimpiady
Uniwersytetów Trzeciego Wieku przywieźli

13 medali, a z letniej – 30 (w tym 11 złotych,
14 srebrnych i 5 brązowych). Laury zbierają
w każdej kategorii wiekowej. Najstarsza
grupa to 80+. Cecylia Korpak, 83-latka, wybiegała srebro podczas ostatniej zimowej
olimpiady, Czesław Pluszczewski zdobył
brąz w slalomie gigancie, a Janina Radłowska-Wiśniewska, w tej samej dyscyplinie
– złoto (podczas letniej olimpiady Radłowska-Wiśniewska również zdobyła, drugi rok
z rzędu, złoto w pływaniu). Drugie złoto,
w biegach narciarskich, przywiozła młodsza,
bo zaledwie 60-letnia koleżanka Radłowskiej
– Halina Wojdak. Zawodnicy UTW w Gliwicach dystansują inne uniwersytety. Podczas
letniej olimpiady zdobyli 239 punktów (złoty
puchar). Na drugim miejscu znalazł się UTW
z Zawiercia zdobywając o połowę mniej
punktów (115). Dzięki swoim sukcesom
UTW w Gliwicach może liczyć na wsparcie
z ministerstwa, które dofinansowuje działalność UTW, zapewnia też karnety i sprzęt

fot. materiały UTW w Gliwicach

Zdobywają najwyższe miejsca na podium. Z ostatniej zimowej olimpiady
w Rabce przywieźli 13 medali, a z letniej w Łazach – 30. Seniorów z Gliwic
nic nie zatrzyma. – Wszystkie uniwersytety przestają nas lubić, przegrajcie
choć raz – mówi Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. Ale na sportowców z Gliwic nie ma mocnych!

UTW w Gliwicach to kolebka najlepszych sportowców-seniorów. Z każdej olimpiady
przywożą gros medali, w tym te o najwyższej wartości.

sportowy. Prezes UTW odebrała właśnie kajak i rowery dla swoich studentów. Również
swój udział w sukcesach ma samorząd Miasta Gliwice, który dofinansowuje działalność
sportową UTW.
– Nie lenimy się, jesteśmy zmotywowani,
czas spędzamy niespokojnie, ale przyjemnie
i efektywnie. Rozwijamy się nie tylko intelektualnie, ale też fizycznie, ćwiczymy umysł
i ciało. Mamy m.in. sekcję gimnastyczną,
taneczną, rowerową, ćwiczymy aerobik
[również wodny – przyp. red.]. Jesteśmy
zawzięci i trenujemy przez cały rok: zimą

na hali, latem na Orliku przy ul. Jasnej. Trenujemy, dlatego mamy efekty, jak również
utrzymujemy dobrą kondycję zdrowotną –
mówi Krystyna Jurczewska-Płońska.
W Polsce jest 560 Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Około 50 wystawia zawodników na olimpiadach. W ostatniej,
letniej olimpiadzie wzięło udział około
1 tys. zawodników z uniwersytetów
z Polski, Ukrainy, Białorusi i Austrii. Tylko
w pływaniu podczas ostatnich zawodów
nasz UTW wywalczył 12 medali (łącznie
30 medali). 
(mf)

Mistrz Okoński

Od piłki nożnej do tyczki
Do Gliwic Czesław Okoński dotarł pociągiem, który jechał na ziemie odzyskane z Kałusza zza Buga. Miał cztery lata.
– Wysiedliśmy w Gliwicach. Ojciec dostał
mieszkanie i pracę. Sport lubiłem uprawiać
od najmłodszych lat. W czasach gdy chodziłem do podstawówki, wszyscy byli zafascynowani piłką nożną. Każdy zakład pracy
chciał mieć swoją drużynę. Ja grałem pod
okiem Leszka Wyspiańskiego, na boisku na
Wojtuli należącym do POCH [Polskie Odczynniki Chemiczne – przyp. red.]. Później,
w technikum łączności wychowania fizycznego uczył nas mgr Zenon Sęk. Mówił do
mnie – chudy jesteś, wysoki, nadasz się do
skoków. Rzuciłem piłkę i zacząłem skakać.
160 cm wzwyż. Dobry byłem. [rekord Okońskiego to obecnie 2 m – przyp. red.] Gdy
rozwaliły mi się trampki, skakałem na boso.
Później trener Sęk namówił mnie, żebym poszedł na AWF w Warszawie. Dobrzy byli tam
trenerzy. Uczył mnie m.in. Stefan Paszczyk,
późniejszy Minister Sportu i przewodniczący
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Polskiego Komitetu Olimpijskiego – wspomina Czesław Okoński.
Pod okiem Paszczyka Okoński trenował 4 lata. Mieszkał w akademiku z Antonim Piechniczkiem, jeździł na obozy
sportowe i trenował. Po ukończeniu
AWF-u Zenon Sęk zatrudnił Okońskiego
w Piaście. Jednocześnie Okoński pracował w Technikum Łączności. Spędził
tam 12 lat jako nauczyciel i 4 lata jako
dyrektor pedagogiczny. Gdy Sęk w 1968
r. zginął w wypadku samochodowym,
Okoński został trenerem koordynującym.
– Koordynowałem pracę 12 trenerów,
jednocześnie pracowałem w technikum.
Pracowałem od godz. 8 do 22.00, znałem z nazwiska każdego z 1200 uczniów.

Czesław Okoński zdobywał medale w Polsce, Poczdamie, Linzu, Helsinkach, Zittan,
duńskim Arhus, Budapeszcie. Najcenniejsze to złoto zdobyte na Mistrzostwach Świata
i Mistrzostwach Europy we Włoszech w dziesięcioboju i skoku w dal

Brakowało mi czasu, więc zrezygnowałem z pracy w Piaście. Później zostałem
dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gliwicach. Pracowałem tam w latach
1977–1985. Po latach wróciłem do sportu.
Od 1998 r. startuję w zawodach. Obecnie
w Polsce nikt nie ma więcej złotych medali
ode mnie. Wygrywam, bo koledzy w mojej kategorii wiekowej są spokojniejsi ode
mnie – śmieje się Czesław Okoński.

fot. archiwum Cz. Okońskiego

Najcenniejsze trofea to złoto na Mistrzostwach Świata we Włoszech w dziesięcioboju i skoku w dal. Ale sukcesów Okoński
ma bez liku, m.in. złoto na mistrzostwach
w Szwecji w biegu na 80 m dwa złote
medale na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w pięcioboju i skoku w dal. Jest od
6 lat niepokonanym biegaczem Mistrzostw
Polski UTW na 200 m.

fot. archiwum Cz. Okońskiego

Czesław Okoński ma 75 lat. Wiadomo, jak spędza czas większość jego
rówieśników, ale on preferuje zupełnie inny styl życia. Okoński to sportowiec, lekkoatleta, medalista. Jest szczupły, wysportowany, zwinny, cechuje go niebywała jasność umysłu. Okoński nie odpoczywa, nie objada
się, nie zna smaku papierosów ani alkoholu. Doskonale zna za to smak
treningów, wyrzeczeń, rywalizacji, miłości do lekkoatletyki, ciężkiej pracy
i sukcesu – nadal jest czynnym zawodnikiem i medalistą – z mistrzostw
Polski, Europy i świata przywiózł 150 medali, w tym 92 złote!

Czesław Okoński z Alicją Sową, która podczas ostatnich zawodów Masters Europa w
Czechach zdobyła pięć złotych medali. W październiku weźmie udział w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata Weteranów w Australii

Trzeba mieć zasady
Czesław Okoński kieruje się w swoim życiu kilkoma zasadami: nikomu
krzywdy nie robić, wcześnie wstawać,
gimnastykować się, trenować, utrzymywać ciało w dobrej kondycji z dala od
używek, nie objadać się. I jeszcze zasada
„3x15”, czyli trzy serie po 15 brzuszków
każdego dnia leżąc w łóżku (trzeba ćwiczyć podnosząc nogi, wtedy są lepsze
efekty, treningowi automatycznie poddawany jest kręgosłup). Zasady dobre
– Czesław Okoński jest w wyśmienitej
formie. Jest lekkoatletą, wieloboistą,
skoczkiem wzwyż i w dal, biegaczem
płotkowym. Na Orliku przy ul. Jasnej
trenuje cztery razy w tygodniu.
– Każdy może trenować nie tylko
po to, aby zdobywać medale, ale żeby
być w dobrej formie. To bardzo ważne
w każdym wieku. Tych, którzy pragną
zwycięstw, zapraszam na Orlika przy
ul. Jasnej, gdzie społecznie trenuję seniorów. Zapraszam wszystkich chętnych
lekkoatletów: miotaczy, sprinterów, kularzy w wieku 50 plus – zachęca Czesław
Okoński.
(mf)
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sport

Látal wrócił do Piasta!
Czeski szkoleniowiec Radoslav Látal ponownie objął funkcję trenera Piasta Gliwice.
2 września zaczął pracę z drużyną.
piłkarskiej Ekstraklasy z Lechem
Poznań gliwiczanie przegrali 0:2.
– Zdaję sobie sprawę z tego,
że będzie bardzo ciężko – mówił
na czwartkowej konferencji prasowej Radoslav Látal. – Moim
zadaniem jest teraz to, abyśmy
grali jak w zeszłym sezonie. Musimy zacząć wygrywać i strzelać
bramki. Wiem, że drużyna to
potrafi. Będziemy pracować nad
poprawą psychiki zawodników.

Radoslav Látal podpisał z gliwickim klubem kontrakt na dwa
lata. Nie chciał komentować
swojego lipcowego odejścia
z klubu. Zapowiedział, że chce
skupić się na przyszłości. Obecnie przygotowuje drużynę do
kolejnego meczu. Przeciwnikiem gliwiczan będzie Górnik
-Łęczna. Spotkanie zaplanowano na sobotę (10 września).

(pm)

fot. I. Dorożański/Piast Gliwice

Látal odszedł z Piasta w lipcu. W międzyczasie w klubie
zmieniło się sporo. Dotychczasowy trener Jiří Neček został
zwolniony, odszedł też prezes
Adam Sarkowicz.
Gra Piasta natomiast jest
z meczu na mecz coraz słabsza.
Niebiesko-Czerwoni w siedmiu
ostatnich meczach stracili aż
jedenaście goli, a strzelili tylko
cztery. Ostatni mecz 7. kolejki

4 wyróżnienia,
2 powołania
prezentacji Polski – mówi Paweł
Herman, członek zarządu klubu.
To jednak nie jedyne sukcesy
gliwiczan. – Jako beniaminek, po
awansie w sezonie 2015 z PLFA 2
(z trzeciej klasy rozgrywkowej),
do PLFA 1 (drugiej klasy rozgrywkowej) nikt nie spodziewał
się, że Gliwice Lions będą w tym
roku walczyć o najwyższe cele.
Tymczasem sprawiliśmy kilka
niespodzianek w sezonie 2016 –
m.in. wygraliśmy z ówczesnymi
mistrzami ligi Kraków Kings,
ale również awansowaliśmy po
sezonie zasadniczym do fazy
playoffs. Dopiero w półfinale
rozgrywek przegraliśmy z Wrocław Outlaws – dodaje Paweł
Herman.
(pm)

fot. Gliwice Lions

Według zestawienia najlepszym graczem w kategorii
„Defensive Back” (trzecia linia
obrony) został 23-letni Amerykanin Julius Child. Przed występami w gliwickim klubie (gdzie
oprócz gry szkoli także zawodników) grał w Youngstown State
University. Do Polski przyleciał
z Los Angeles.
Drugim nagrodzonym jest
Adam Nelip. Okazał się najlepszym zawodnikiem sezonu aż
w trzech kategoriach: „Wide
Receiver” (skrzydłowy w formacji ataku), „Kicker” i „Punter”
(kopacz w obu przypadkach).
– Zarówno Adam Nelip, jak i Mateusz Turalski dostali w tym roku
powołania na zgrupowanie re-

Boks kobiet:
finały zakończone

fot. L. Dąbrowski/Bokser.org

Polska Liga Futbolu Amerykańskiego opublikowała
listę najlepszych graczy sezonu zasadniczego Grupy
Południowej PLFA I. Cztery tytuły trafiły do… dwóch
graczy Gliwice Lions.

Dobiegły końca bokserskie starcia podczas XI Międzynarodowych Mistrzostw Śląska
Kobiet. W imprezie wzięły udział 102 zawodniczki zarówno z kraju, jak i zza granicy.
Mistrzostwa trwały od 31
sierpnia do 3 września. Kibicować swoim faworytkom
mógł każdy, ponieważ wstęp
na walki był nieodpłatny. Na
ringu przy ul. Jasnej 31 występowały zawodniczki w trzech
kategoriach wiekowych: kadetki (14–16 lat), juniorki (16–18
lat) oraz seniorki (powyżej
18 lat). – Jedynie Czesi mogą
dopuszczać do mistrzostw
zawodniczki, które ukończyły
12 lat – mówi Henryk Wilk
z Gliwickiego Uczniowskiego
Klubu Sportowego CARBO. –
Tym sposobem najmłodszą
zwyciężczynią turnieju została
czeska zawodniczka Jessica
Trebielova, która pokonała pochodzącą z Litwy Rugile Altaraviciute 3-0. Jessica otrzymała
puchar ufundowany przez Piotra Kozłowskiego, honorowego prezesa Śląskiego Związku
Bokserskiego – dodaje.
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Kolejne wyróżnienia przyznano pochodzącej z Niemiec
Ramonie Graef, którą okrzyknięto najlepszą pięściarką
zagraniczną. Najlepszą zawodniczką z Polski okazała się Natalia Barbusińska ze Spartakusa
Szczecin. Z kolei najlepszą walkę
finałową stoczyła Aneta Rygielska (Pomorzanin Toruń) z Kingą
Szlachcic (SKF Boksing Zielona
Góra). Aneta pokonała Kingę na
punkty (2-1).
Do Gliwic przyjechały
w sumie 54 zawodniczki spoza
Polski. Oprócz Czeszek, Łotyszek i Niemek walczyły także
m.in. Szwedki i Dunki. Imprezę
uświetnili swoją obecnością
znani bokserzy. Na zawodach
obecny był m.in. Marian
Kasprzyk – mistrz olimpijski
z Tokio i Rzymu, Mariusz Wach
– posiadacz pasa WBC International oraz federacji TWBA
w wadze ciężkiej, a także

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk
– były mistrz świata organizacji
WBC oraz były mistrz świata
organizacji IBF kategorii junior
ciężkiej. – Ranking naszych
mistrzostw podnosi się z roku
na rok – mówi Henryk Wilk.
– Przekonywaliśmy obecnych
na imprezie gości z AIBA,
największej międzynarodowej
federacji organizującej zawody
w boksie amatorskim, do nadania naszym zawodom rangi
międzynarodowej przy wsparciu federacji. To spopularyzowałoby na całym świecie nie
tylko naszą imprezę, ale przede
wszystkim Gliwice i cały Śląsk.
Podczas sobotnich finałów
kibicowało pięściarkom około
300 osób. Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta
Gliwice. Pełne zestawienie
zwycięzców w poszczególnych
kategoriach i wagach znajduje
się na www.pzb.info.pl. (pm)
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kultura

fot. materiały dystrybutora

Dla najmłodszych i nieco starszych

Kino Amok we wrześniu wyświetli filmy w ramach 3. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Ruszyły
także zapisy na seanse Przedszkolnej Akademii Filmowej i Młodzieżowej Akademii Filmowej.
W kinach w całej Polsce, między 17 a 25 września,
odbędzie się Festiwal Filmowy Kino Dzieci. Widzowie
wybiorą najlepszy film festiwalu spośród siedmiu fabuł i jednej animacji. Na ekranie gliwickiego Amoku
(ul. Dolnych Wałów 3) pokazana zostanie m.in. kolejna
część przygód młodych detektywów, Lassego i Mai –
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”
oraz znakomicie przyjęta na festiwalu w Berlinie „Wielka wyprawa Molly” Teda Siegera. Będzie film koreański
(„Jak ukraść psa”), a także dzieła europejskie, m.in.
niemiecki film aktorski „Syn Winnetou”, w którym
w Indianina wcieli się... niski, blady 10-latek. Wśród
festiwalowych propozycji nie zabraknie również poważniejszych tematów – holenderski dramat „Sekrety
wojny” (reż. D. Bots) opowiada historię dwójki przyjaciół, którzy wraz z pojawieniem się nowej szkolnej koleżanki poznają prawdziwe oblicze II wojny światowej.
Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na
stronie internetowej kina Amok www.amok.gliwice.pl.
Uwaga! Szkoły i przedszkola mogą uczestniczyć w porannych seansach wszystkich filmów konkursowych.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu
32 238 25 01.
To nie jedyna kinowa propozycja dla dzieci i młodzieży. Rozpoczął się nowy rok szkolny i, tradycyjnie, uru-

chomione zostały zapisy szkół i przedszkoli na seanse Pif
PAF-u (Przedszkolnej Akademii Filmowej) i MAF-u (Młodzieżowej Akademii Filmowej). – Pif PAF to warsztaty
i projekcje bajek, podczas których najmłodsi widzowie
zgłębiają tajemnice kina oraz produkcji filmowej. Połączenie dobrej zabawy z nauką to filmowy strzał w dziesiątkę – zachęcają organizatorzy. Dzieci i młodzież szkolna
mogą uczestniczyć w zajęciach Młodzieżowej Akademii
Filmowej, której program na rok szkolny 2016/2017
otrzymał Certyfikat Filmoteki Narodowej. Projekcje filmowe poprzedzą prelekcje filmoznawców, którzy w przystępny i interesujący sposób przedstawią zagadnienia
z zakresu edukacji medialnej. Propozycje filmowe dla
poszczególnych grup wiekowych są tak dobrane, żeby
zainteresować uczniów i zarazem pokazać im najlepsze
dzieła ostatnich lat. Wśród tegorocznych propozycji dla
szkół ponadgimnazjalnych znajduje się m.in. głośny węgierski dramat „Syn Szawła”, jeden z najlepszych filmów
na temat Holokaustu i „Mustang”, turecki głos w dyskusji
o wolności i prawach współczesnych kobiet.
Szczegółowy program dostępny jest na stronie
internetowej kina Amok. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 32 238 25 01, w biurze kina przy
ul. Dolnych Wałów 3 oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej biuro@amok.gliwice.pl.
(mm)

Spotkajmy się w Biblioforum

Co?
Gdzie?
KieDy?
czwartek 8 września

■■ godz. 20.00: N.A.K. trio – koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

piątek 9 września

■■ godz. 17.00: „Co powinna jeść przyszła mama?”
– spotkanie z cyklu „Talerz malucha”, Biblioforum
(CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 19.00: „Aktualnie” – otwarcie wystawy malarstwa
Agaty Pietruszki, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

sobota 10 września

■■ godz. 19.00: „Wędrowne ogrody” – koncert Constantinople i Abblaye Cissoko w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej
All’improvviso, Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe
Gliwice” (ul. Bojkowska 37)

niedziela 11 września

■■ godz. 15.00: „Biblioforum artystycznie – przybory
szkolne” – warsztaty plastyczne, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 17.00: „Wesoła Wdówka” – spektakl Teatru Muzycznego Castello, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

środa 14 września

■■ godz. 12.30: „Śmietanka towarzyska” – projekcja w ramach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 15.30‒18.30: spotkanie miłośników rękodzieła
artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: „Dwa mózgi w domu i w szkole, czyli jak
zrozumieć nastolatka” – wykład dr. Marka Kaczmarzyka, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.30: „Il viaggio d’Amore” – koncert Arianny
Savall, Pettera Udlanda Johansena i Hirundo Maris
w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Dawnej Improwizowanej All’improvviso, Ruiny Teatru
Victoria (al. Przyjaźni 18)

fot. B. Nitka

Elektrodźwięki
w fabryce drutu

Od września w Biblioforum ruszają dwa nowe cykle spotkań: „Talerz Malucha” i „Babska
Stacja”. Najmłodszym oddziałem MBP zawładną kobiety: matki, podróżniczki i – oczywiście – czytelniczki.
Pierwsze spotkanie z cyklu „Talerz malucha” odbędzie się 9 września o godz. 17.00 w Biblioforum (CH
FORUM, ul. Lipowa 1). Poprowadzi je położna, Karolina
Raczek-Moroń, która wyjaśni, co powinny jeść kobiety
w ciąży. Cykl spotkań z ekspertami „Talerz Malucha”
jest skierowany do kobiet w ciąży, matek karmiących,
rodziców, dziadków i pracowników żłobków. Jak mówią organizatorzy, talerz malucha ma bardzo duże
znaczenie, dlatego w następnych spotkaniach udział
wezmą m.in. edukator żywieniowy i pediatra.
Pierwszy przystanek „Babskiej Stacji” zaplanowany
jest na 16 września. O godz. 18.00 na scenie Forum
(ul. Lipowa 1) Anna Jankiel, antropolog i podróżniczka,
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opowie o misjach archeologicznych, w których brała
udział i miejscach, które ją zachwyciły. Przez dziewięć
miesięcy zwiedzała Indonezję, napisała także książkę
„Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego
miasta”. – Nowy projekt MBP to podróż po świecie
kobiet, ich pasjach, wizerunkach w sztuce i literaturze.
Na każdym przystanku gwarantujemy niezapomniane
przeżycia, świetną zabawę oraz chwile zadumy i refleksji. W każdą podróż zabierzemy również odpowiednią
lekturę – zapowiadają organizatorzy.
Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej MBP:
www.biblioteka.gliwice.pl.
(mm)

Stara Fabryka Drutu rozpoczęła sezon koncertowy: po festiwalu hiphopowym, przyszedł
czas na muzykę elektroniczną i eksperymentalną. 16 września odbędzie się I Festiwal Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM.
Nie od dziś wiadomo, że oryginalne, industrialne wnętrza Starej Fabryki Drutu świetnie sprawdzają się jako scena dla alternatywnych artystów. Tym razem zaprezentują
się na niej muzycy z kręgu elektroniki i muzyki klubowej.
O godz. 20.30 przy ul. Dubois 22 zagrają: RSS Boys,
Wilhelm Bras, Wojciech Kucharczyk i Rusałka. Podczas
Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM
będzie można usłyszeć techno, muzykę etniczną, soul,
funk, a nawet zobaczyć analogowy syntezator.
Wstęp na koncerty jest wolny. Organizatorem festiwalu
jest Fundacja Kultura 3.0. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
(mm)
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ogłoszenia

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały
Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym
dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić
z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam
bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę
www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz
do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA
8 września 2016 r. w sali obrad
w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie
się sesja Rady Miasta Gliwice
– z następującym porządkiem dziennym:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 14 lipca 2016 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice
na 2016 rok.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek
budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody,
źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na konwersję wierzytelności miasta Gliwice i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach oraz wyrażenie zgody
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto
Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach.
12. Projekty uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta
nr XVI/392/2016 z 19 maja 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata 2017–2020.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej
umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w budynku przy
ul. Tarnogórskiej 129 w Gliwicach na rzecz Muzeum W Gliwicach.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw z wnioskodawcami i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność
miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Piastowskiej, na czas
nieoznaczony.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości
stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy
ulicy św. Wojciecha.
17. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umów dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami.
18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego część osiedla Ligota Zabrska i osiedla Baildona.
19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po wschodniej stronie
ulicy Tarnogórskiej.
20. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Gliwickich Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru zmiany w sieci placówek
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w drodze zmiany statutu
nadanego Uchwałą nr IX/206/2015 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia
2015 r. z późn. zm.
22. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice.
23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.
24. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak
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ogłoszeniA
WYPRAWKA SZKOLNA 2016
W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach
programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest
do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, którzy
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym
2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
 klasy VI szkoły podstawowej,
 klasy III gimnazjum,
 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do
której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym
roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do
30 września br.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona
od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych
informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po
przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu
zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy
pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty
pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
nabór wniosków o przyznanie stypendium
Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r.

ZASADY UDZIELANIA
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW
Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych, zamieszkali
na terenie miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla
ucznia, który uzyskał w wyniku
ostatniej klasyfikacji rocznej
średnią ocen co najmniej 4,0
i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje
się osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi na szczeblu
międzynarodowym, krajowym
lub wojewódzkim.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
• dyrektor lub nauczyciel szkoły,
• rodzic lub opiekun prawny,
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o
przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów
– od 1 września do 30 września
2016 r.
Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w
zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć,
potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora
szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie
dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę
z zachowania oraz uzyskanie
osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szcze-

gółowo określone w uchwale
nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 11 lipca 2013 r.
http://bip.gliwice.eu/pub/
uchwaly/11506.pdf.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
• w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro,
pok. 119),
• w każdej szkole gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) w zakładce
„Edukacja”.
Informacje: Wydział Edukacji
tel. 32/338-64-64,
32/338-64-62.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
1/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wolnego
na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy :

2/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wolnego
na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:

• Strzelców Bytomskich 19, pow. 12,65 m2
Termin przetargu: 26 września 2016 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości 1000,00 zł.

• Jana Pawła II 14 D/ II pow. 52,32 m2
Termin przetargu: 26 września 2016 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1900,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 108.

13

ogłoszenia
nieruchomości
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe
położone przy ulicach:
I PRZETARG
1. ul. Franciszkańska 22 front, parter /wejście do lokalu z kl. schodowej/ lokal użytkowy o powierzchni 28,48 m2 składający się
z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu: do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu:
9,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega
licytacji i wynosi:
powierzchnia piwnicy 1,37 m2 x 4,00 zł/m2 = 5,48 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty
stawki czynszu.
2. ul. Zwycięstwa 36 front, parter, lokal użytkowy
o powierzchni 100,70 m2 składający się z 6 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja
elektryczna wyeksploatowana do wymiany /z lokalu
zasilany jest lokal użytkowy – biuro podróży – podlicznik energii elektrycznej/, wodno-kanalizacyjną, gazową,
WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe.
Stan techniczny lokalu: do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu:
25,00 zł.
Wadium: 7553,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 2,50 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.

II PRZETARG
1. ul. Rolników 254 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 38,90 m2 składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna do
wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu:
9,00 zł
Wadium: 1050,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
2. ul. Łanowa 2 front, I piętro, lokal użytkowy o powierzchni 12,93 m2 składający się z 1 pomieszczenia
i wyposażony w instalacje: elektryczną, brak instalacji
wodno-kanalizacyjnej, WC – brak, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu:
8,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 29 września 2016 r.
(czwartek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 29 września 2016 r. (czwartek)
o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty –
kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta,
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym
przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik
nie zostanie dopuszczony do licytacji,
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu,
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu,
dzierżawy (załącznik nr 3),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz
umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING
Bank Śląski S.A. I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego,
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można
zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami
i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o.,
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo
szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniającej
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych
z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania
naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg
wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu skład do dyspozycji organizatora
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową
najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin
16 września 2016 r. (piątek)
1. ul. Franciszkańska 22 front, parter, godz. 10.15–10.30.
2. ul. Zwycięstwa 36 parter, godz. 9.45–10.00.
3. ul. Rolników 254 front, parter, godz. 10.45–11.00.
4. ul. Łanowa 2 front, parter, godz. 11.15–11.30.

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

Oferty z 1 września 2016 r.
• brukarz – wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe
mile widziane, układanie kostki brukowej, jedna zmiana, miejsce pracy:
teren Śląska, baza w Gliwicach;

zaawansowanym, biegła znajomość
jomość Corel Draw, komunikatywność, obsługa obrabiarek CNC mile
obsługi komputera, komunikatywwidziana, jedna zmiana, miejsce
ność, umiejętność wykazywania
pracy: Wielowieś;
własnych inicjatyw, zakres obowiązków: kontakty z byłymi, obec- • hydraulik – wykształcenie zawodonymi i potencjalnymi partnerami
we, wymagane 2 lata doświadczenia
• kucharz – wykształcenie: brak
handlowymi, organizacja spotkań
wymagań, mile widziane doświadw zawodzie hydraulika, jedna zmiaz klientami, doradztwo techniczne,
czenie zawodowe, możliwość
na, miejsce pracy: Gliwice i okolice;
pozyskiwanie potencjalnych odprzyuczenia do zawodu w trakcie
• fryzjer/ka – wykształcenie min. zabiorców, przygotowywanie ofert
zatrudnienia, zakres obowiązków:
wodowe, 1-2 lata doświadczenia,
handlowych, inicjowanie akcji marprodukcja wyrobów garmażeryjkompleksowe usługi fryzjerskie, koketingowych, jedna zmiana, miejsce
nych, jedna zmiana 22.00–6.00,
munikatywność, umiejętność pracy
pracy: Gliwice;
miejsce pracy: Gliwice;
w zespole, dobra organizacja pracy,
zakres obowiązków: kompleksowe
• chemik – doradca ds. technicz- • pracownik reklamy – grafik komputerowy – wykształcenie średnie,
nych – wykształcenie: średnie lub
usługi fryzjerskie, utrzymywanie dodoświadczenie zawodowe mile
wyższe chemiczne, znajomość
brego kontaktu z klientami, jedna
j. angielskiego na poziomie średnio
widziane, prawo jazdy kat. B, znazmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza

że 15 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie
się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1 obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.
Cena wywoławcza nieruchomości*:
441 000,00 zł
Wadium: 44 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 4410,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.
1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – tj.
DzU z 2016, poz. 710 z późn. zm.
Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-3012/16 z 30 czerwca 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa
się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (tj. DzU
z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. DzU z 2015
r., poz. 1774 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności
zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako działki 224/1
i 234/1 obręb Sikornik, o łącznej
powierzchni 0,0472 ha, użytek: „Bi”
– inne tereny zabudowane, zapisanej w KW nr GL1G/00033240/1.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki,
w centralnej części miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo
-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony o dość regularnym kształcie,
zabudowane budynkiem (budynek
handlowo – usługowy oraz pozostały budynek niemieszkalny tworzące
funkcjonalną całość) o powierzchni
użytkowej 321,70 m2. Budynek wymaga generalnego remontu.
Działki są nieuzbrojone. Dostępność mediów w ul. Marzanki oraz
ul. Rybnickiej:
– sieć wodociągowa,
– sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– sieć gazowa,
– sieć energetyczna;
– sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi
publicznej ul. Marzanki poprzez
działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW
nr GL1G/00033240/1, wpisane
jest uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności
przejścia i przejazdu, w miejscu
istniejącego przejazdu, na działce
nr 255, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych
działki nr 234 (obecnie działki 234/1
i 234/2) – objętej niniejszą księgą
wieczystą).
3. Obciążenia nieruchomości:
Po działce nr 234 (obecnie działki nr
234/1 i 234/2) ustanowiona została
nieograniczona w czasie służebność
drogi (przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu) na rzecz
każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 233.
4. Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania:
Działki nr 234/1 i 224/1 obręb Sikornik, położone są na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście
miasta, tzw. centralne tereny miasta (Uchwała nr XXXVIII/965/2005
z 22 grudnia 2005 r., DzU woj. śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod
poz. 481).

Zgodnie z ustaleniami ww. planu
działka nr 234/1 obręb Sikornik,
znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem:
• 10 MW – opisanym jako:
Tereny mieszkaniowo-usługowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami
1 MW – 63 MW obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące
obsłudze mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast działka nr 224/1 obręb
Sikornik, znajduje się na terenie
oznaczonym symbolem:
• 38 UM – opisanym jako:
Tereny usługowo-mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami
1 UM – 79 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się na
terenie, który objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony
konserwatorskiej
• obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz
zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu w granicach,
którego położona jest przedmiotowa
nieruchomość. Istnieje możliwość
oględzin budynku w dniach: 21 września 2016 r. o godz. 10.00, oraz 11
października 2016 r. o godz. 10.00
oraz 8 listopada 2016 r. o godz. 10.00
– po uprzednim zgłoszeniu takiej
chęci pod numer tel. 32/338-64-11
(lub 32/338-64-10; 32/338-64-12,
na co najmniej dwa dni przed terminem wizji).
Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 44 100,00 zł
należy wnieść w formie 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 224/1 i 234/1 obręb Sikornik”. Wadium winno być uznane na
rachunku miasta Gliwice najpóźniej
9 listopada 2016 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 – 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 obecność obojga małżonków lub
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. 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
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku jeżeli uczestnikiem
przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą należy okazać: aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
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 będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny przenoszący prawo
własności nieruchomości powinien
być podpisany w ciągu 30 dni od dnia
zamknięcia przetargu, tj. do 15 grudnia 2016 r. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż
2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa
się uznanie jej na rachunku miasta.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi, bez
usprawiedliwienia, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.
DzU z 2016, poz. 1061 z późn.zm.),
do zawarcia umowy notarialnej
sprzedaży nieruchomości nabywca
winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
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
lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
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 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność miasta
Gliwice, położonej przy ul. I. Mościckiego w Gliwicach,
oznaczonej jako

• działka nr 658, obr. Żerniki, KW nr
GL1G/00005738/4, pow. gruntu 0,1590 ha.

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 333 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r.
nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 33 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 września 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność
Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 31,70 m2
wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 15 m2, usytuowanego w budynku przy

• ul. Łużyckiej 2B, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 3731 m2,
obr. Politechnika, KW GL1G/00033650/8, stanowiącego własność miasta Gliwice. Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym,
10 piętrowym budynku.

Termin przetargu: 19 września 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 120 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega
zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości, położonej
na wschód od ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, obejmującej

• działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2
i 538/3 obręb Ligota Zabrska, o łącznej pow.
2,2759 ha, stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 27 września 2016 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 9 307 500,00 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 2016 r., poz. 710).
Wadium: 930 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej o 20%, na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, dla której prowadzona
jest w Sądzie Rejonoym w Gliwicach księga wieczysta nr
GL1G/00078992/4, obejmującej

• działkę nr 144 o pow. 2574 m2 i działkę nr 153
o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica.

Termin przetargu: 29 września 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 224 880,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz.
1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został wliczony
do ceny wywoławczej.
Wadium: 122 490,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla
której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, oznaczonej jako

• działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym
o powierzchni użytkowej 865,92 m2

Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 2 180 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz.
1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie
podlegała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Wadium: 218 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2016 r.

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.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały
podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 157/2016 do 20 września 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

• nr 170/2016 do 20 września 2016 r.

• nr 171/2016 do 21 września 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do
• nr 532–542 do 15 września 2016 r.

sprzedaży na rzecz nabywcy:

• nr 543–553 do 16 września 2016 r.

• nr 554–559 do 22 września 2016 r.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
□□ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III piętro, pow. 92,43 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, komórka,
przedpokój
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 197 000,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. SOBIESKIEGO 2, lokal nr 9, IV piętro, pow. 46,56 m2,
1 pokój, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, z dostępem do WC (w częściach wspólnych)
na klatce schodowej
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 900,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. SZCZECIŃSKA 10, lokal nr 2, parter, pow. 34,73 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 500,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. ZWYCIĘSTWA 16-18, lokal nr 13, III piętro, pow.
62,89 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój i pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 141 900,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 10.00 do
godz. 10.15

□□ UL. OKRZEI 9, lokal nr I, parter, pow. 99,64 m2,
6 pomieszczeń, korytarz, WC
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 272 100,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 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: 16 września 2016 r.

□□ UL. TARNOGÓRSKA 78, lokal nr III, parter, pow. 39,59 m2,
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 900,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. TARNOGÓRSKA 74, lokal nr II, parter, piwnica,
pow. 101,44 m2, 6 pomieszczeń i WC na parterze,
1 pomieszczenie w piwnicy
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 239 800,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. ZYGMUNTA STAREGO 29, lokal nr I, parter,
pow. 47,37 m2, 2 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 400,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/33929-92
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 400,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.30 do
14.40
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

MAGAZYNY I BIURA

Siedziba firmy: Gliwice, nr ref.: ŚCL29/DM/2016

OFERUJEMY:

• Halę magazynową – o powierzchni ok. 2400 m2,
• Halę produkcyjno-magazynową o powierzchni
ok. 2000 m2 z zapleczem socjalno-biurowym,
• Nowoczesne pomieszczenia biurowe o powierzchni
ok. 400 m2 i 340 m2.

□□ UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 5, II piętro – poddasze,
pow. 28,91 m2 + 12,14 m2, 3 pomieszczenia

Obiekty zlokalizowane są bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej, DK88, A4, niedaleko A1. Znajdują się na terenie większego
kompleksu magazynowego, który jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez agencję ochrony całą dobę.
Na terenie znajduje się bocznica kolejowa oraz terminal kontenerowy,
wolny obszar celny oraz oddział celny.

www.scl.com.pl
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(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz.
9.45 do 9.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

□□ UL. STANISŁAWA CHUDOBY 8, lokal nr 4a, I piętro,
pow. 59,20 m2, 1 pokój z aneksem kuchennym,
1 pokój, łazienka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 145 200,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2016 r. od godz. 13.05 do 13.20
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz.
10.10 do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

□□ UL. RACIBORSKA 4, lokal nr 1a, I piętro, pow. 29,19 m2
+ piwnica – 15,98 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do
WC na korytarzu pozostającego w częściach wspólnych nieruchomości
Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 200,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz.
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul.
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

□□ UL. GRODOWA 22, lokal nr 5, I piętro, pow. 18,93 m2
+ piwnica – 3,77 m2, 1 pokój, kuchnia i łazienka z WC
Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 100,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 9.25 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz.
9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul.
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

UŻYTKOWE

□□ UL. KOPALNIANA, garaż nr 4, parter, pow. 19,81 m2,
1 pomieszczenie

Śląskie Centrum Logistyki SA
wynajmie:

Kontakt: tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl.

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

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.15 do
14.30
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 6, II piętro – poddasze,
pow. 30,71 m2 + 9,41 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 600,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. NADRZECZNA, garaż nr 11, parter, pow. 15,73 m2
Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3500,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 15.00 do
15.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz.
14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

□□ UL. NORBERTA BARLICKIEGO 13, lokal nr III,
I piętro, pow. 60,06 m2 + komórka – 3,95 m2,
3 pomieszczenia, korytarz, łazienka z WC
Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 000,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2016 r. od godz. 13.30 do
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od
godz. 10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

□□ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro, pow. 247,25 m2,
9 pomieszczeń , 2 korytarze, 2 WC
Termin przetargu: 3 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 444 600,00 zł
Wadium: 22 300,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2016 r. od godz. 15.00 do
15.15, 18 października 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 października 2016 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: 28 października 2016 r.

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. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są
na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69
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