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Militarna siła Gliwic
Gliwice od lat mają unikatowe kom-

petencje w kontekście przemysłu zbroje-
niowego – potwierdzili eksperci podczas 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w Kielcach, największej i naj-
bardziej prestiżowej tego typu imprezie w 
Europie Środkowej.
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W muzycznym raju
Trwa IX Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Dawnej Improwizowanej All’impro-
vviso. 23 września wystąpi niezwykły duet 
z Hiszpanii, Raquel Andueza i Jesús Fernán-
dez Baena. Impreza jest dofinansowana z 
budżetu Miasta Gliwice. 

Mammobus czeka. 
Zbadaj się!

LUX MED Diagnostyka po raz kolejny 
zaprasza gliwiczanki na bezpłatną mam-
mografię. Badanie będzie przeprowadzane  
22 września na placu Krakowskim. Z bezpłat-
nych badań mogą skorzystać panie w wieku 
50–69 lat.

Młodzież z Ukrainy 
uczy się w Gliwicach

Wyjątkowo rozpoczął się nowy rok 
szkolny w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Ko-
zielskiej w Gliwicach. Do młodzieży z klas 
pierwszych dołączyli koleżanki i koledzy z 
Ukrainy.
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DRUGa STRONa W ObIekTyWIe

Czołgi (w tym PT-91 i Leopard 2PL), transportery opancerzone, najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, a także żołnierzy z 6 Batalionu Powietrznodesantowego oraz ich 
kolegów z jednostki specjalnej AGAT można było zobaczyć podczas Gliwickiego Pikniku Militarnego w ubiegłą niedzielę (11 września). Pogoda sprzyjała frekwencji. Przez 
pl. Krakowski w godzinach od 12.00 do 19.00 przewinęło się kilka tysięcy osób. Więcej o wojskowym sprzęcie rodem z Gliwic piszemy na str. 5. Organizatorem imprezy 
było Miasto Gliwice i Zakłady Mechaniczne „Bumar–Łabędy” S.A., które świętowały również 65. rocznicę swojego istnienia. (Fot. Mosquidron – Foto i Video z lotu komara)

Za nami 8 edycja imprezy Wariacje na 4 łapy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, przyja-
ciół i wolontariuszy Schroniska dla zwierząt w Gliwicach, szansę na własny kąt otrzymało 
kilkanaście zwierząt. 2 koty i 4 psy już znajdują się w nowych domach, ale w sprawie 
adopcji do gliwickiego schroniska dzwonią kolejni uczestnicy sobotniej imprezy w parku 
Chopina zainteresowani adopcją. Wariacje to impreza mająca na celu przede wszystkim 
znalezienie zwierzakom nowego domu, ale nie tylko. To również okazja, by porozmawiać 
z weterynarzem i behawiorystą czy zobaczyć pokaz psich umiejętności. Już niebawem 
kolejne wydarzenia promujące adopcję: 1 października odbędzie się Bieg na 6 łap,  
a 16 października, w Palmiarni – wystawa kociąt. (Fot. Z. Daniec)

Po raz pierwszy w historii Palmiarni Miejskiej w Gliwicach z jaj wykluły się liśćce. To 
owady z rzędu straszyków, czyli takie, które kształtem i kolorem upodobniają się 
do otoczenia. I tak: patyczaki przypominają gałązki, a liśćce są łudząco podobne do 
liści. Poinformowano nas, że maluchy czują się świetnie i rosną jak na drożdżach. 
Obecnie mają ok. 15 mm długości. Są bardzo ruchliwe. Dorosłe liśćce można zobaczyć 
w pawilonie roślin użytkowych gliwickiej Palmiarni, chociaż uprzedzamy – będzie to 
trudny test na spostrzegawczość! (Fot. MZUK)

W piątek (9 września) gliwiczanie mieli okazję zobaczyć służby mundurowe w akcji. 
Na pl. Krakowskim odbyła się IV edycja przedsięwzięcia „Lepiej razem niż osobno 
– prezentacja służb mundurowych”. Impreza miała na celu przybliżenie gliwickim 
uczniom szkół podstawowych, jaką pracę wykonują poszczególne służby mundu-
rowe. Na odwiedzających czekali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży 
Miejskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży 
Pożarnej, a także wojsko (m.in. żołnierze z jednostki AGAT i oddział Żandarmerii Woj-
skowej). Uczniowie chętnie rozmawiali z mundurowymi i oglądali szereg prezentacji, 
które zostały przygotowane specjalnie na to wydarzenie. (Fot. Straż Miejska Gliwice)
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Od poniedziałku (12 września) kierowcy w Gliwicach mogą korzystać z nowej for-
my wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania za pośrednictwem systemów 
mobILeT i Pango. To wygodna i nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego zakupu 
biletów parkingowych. 

Obydwa systemy dają kie-
rowcom możliwość zakupu biletu 
zawsze i wszędzie (24 godziny na 
dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez 
konieczności szukania parkomatu 
czy posiadania gotówki na jego 
zakup. Aplikacje mobilne dają 
także możliwość przedłużenia 
ważności biletu parkingowego 
z dowolnego miejsca w zależ-
ności od potrzeby. – Nie trzeba 
przerywać spotkania, rezygno-
wać z kolejki do lekarza, wystar-
czy dokonać dodatkowej opłaty 

przez telefon. Można również sko-
rzystać z opcji płatności za realny 
czas parkowania – mówi o nowej 
funkcjonalności Mariusz Kopeć 
ze Śląskiej Sieci Metropolitalnej, 
która jest operatorem Strefy Płat-
nego Parkowania w Gliwicach. 

Systemy są dostępne we 
wszystkich sieciach komórkowych 
zarówno dla numerów z abona-
mentem, jak i na kartę. Wszystko, 
czego potrzebuje użytkownik, to 
telefon komórkowy z zainstalowa-
ną bezpłatną aplikacją oraz dostę-

pem do Internetu. – Aby rozpro-
pagować nową formę płatności, 
przez najbliższe dni kontrolerzy 
będą rozdawać ulotki informują-
ce o udogodnieniu, aby jak naj-
więcej kierowców korzystających 
ze Strefy Płatnego Parkowania 
w Gliwicach, mogło skorzystać 
z udogodnienia – dodaje Mariusz 
Kopeć. Więcej informacji oraz 
instrukcja użytkowania obydwu 
systemów jest dostępna na stronie 
internetowej: www.ssm.silesia.pl. 
 (as)
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Za parking zapłacisz telefonem
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Z Gliwic do australii
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Nasze miasto zajęło drugie miejsce w rankingu miast przygotowanym przez tygo-
dnik „Wprost”. Głównymi kryteriami zestawienia były: przyjazność dla mieszkań-
ców, otwartość na biznes oraz racjonalne gospodarowanie finansami. 

W rankingu uwzględniono 
66 miast na prawach powiatu. 
Autorzy zestawienia bazowali na 
danych Ministerstwa Finansów, 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego oraz ankiet wypełnionych 
przez poszczególne miasta. Naj-
ważniejszymi informacjami dla 
autorów był m.in. stan dochodów 
własnych, nakłady inwestycyjne, 
wydatki (na transport, środowisko, 
kulturę), umiejętność pozyskiwa-
nia środków UE oraz zadłużenie. 
Istotnymi wskaźnikami były 
również: bezrobocie, długość 
ścieżek rowerowych, liczba miejsc 
w przedszkolach i przychodniach, 
a także informacje dotyczące bu-
dżetów partycypacyjnych.

Każdy z powyższych parame-
trów miał określoną wagę, która 
była przeliczana na punkty. Gliwice 
otrzymały ich 21,34 (Gdańsk 21,82 
– I miejsce, a Warszawa – 21,33 – II 
miejsce). Autorzy rankingu wska-
zali, że Gliwice otrzymały bardzo 
wysokie noty głównie za stan swo-
ich finansów. „Dochody własne 
Gliwic zwiększyły się w ciągu roku 
o ponad 17 proc. do przeszło 4,1 
tys. zł na mieszkańca, co oznacza, 
że jest to jedno z najbogatszych 

polskich miast” – pisze na łamach 
„Wprost” Cezary Adamczyk w ar-
tykule podsumowującym ranking.

Do silnych stron Gliwic na-
leżą również liczne inwestycje 
(także te wspierane częściowo 
ze środków unijnych). – Docho-
dy z UE w przeliczeniu na miesz-
kańca sięgnęły 1,3 tys. zł, co jest 
wynikiem drugim po Olsztynie 
– dodaje Cezary Adamczyk. 

Nie mniej ważnymi wskaźni-
kami były stan transportu, a także 
otwartość na biznes. „Wprost” 
przypomniał, że ponad 90 procent 
powierzchni Gliwic jest objęte 
miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego, co 
ma istotny wpływ na działające 

w mieście podmioty gospodarcze. 
„Miasto może się też pochwalić 
niskim bezrobociem oraz niskim 
poziomem zadłużenia. Dba o to 
prezydent Zygmunt Frankiewicz, 
najdłużej urzędujący prezydent 
miasta w Polsce (piastuje swój 
urząd od 1993 r.)” – czytamy dalej 
na łamach „Wprost”.

Gliwice dobrze wypadają też 
w rankingach cząstkowych przygo-
towanych przez „Wprost”. Zajęły 
czwarte miejsce w zestawieniu 
„Miasto dla Biznesu” (7,18 punk-
tów) oraz wysokie drugie miejsce 
w rankingu „Kondycja Finansowa”. 
Gliwice są też w pierwszej piątce 
„Najmniej zadłużonych miast” 
w Polsce.  (pm)

W gliwickiej fabryce Opla ruszyła produkcja nowej 
astry holden z przeznaczeniem na rynki australii i No-
wej Zelandii. Pojazd został dostosowany do specyfiki 
tamtejszych rynków. Pierwsze „holdeny” już wkrótce 
wyruszą na drugi koniec świata. 

Regularna produkcja astry 
holden ruszyła 12 września. 
Pojazd został wyposażony 
w nowoczesny i ekonomiczny 
turbodoładowany silnik benzy-
nowy 1.4 l o mocy 150 KM. Dla 
ciekawskich – pierwsza astra 
holden z Gliwice, która wyru-
szy na drogi Australii i Nowej 
Zelandii, została pomalowana 
w podkreślającym dynamiczną 
sylwetkę kolorze czerwonym. 
Astra holden nie rozpoczyna 
ekspansji rynku australijskiego. 
Eksportowane są tam również: 
holden astra GTC, holden astra 
VXR i kabriolet holden cascada. 

Gliwicki zakład GMMP jest 
jednym z największych praco-
dawców w regionie i jednym 
z największych eksporterów 
w Polsce, a także jednym z najlep-
szych zakładów General Motors. 
W tym roku zakład obchodził 
jubileusz dwudziestolecia pod-
pisania umowy inwestycyjnej. 
Zakład produkuje samochody 
dla czterech marek, uczestniczy 
w programie Inżynier XXI Wieku 
i dzieli się swoją wiedzą z ucznia-
mi klasy patronackiej o profilu 
monter mechatronik w Górno-
śląskim Centrum Edukacyjnym 
w Gliwicach.  (mf)

Docenieni przez „Wprost”
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Hospicjum XXI wieku
Modernizacja Hospicjum Miłosierdzia bożego w Gliwicach coraz bliżej. architekci z gliwickiej Pracowni architektonicznej Jerzy Witeczek 
przygotowali trójwymiarową makietę budynku. Rozbudowa obiektu rozpocznie się na początku 2017 r. 

Prace poprzedzające przebudowę 
gliwickiego hospicjum idą pełną parą. 
Projekt i makieta obiektu przy ul. Da-
szyńskiego 29 są już gotowe, teraz za-
rząd placówki wybierze firmę budow-
laną, która zrealizuje inwestycję. Prace 
ruszą na początku 2017 r. 

– Bardzo się cieszymy, że hospicjum zo-
stanie zmodernizowane. Dzięki tej inwesty-
cji na lepsze zmienią się warunki leczenia 
i opieki nad podopiecznymi hospicjum. 
Przede wszystkim zostanie wybudowany 
trzeci budynek. Połączy on dwa już istnie-
jące. Na łącznej powierzchni około 1800 m2  
znajdą się m.in. sale chorych, gabinety 
zabiegowe i lekarskie, pokój pielęgniarek, 
kaplica, kuchnia, magazyny, zaplecza 
socjalne oraz serwerownia – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – 
GLIWICE” dyrektor Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Gliwicach, dr Artur Pakosz.

Obiekt zostanie dostosowany do po-
trzeb chorych i będzie spełniał wymogi 
stawiane oddziałom opieki paliatywnej.

– Zwiększy się standard pracy naszych 
pracowników i wolontariuszy, przede 
wszystkim jednak podniesie się jakość 
opieki nad chorymi. Oddział medycyny pa-
liatywnej zostanie przeniesiony na pierwsze 
piętro i w całości będzie usytuowany na 
jednym poziomie. Warunki będą komfor-
towe, chorzy będą przebywać na jednym 

piętrze, bez konieczności przemieszczania 
się między piętrami.  To ułatwi codzienne 
życie pacjentów i pracę personelu ho-
spicjum. W ramach oddziału medycyny 
paliatywnej stworzymy sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej, aby nasi podopieczni 
jak najdłużej mogli zachować sprawność. 
Będą mieli do dyspozycji pokoje 1- i 2-oso-
bowe. Będzie też więcej łóżek dla chorych. 
Obecnie mamy 24 łóżka, po remoncie znaj-
dzie się miejsce dla 30.

W nowym budynku powstanie też 
sala dydaktyczna dla studentów oraz 
szatnie i pokoje socjalne dla wolontariu-
szy. Nowy obiekt będzie klimatyzowany. 

Przy hospicjum powstanie też poradnia 
lekarza rodzinnego.  

– Poradnia będzie dostępna dla każde-
go mieszkańca. Będzie działała  w ramach 
kontraktu z NFZ. Podobnie jak w przypad-
ku hospicjum, usługi poradni będą bez-
płatne – powiedział Artur Pakosz.

Koszt inwestycji oszacowano na oko-
ło 4,5 mln zł. 

– Pragniemy sfinansować rozbudowę 
hospicjum w oparciu o środki pochodzące 
z 1% podatku dochodowego, które corocz-
nie spływają na konto naszego stowarzy-
szenia, darowizn od osób indywidualnych 
i prawnych. Obecnie analizujemy możliwość 

pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzy-
skaliśmy pozytywną odpowiedź w sprawie 
ich pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Obecnie jesteśmy 
w stanie sfinansować ok. 40–50% inwestycji 
ze środków własnych. Niebawem urucho-
miona zostanie strona www.budujemyho-
spicjum.pl na której znajdą się wszystkie 
niezbędne informacji dotyczące rozbudowy 
i modernizacji hospicjum oraz stanu za-
awansowania robót. Za pośrednictwem wi-
tryny będzie można dokonywać wpłat na 
ten cel – powiedział dyrektor Pakosz. 

Według wstępnego planu całość ma 
być gotowa pod koniec 2018 r. (mf)

akTUaLNOścI

ekologiczny Delfin
Zakończyła się przerwa techniczna w krytej pływalni Delfin przy ul. War-
szawskiej. Po modernizacji nie tylko poprawiła się estetyka obiektu, ale też 
jego funkcjonalność. co istotne, dzięki zastosowaniu nowoczesnej instalacji 
solarnej do podgrzewania wody, Delfin będzie bardziej ekologiczny! 

Podczas trzytygodniowej przerwy 
w krytej pływalni Delfin przeprowadzono 
szereg prac modernizacyjnych: pomalowa-
no główną nieckę basenu, salę sportową, 
wymieniono stolarkę sauny głównej, w sali 
basenowej zamontowano oświetlenie ledo-
we, wyremontowano schody wejściowe i co 
najważniejsze – zamontowano nowoczesną 
instalację solarną do podgrzewania wody. 

– Z podobnego, ekologicznego i eko-
nomicznego, rozwiązania z powodzeniem 
korzysta już pływalnia Olimpijczyk, a także 
baza MZUK przy ul. Strzelców Bytom-
skich i budynek administracji boiska przy  
ul. Lekarskiej w Ostropie – mówi Marzena 
Sosnowska, rzecznik Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych, zarządcy m.in. miej-
skich basenów.

Przerwy techniczne są konieczne do 
przeprowadzenia prac, których wykonanie 
nie jest możliwe, kiedy na terenie pływal-
ni znajdują się klienci. Dlatego tego typu 
prace przeprowadza się w najcieplejszych 
miesiącach roku, najczęściej w wakacje, 
gdy w obiektach nie odbywają się zawody, 
kursy pływackie i zajęcia szkolne, a indy-
widualni klienci wyjeżdżają na wakacje lub 
chętniej korzystają w tym czasie z wypo-
czynku na kąpielisku lub nad jeziorem.

W Gliwicach są trzy miejskie kryte 
pływalnie, z których, poza przerwami 

technicznymi, można korzystać przez 
cały rok: Olimpijczyk na os. Kopernika, 
Mewa na Sikorniku i Delfin na osiedlu 
Szobiszowice. Poranki w pływalniach Del-
fin i Mewa są zarezerwowane głównie 
dla szkół i dzieci, które uczą się pływać. 
Popołudniami korzystają z nich klienci 
indywidualni, prywatne szkoły nauki 
pływania i aqua aerobiku.

– Gliwickie baseny cieszą się ogromną 
popularnością wśród mieszkańców. Tylko 
w 2015 r. z trzech zarządzanych przez mia-
sto obiektów (Olimpijczyk, Delfin, Mewa) 
skorzystało 315 119 osób. Baseny są przy-
stosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych i do różnych potrzeb naszych klientów. 
W naszych obiektach można wypoczywać 
i aktywnie spędzać czas. Mamy brodzik dla 
dzieci, jacuzzi, sauny, zjeżdżalnie. W Olimpij-
czyku – najmłodszej z naszych pływalni – od-
bywają się krajowej rangi zawody pływackie 
– wylicza Marzena Sosnowska.

Po wakacjach można swobodnie ko-
rzystać z miejskich pływalni, bo wszystkie 
przerwy techniczne już się zakończyły 
i obiekty są gotowe na nowy rok szkolny. 
Z impetem rozpocznie go Olimpijczyk, 
w którym już 25 września odbędą się Ślą-
skie Rodzinne Zawody Pływackie. Zasady 
rywalizacji dostępne są na stronie interne-
towej: www.mzuk.gliwice.pl.  (mf)
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Zakłady Me-
c h a n i c z n e 
„bUMaR-Ła-
bĘDy” S.a.  
i Ośrodek badawczo – Roz-
wojowy Urządzeń Mechanicznych 
„ObRUM” sp. z o.o. zaprezento-
wały się (w ramach Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej) podczas Między-
narodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w kielcach – najwięk-
szej i najbardziej prestiżowej tego 
typu imprezy w europie środko-
wej. było się czym pochwalić. 
Działające w naszym mieście 
spółki zbrojeniowe pokazały m.in. 
czołgi: PT-16 i Leopard 2PL, a tak-
że wojskowy most samochodowy 
o kryptonimie „Daglezja” i Uni-
wersalną Modułową Platformę 
Gąsienicową. Zdaniem obecnych 
na kieleckiej imprezie ekspertów 
Gliwice od lat mają unikatowe 
kompetencje w kontekście prze-
mysłu zbrojeniowego. 

Targi w Kielcach odbyły się w dniach 
6–9 września. Organizatorzy przyznają, że 
tegoroczna edycja była wyjątkowa. Na po-
wierzchni 27 tys. m² zaprezentowało się aż 
609 firm zbrojeniowych z 30 krajów, m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Chin, Japonii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Ukrainy, 
Izraela. Nie zabrakło 
oczywiście przedsta-
wicieli polskiego 
przemysłu zbroje-
niowego, którzy 
od lat są związani 
z Gliwicami.

S p o r y m 
zainteresowa -
niem wśród 
zwiedzających cie-
szyło się stanowisko 
Ośrodka Badawczo – 
Rozwojowego „OBRUM” 
Sp. z o.o. Gliwickie Zakłady 
Mechaniczne Bumar-Łabędy zaprezen-
towały czołg PT-16, będący zmoderni-
zowaną wersją PT-91 „Twardy”. – Czołg  
PT-16 ma zwiększoną siłę ognia, skuteczniej-
szą obronę balistyczną, większą mobilność. 
Poza tym poprawiono bezpieczeństwo 
i komfort pracy trzyosobowej załogi poprzez 
montaż klimatyzacji i ergonomicznych sta-
nowisk. Do tego wszystkiego dochodzi nowy 
system zarządzania polem walki (BMS) 
i nowe systemy łączności wewnętrznej 
i zewnętrznej. To nasz wkład w moderniza-
cję poprzedniej wersji – podkreśla Robert 
Hałek, kierownik biura handlu i marketingu 

„OBRUM” 
sp. z o.o. Mo-
dernizacje 
i wszelkiego 
r o d z a j u 
unowocze-
śnienia mają 
na celu zrów-
nanie możliwości 
bojowych z konku-
rencyjnymi modelami 
tej samej klasy, a w dalszej 
perspektywie, dostosowanie 
polskich czołgów do standardów obowią-
zujących w NATO.

 W Kielcach zaprezentowano też inne 
dzieła inżynierów gliwickiego ośrodka 
– Uniwersalną Modułową Platformę 
Gąsienicową (UPMG), która może być 
wykorzystywana jako podwozie do mo-
bilnego sprzętu pancernego – wozów 
bojowych, sanitarnych, rozpoznawczych 
czy nawet lekkich czołgów oraz wojskowy 
most towarzyszący MS-20 „Daglezja” (na 
wyposażeniu Wojska Polskiego od 2012 r.). 
Zdaniem gliwickiego producenta to najno-
wocześniejszy sprzęt tego typu na świecie, 
którego największą zaletą jest mobilność. 
„Daglezja” może zostać rozłożona w nie 

więcej niż 10 minut, bez wzglę-
du na rodzaj przeszkody. 

– Ta forma prze-
prawy może być 

wykorzystywana 
przez żołnierzy 
zarówno na 
polu bitwy, jak 
i w przypadku 
walki ze skut-
kami klęsk 
żywiołowych 

czy katastrof 
ekologicznych. 

Wielką zaletą 
„Daglezji” jest moż-

liwość poruszania się jej 
po drogach publicznych bez 

pilota – dodaje Robert Hałek.
Na targach obecna była również gliwic-

ka spółka Flytronic, która zaprezentowała 
swoją bezzałogową platformę latającą 
FLYSAR, wyposażoną w najnowocześniej-
sze systemy rozpoznawczo-obserwacyjne. 
Platforma jest dedykowana głównie wojsku, 
ale mogą z niej korzystać też służby cywilne 
(policja, straż pożarna, pogranicznicy).

 Jedną z niekwestionowanych gwiazd 
kieleckich targów był Leopard 2PL, czyli mo-
dernizowany m.in. przez gliwickie Zakłady 
Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” niemiec-
ki czołg Leopard 2. – Realizacja pierwszej 

z umów obej-
muje kompleksową 
weryfikację techniczną, 
przegląd techniczny F6 podwo-
zia, wieży i uzbrojenia oraz doprowadzenie 
pojazdów do stanu pełnej sprawności tech-
nicznej i bojowej – informował w lutym 
bieżącego roku „BUMAR-ŁABĘDY”, gdy 
dopięte zostały formalności związane z za-
kresem modernizacji. Leopard 2PL ma być 
wytrzymalszy, skuteczniejszy, bardziej precy-
zyjny w działaniu i mieć większą odporność 
balistyczną. Ponadto do konstrukcji dodano 
m.in. nowe wzmocnienia i dopancerzenie 
wieży, nowoczesne kamery i usprawnio-
ny moduł systemu kierowania ogniem. 
Wszystko po to, aby zwiększyć możliwości 
taktyczno-techniczne czołgu na polu walki.  
– W pewnej perspektywie Polska stanie 
przed koniecznością pozyskania nowych 
czołgów podstawowych czy gąsienicowych 
bojowych wozów piechoty. W tym wymia-
rze zarówno „OBRUM”, jak i „BUMAR-ŁA-
BĘDY” mają unikatowe kompetencje i mogą 
odegrać bardzo istotną rolę. Czy ich atuty 
zostaną wykorzystane? W dużej mierze 
zależy to od uwarunkowań politycznych, 
przyjętej koncepcji modernizacji sił zbroj-
nych (zwłaszcza realizowanych priorytetów), 

a tak-
że sukce-

sów, bądź ich 
braku, na między-

narodowym rynku uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego 

– powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” prof. Krzysztof 
Kubiak z Katedry Krajów Europy Północnej 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, który specjalizuje się w problematy-
ce bezpieczeństwa międzynarodowego 
i współczesnych konfliktach zbrojnych. 

 Gliwice to miasto od dziesięcioleci zwią-
zane z wojskiem. W gliwickim garnizonie, 
jednym z największych w Polsce, stacjonują 
różne jednostki i instytucje wojskowe. Nale-
ży do nich 4 Wojskowy Oddział Gospodar-
czy, który zabezpiecza logistycznie jednostki 
oraz instytucje na podległym mu obszarze 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Ponadto 
w Gliwicach obecne są jednostki operacyj-
ne: Jednostka Wojskowa AGAT im. gen. dyw. 
Stefana Roweckiego „Grota” – „Specjalsi”, 
wchodząca w skład Wojsk Specjalnych 
oraz 6 batalion powietrznodesantowy im. 
gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego – „Spado-
chroniarze”, wchodzący w skład 6 Brygady 
Powietrznodesantowej z Krakowa. Są to 
jednostki prezentujące najwyższy poziom 
wyszkolenia bojowego. Przy nich czujemy 
się bezpieczni. (pm/as)

PRZeMySŁ ZbROJeNIOWy

Tak rozkłada się wyprodukowany przez gliwicki „OBRUM” mobilny most wojskowy o kryptonimie „Daglezja” 
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Czołg PT-16 czyli zmodernizowana wersja PT-91 „Twardy”

Militarna siła Gliwic
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eDUkacJa

kOLORy 
MIaSTa

11 października odbędzie się konferencja „empatia w edukacji – jak może zmienić polską szkołę?”. eksperci z dziedziny pedagogiki, 
psychologii i coachingu podzielą się swoją wiedzą na temat budowania porozumienia z młodzieżą i tworzenia dobrej atmosfery do 
zdobywania wiedzy i emocjonalnego rozwoju.

Co zrobić, aby w szkole było więcej 
życzliwości, wzajemnego szacunku, mniej 
agresji i konfliktów? Jak sprawić, aby 
uczniowie mieli wewnętrzną motywację 
do nauki, chcieli współpracować i brać 
odpowiedzialność za własny rozwój? 
Na te pytania zamierzają odpowiedzieć 
organizatorzy konferencji „Empatia 
w edukacji – jak może zmienić polską 
szkołę?” z Towarzystwa Oświatowego 
FILOMATA, które świętuje w tym roku 
20-lecie prowadzenia placówek oświa-
towych w naszym mieście.

Między godz. 9.00 a 13.30, w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” (ul. Boj-
kowska 37), odbędzie się część wykładowa, 
w trakcie której wystąpi m.in. dr Marek 
Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, który 
opowie o tym, jak kształtuje się empatycz-
ny mózg człowieka oraz Frank Gaschler, 
mediator i trener Porozumienia bez Prze-

mocy, empatycznego modelu dialogu. 
O godz. 15.00, w Zespole Szkół FILOMATA 
(ul. Bojkowska 20a), rozpocznie się część 
warsztatowa. Każdy uczestnik konferencji 
będzie mógł zapisać się na te zajęcia, które 
z jego punktu widzenia są najbardziej inte-
resujące i przydatne. – Przygotowaliśmy 
propozycje warsztatów zarówno dla osób 
zainteresowanych nauczaniem wczesnosz-
kolnym, jak i dla tych, którzy chcą zgłębić 
terapeutyczny wymiar empatii – mówi 
Elżbieta Więcław, dyrektor Zespołu Szkół 
FILOMATA.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Mogą w niej uczestniczyć nauczyciele, 
rodzice i wszystkie osoby zainteresowa-
ne edukacją. Zapisać można się poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.
konferencja.filomata.pl. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice.  (mm)

Dzieci będą miały 
swój komisariat

Szkoły Filomata słyną z inspirujących inicjatyw - obecnie trwa współpraca z prof. Zim-
bardo przy wersji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni

empatia kluczem do edukacji

W komisariacie III Policji w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej powsta-
je niezwykłe pomieszczenie  dla dzieci  – mini komisariat. będzie 
to przyjazna przestrzeń edukacyjna stworzona z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach naszego miasta.

Mały komisariat będzie przyjazny 
dzieciom i przystosowany do potrzeb 
najmłodszych. Pomieszczenie zostanie 
wydzielone z przestrzeni placówki przy 
ul. Pszczyńskiej. Dzieci będą się uczyć 
m.in.: jak wybierać numer alarmowy, 
jak powiadamiać dyżurnego policji 
o niebezpiecznym wydarzeniu, poznają 
też zagadnienia związane z drogą ewa-
kuacyjną, a także zasady przechodze-
nia przez jezdnię oraz zachowania się 
w stosunku do obcych ludzi.

Zajęcia będą skierowane do 
przedszkolaków w wieku 5–6 lat oraz 
uczniów klas 1–3. Obecnie trwa do-
stosowywanie sali do potrzeb dzieci. 
Według planów mini komisariat ma 
zostać otwarty jesienią tego roku. To 
innowacyjny projekt mający wspomóc 
edukację najmłodszych. Pomieszczenie 
o podobnym znaczeniu, „Mała Strażni-
ca", działa w jednostce straży pożarnej 
w Katowicach-Szopienicach. 
 (mf)
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Miasto Gliwice od 2006 r. bierze udział w obchodach Dnia bez 
Samochodu.

22 września – Dzień bez Samocho-
du. Dlatego wybierając się do pracy 
czy szkoły, zostaw auto w garażu lub 
na parkingu. Zamiast tego wsiądź na 
rower, skorzystaj z autobusu albo idź 
pieszo! Idea Dnia narodziła się przed 
laty we Francji. Postanowiono co roku 
zwracać uwagę na negatywne skutki 
korzystania z samochodów, przeko-
nywać kierowców do alternatywnych 

środków transportu i namawiać ich do 
wybierania komunikacji zbiorowej.

W czwartek 22 września, o godz. 
12.00 nastąpi zbiórka uczestników na 
gliwickim Rynku, skąd przemaszerują na 
plac Krakowski. Tam uczniowie z gliwic-
kich szkół wezmą udział w grach i zaba-
wach. Ponadto Straż Miejska zorganizuje 
znakowanie rowerów. Impreza zakończy 
się o godz. 15.00.  (ds)

WSZySTkIM tylko 
nie samochodem!
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Wyjątkowo rozpoczął się nowy rok szkolny w centrum kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. kozielskiej w Gliwicach. 
Do młodzieży z klas pierwszych dołączyły koleżanki i koledzy z Ukra-
iny – konkretnie 21 osób z kijowa i okolic.

Uczniowie z Ukrainy zamieszkali z pol-
skimi kolegami w internacie przy Zespole 
Szkół Techniczno-Informatycznych w Gli-
wicach. – Ta międzynarodowa współ-
praca jest wynikiem podpisanej umowy 
z Centrum Ukraińsko-Polskim Study. Work. 
Business, które w Gliwicach reprezento-
wała pani dyrektor Alla Osadcha – mówi 
Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 w Gli-
wicach. Ukraińscy uczniowie, którzy rozpo-
częli naukę wybrali cztery zawody z oferty 
edukacyjnej czteroletniego Technikum nr 5 
– technik ekonomista, technik obsługi 
turystycznej, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych oraz technik hotelarz. 

 W czasie nauki uczniowie będą re-
alizowali program kształcenia ogólnego 
i zawodowego obowiązujący dla uczniów 
technikum. Poza tym, dla ułatwienia ada-
ptacji i pomocy w nauce, zostaną zorga-
nizowane dodatkowe lekcje z języka pol-
skiego (dwie godziny tygodniowo) oraz 

zajęcia wyrównawcze. Kształcenie prak-
tyczne będzie się odbywać w świetnie 
wyposażonych szkolnych pracowniach 
i warsztatach oraz w barze sałatkowym 
„U Króla Stasia”, a także w zakładach 
pracy w kraju i za granicą (w ramach 
realizowanego w CKZiU nr 1 programu 
Erasmus+ i projektu pt. „Praktyki zawo-
dowe wehikułem do zatrudnienia”).

 Każdy absolwent technikum otrzyma 
świadectwo ukończenia szkoły średniej 
oraz będzie miał prawo przystąpić do 
egzaminu maturalnego oraz do pań-
stwowego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.

 CKZiU nr 1 w Gliwicach to pierwsza 
placówka w Gliwicach, która zdecydowa-
ła się podjąć współpracę z obywatelami 
Ukrainy. – Bardzo mnie to cieszy. Ale 
mam również świadomość ciążącej na 
szkole odpowiedzialności za tych młodych 
ludzi. To ogromne wyzwanie dla całej spo-

łeczności szkolnej, a także wielki kredyt 
zaufania ze strony rodziców ukraińskich 
uczniów. Rozpoczęta właśnie międzynaro-
dowa współpraca potwierdza, że jesteśmy 
szkołą otwartą na świat, w której wierzy 
się, że kształcenie obcokrajowców przy-
niesie same korzyści np. pogłębienie więzi 
europejskich, poznawanie innych kultur 
i obyczajów oraz integrację młodzieży – 

dodaje Krystian Szatka. – Mam nadzieję, 
że w przyszłości uda się zorganizować 
kursy przygotowawcze dla uczniów na 
Ukrainie, chcących podjąć naukę w na-
szej szkole. Najważniejszym wyzwaniem 
dla uczniów będzie znajomość języka 
polskiego na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym – podsumowuje dyrektor CKZiU 
nr 1 w Gliwicach. (as)

Młodzież z Ukrainy uczy się w Gliwicach

Studenci i doktoranci Politechniki śląskiej stają przed kolejną szan-
są zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy, praktyki i… nagród. 
Gliwicki Technopark wraz z Politechniką śląską organizuje kolejną 
edycję bezpłatnych szkoleń „akcelerator Przedsiębiorczości akade-
mickiej Santander Universidades”.

Organizatorzy szkoleń będą podczas 
zajęć prezentować najlepsze praktyki 
biznesowe dla najbardziej innowacyj-
nych inicjatyw. Studenci i doktoranci 
będą rozwijać swoje modele biznesowe, 
co ułatwi pozyskanie inwestorów na ryn-
ku polskim i zagranicznym.

– Zadaniem projektu jest nawiąza-
nie do światowych trendów opracowa-
nia koncepcji biznesowych przedsię-
wzięcia oraz zmaksymalizowanie ich 
użyteczności w zakresie pozyskiwania 
kapitału oraz współtwórców. To drugi 
cykl tego projektu. Jest przeznaczony 
dla studentów, doktorantów, absol-
wentów i pracowników naukowych Po-
litechniki Śląskiej, a jego zadaniem jest 
pobudzanie przedsiębiorczości w środo-

wisku akademickim. Chcemy, aby mło-
dzi ludzie, którzy mają potencjał, mieli 
też możliwość rozwijania i realizacji 
swoich  pomysłów na biznes. Jednym z 
elementów projektu jest konkurs, który 
kończy szkolenie. Najlepsi mogą liczyć 
na nagrody. W ubiegłej edycji było to 
40 tys. zł na rozwój biznesu oraz wizyta 
studyjna w Dolinie Krzemowej w USA 
– mówi Katarzyna Kuboś, specjalista 
ds. inkubacji i wsparcia MŚP w Parku 
Naukowo-Technologicznym Technopark 
Gliwice. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 
września. Szczegóły można znaleźć 
www.modelebiznesowe.pl.

 (mf)

Projekt Jakuba Fochtmana, studenta Politechniki śląskiej w Gli-
wicach, znalazł się w pierwszej piątce konkursu ReNaULT: Passion 
for Design and Innovation. Zadaniem uczestników było wykonanie 
projektu samosterowalnego samochodu przyszłości.

Jakub jest studentem trzeciego 
roku Wydziału Architektury na Poli-
technice Śląskiej w Gliwicach. Intere-
suje się architekturą i grafiką, ale jego 
największą pasją jest projektowanie 
samochodów. Dlatego postanowił 
spróbować swoich sił w konkursie 
Renault. Na konkurs przygotował pro-
jekt oparty o strategię marki Renault, 
obejmującą najważniejsze sfery życia 
każdego człowieka. Jego praca zajęła 5 
miejsce wśród 53 nadesłanych. Pierw-

sze miejsce w konkursie zajął Daniel 
Czyszczoń, student Inżynierii Wzornic-
twa Przemysłowego na Politechnice 
Krakowskiej, drugie – Konrad Cholew-
ka, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, a trzecie – Ryszard 
Szymański z Wrocławia. Wśród piątki 
finalistów, poza Jakubem Fochtmanem 
z Politechniki Śląskiej, znalazł się też 
Daniel Płatek, student Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu.

 (mf)

Piątka dla Jakuba!
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LUDZIe

kOLORy 
MIaSTa

Tosia ma 19 lat i tyle różnych doświadczeń, energii, zaangażowania, pracowitości i pomysłów, że mogłaby obdzielić 
nimi kilku swoich rówieśników. Jest wolontariuszką, gra na oboju, uczy się czterech języków obcych, zdobywała do-
świadczenie na praktykach, stażach, olimpiadach w kraju i za granicą. Przede wszystkim jednak interesuje się nauką. 
efektywnie. W 2013 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice za wybitne osiągnięcia w nauce. Teraz stoi przed 
kolejną szansą – dostała się na Uniwersytet w cambridge, najlepszą uczelnię w europie i jedną z najlepszych na świecie.

Antonina Kiełkowska. Gliwiczanka. 19 
lat. Ambitna perfekcjonistka. Wszystko stara 
się robić najlepiej jak potrafi, daje z siebie 
sto procent, dopracowuje szczegóły. Z pew-
nością takie podejście przyczyniło się do jej 
sukcesów. A jest ich niemało: Złoty Medal 
na British Biology Olympiad, złoty certyfikat 
UK Linguistics Olympiad i UK Senior Maths 
Challenge, wyróżnienie w konkursie Senior 
Kangaroo. Tosia zdobyła też szkolne nagrody 
z fizyki, biologii i francuskiego dla uczniów 
o wyjątkowym potencjale intelektualnym, zo-
stała też Międzynarodowym Uczniem roku. 

Za swoje osiągnięcia otrzymała 
dwuletnie stypendium british 
alumni Society w angielskiej 
szkole z internatem bruton 
School for Girls, stypendium 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz 
stypendium gliwickiego Gimna-
zjum Szkoła z charakterem.

Maturę zdała najlepiej w historii całej 
szkoły. Uzyskała 5 A* – taki wynik otrzymuje 
mniej niż 0,4% maturzystów w skali kraju.

Tosia lubi się uczyć
Antonina ukończyła Katolickie Gim-

nazjum Fundacji Szkoła z Charakterem  
im. Edyty Stein, I LO im. Edwarda Dembow-
skiego w ZSO nr 10 w klasie pre-IB w Gli-
wicach, Bruton School for Girls w Anglii. 
Obecnie studiuje nauki ścisłe na Pembroke 
College na University of Cambridge w Anglii. 
Ma certyfikat A level z biologii, chemii, fizyki, 
matematyki i języka polskiego, AS-level z ma-
tematyki zaawansowanej i francuskiego, ESB 
– wyróżnienie z „Przemawiania Publicznego 
w Języku Angielskim” oraz zdany egzamin 
IELTS z języka angielskiego na poziomie C2. 
Antonina uzyskała 8.5 na 9 możliwych punk-
tów. 

Wiele osób postrzega Tosię jako 
osobę wrażliwą, opiekuńczą 
i empatyczną, ale też, a może 
przede wszystkim – pracowitą, 
wytrwałą i ambitną, łaknącą 
wiedzy, lubiącą się uczyć.

Nic dziwnego – nauka i mechanizmy 
działania świata, a w szczególności sposób 
funkcjonowania ludzkiego ciała, intereso-
wały już małą Tosię. Miała szczęście – ro-
dzice zachęcali ją do szukania odpowiedzi, 

przeprowadzali proste doświadczenia, 
cierpliwie odpowiadali na pytania które 
zadawała, a gdy sami nie mogli pomóc, 
odsyłali do książek. To przyniosło efekty – 
Tosia jest ambitna i ciekawa wszystkiego, 
nie zniechęca się, szuka odpowiedzi i jest 
bardzo wszechstronna. Lubi bieganie i jazdę 
na łyżwach, interesuje ją lingwistyka, języki 
obce, edukacja i wykorzystanie technologii 
w nauce. Ale nie tylko.

– Najbardziej chciałabym wyspecjalizo-
wać się w neurobiologii i zgłębiać biologiczne 
tajniki ludzkiej pamięci. Taka wiedza nie tyl-
ko mogłaby usprawnić szkolnictwo, ale też 
przyczynić się do leczenia chorób neurode-
generacyjnych, takich jak Alzheimer. Od lat 
dziwiło mnie, że mimo tego, ile wiemy o ota-
czającym nas świecie to, jak działa nasz mózg 
wciąż pozostaje zagadką. To przecież od 
mózgu zależy nasze zachowanie, możliwość 

przyswajania wiedzy czy to, jaki mamy cha-
rakter. Zawsze próbowałam też dowiedzieć 
się, jak szybko i efektywnie się uczyć. Fascy-
nowało mnie, że wprawiony neurobiolog bez 
problemu potrafi rozpoznać mózg muzyka 
tylko na niego patrząc, ciekawiło w jaki spo-
sób receptory dopaminowe wpływają na 
uzależnienie, dlaczego dzieci dwujęzyczne 
lepiej radzą sobie z matematyką. Wtedy 
pojawiła się myśl, że jest to dziedzina, którą 
chciałabym zgłębić i tak pojawił się pomysł 
studiowania neurobiologii – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – 
GLIWICE” Antonina Kiełkowska. 

Siłą napędzającą dla antoniny 
stał się wolontariat w domu 
opieki w anglii.

Obecność starszych osób borykają-
cych się z chorobami neurodegenera-
cyjnymi (jak Alzheimer) uświadomił jej, 
jak ważne jest znalezienie lekarstwa. 

czy Tosia znajdzie lek na 
alzheimera?

Na stałe Antonina mieszka w Gliwi-
cach. Tu jest jej dom, rodzina, przyjacie-
le. Pochodzi z licznej rodziny. Ma trójkę 
młodszego rodzeństwa (11, 9 i 3 lata). 
Ponieważ rodzina jest duża, a kształ-
cenie Tosi kosztowne, dziewczyna od 
lat całe wakacje spędza pracując jako 
opiekunka do dzieci. Teraz też przebywa 
w Londynie – zarabia na swoje studia. 
Do Gliwic przyjedzie na Boże Narodze-
nie, a później na Wielkanoc. Już kupiła 
bilet. Tęskni, ale praca i nauka wymaga-
ją wyrzeczeń i Tosia wybrała podążanie 
za marzeniami i tym, co najważniejsze. 

– Najpierw pracowałam we Wło-
szech, teraz w Londynie. W trakcie 
roku szkolnego przez ostatnie dwa lata 
pracowałam wieczorami i w weekendy 
w szkolnej stołówce. Zaoszczędzone pie-
niądze pozwoliły mi pokryć m.in. koszty 
przelotów między Polską i Anglią, teraz 
częściowo pomogą mi utrzymać się na 
studiach. Jednak czas, który spędziłam 
myjąc naczynia, mogłabym poświęcić 
na coś bardziej konstruktywnego. Dla-
tego uniwersytet w Cambridge surowo 
zabrania pracy zarobkowej w trakcie 
studiów – mówi Antonina.

Czesne za rok nauki na uczelni w Cam-
bridge wynosi 9000 £, zostanie pokryte 
przez kredyt studencki, który Antonina 
zaciągnęła. Pozostaje kwestia utrzyma-
nia –7000 £ rocznie. Antonina pracuje na 
ten cel przez całe wakacje. Część pokryje 
stypendium i rodzice Tosi. Pozostaje jesz-
cze około 3000 £ (15 000 zł) rocznie. Być 
może znajdą się osoby, przedsiębiorcy, 
firmy, które zachcą wesprzeć rozwój nauki 
i medycyny w osobie Antoniny. 

– Chciałabym, by to co robię, nie 
tylko przynosiło mi satysfakcję, ale 
także było użyteczne dla innych. Wiem, 
jak wielki wpływ na życie nie tylko pa-
cjentów, ale i ich rodzin miałoby wyle-
czenie lub chociaż zatrzymanie postępu 
chorób mózgu. Mam nadzieję, że moja 
praca w przyszłości pomoże osiągnąć 
ten cel. Ważna też dla mnie jest popu-
laryzacja nauki i danie jak największej 
ilości osób możliwości rozwoju w tym 
kierunku – mówi Antonina. 

 (mf)

Uniwersytet w cambridge to drugi najstarszy 
uniwersytet w anglii. Został założony w 1209 
roku. Uczelnia szczyci się wykształceniem  
92 noblistów i tak znanych osób jak Isaac 
Newton czy charles Darwin. każdego roku 
dostaje się na nią ok. 20 Polaków.
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LUX MeD Diagnostyka po raz kolejny zaprasza gliwiczanki na bezpłat-
ną mammografię. badanie będzie przeprowadzane 22 września na 
placu krakowskim. 

Mammografia trwa kilka minut. 
Polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich –  dwóch projekcji każdej piersi. To 
krótkie badanie może uratować życie. 

– Mammografia pozwala na roz-
poznanie i wykrycie tzw. zmian bez-
objawowych – guzków oraz innych 
nieprawidłowości w piersi – w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, gdy nie są 
one wyczuwalne przez kobietę lub leka-
rza. To istotnie zwiększa szansę na wyle-
czenie. Niestety, mimo iż mammografia 
to najskuteczniejsza metoda profilaktyki 
raka piersi, nadal mniej niż połowa ko-
biet poddała się bezpłatnemu badaniu 
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Za-
chęcamy panie do profilaktyki związanej 
z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej 
występujący nowotwór złośliwy wśród 
Polek – mówi dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka.

Z bezpłatnych badań mogą skorzy-
stać panie w wieku 50–69 lat. Badanie 
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest 
refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Kobiety mogą z niego skorzy-

stać co 2 lata (lub co 12 miesięcy, jeśli 
panie w ramach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie pisemne wska-
zanie). Na badanie nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Ze względów 
organizacyjnych zalecana jest jednak 
wcześniejsza rejestracja pod nr. tel. 58 
666 24 44 lub poprzez stronę interne-
tową www.mammo.pl/formularz. Biuro 
czynne jest od poniedziałku do soboty. 
 (mf)

MIaSTO I MIeSZkańcy

W Gliwicach pojawiło się 5 nowych samoobsługowych stacji naprawy 
rowerów wyposażonych w niezbędne narzędzia ułatwiające przepro-
wadzenie pilnego serwisu lub przeglądu. Stacje zostały zamontowane 
na wnioski mieszkańców i radnych. Sfinansowało je Miasto Gliwice.   

Miłośnicy rowerowych przejaż-
dżek zyskali kolejne przydatne roz-
wiązanie – miasto zainwestowało 
w pięć nowych, samoobsługowych 
stacji naprawy rowerów. Każda 
została wyposażona w zestaw pod-
stawowych narzędzi, m.in. wkrętak 
krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak 
TORX T25, klucz nastawny, klucz 
płaski 8×10 mm, klucz płaski 13×15 
mm, zestaw imbusów w rękojeści 

2–8 mm, łyżki do opon i pompkę z 
adapterem do wszystkich zaworów. 
Przy każdej stacji znajdują się stoja-
ki na rowery. Stacje pojawiły się na 
placu Inwalidów Wojennych, przy 
wejściu do parku Chopina (od al. 
Przyjaźni), przy placu zabaw przy ul. 
Horsta Bienka, przy Radiostacji oraz 
na alei Sikornik (obok siłowni pod 
chmurką). Inwestycja kosztowała 
23,6 tys. zł. brutto. (mf)

To były udane wakacje! kilkaset dzieci spędziło aktywne lato dzięki Miejskiemu Zarządowi Usług komunalnych. Najmłodsi bawili się 
i zdobywali formę podczas zajęć: „Tenisowe wakacje”, „Piłkarskie lato” i „Lekkoatletyczne lato”. Nie zabrakło też chętnych na zajęcia 
na skateparku na placu krakowskim. 

Wszystkie wydarzenia organizowa-
ne przez MZUK były bezpłatne. Pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów 
mogły z nich skorzystać dzieci spędza-
jące lato w mieście. A tych nie brako-
wało. W sportowych zajęciach wzięło 
udział ponad 300 dzieci. Część z nich 
skorzystała z „Tenisowych wakacji” 
i próbowała swoich umiejętności na 
kortach przy ul. Kosynierów. Trzy pię-
ciodniowe turnusy z rakietą zakończyły 
się wręczeniem nagród zadowolonym 
uczestnikom. Emocji nie brakowało 
podczas „Piłkarskich wakacji”. Dzieci 

nie tylko rozgrywały mecze i trenowa-
ły strzelanie do bramek, ale też brały 
udział w grach i zabawach z piłką, 
a także ćwiczyły koordynację. „Piłkar-
skie lato” trwało przez trzy turnusy. 
Dzieci miały okazję skorzystać z nich na 
boiskach w Ostropie, Starych Gliwicach 
i Łabędach. Na zakończenie odbył się 
turniej z nagrodami. Zarówno „Teni-
sowe wakacje”, jaki i „Piłkarskie lato” 
to imprezy, które MZUK od lat organi-
zuje dla mieszkańców naszego miasta. 
Tegoroczną nowością było jednak 
„Lekkoatletyczne lato” organizowane 

na terenie Orlika przy ul. Jasnej. Były 
biegi, skoki w dal, rzuty piłkami. Zajęcia 
zbiegły się w czasie z Olimpiadą w Rio, 
która była dodatkową mobilizacją dla 
uczestników. Dzieci pod okiem trenera 
brały udział w lekkoatletycznych grach 
i zabawach zakończonych zawodami 
z nagrodami. Tego lata najmłodsi mieli 
też okazję spróbować swoich sił na  
skateparku. Zajęcia poprowadzili tre-
nerzy z projektu Extreme City, którzy 
przez całe wakacje w różnych miejscach 
Śląska zachęcali dzieci do aktywności. 
W każdy wtorek dzieci zakładały kaski 

i ochraniacze i uczyły się bezpiecznej 
jazdy na rokach, bmx-ie, hulajnodze 
i deskorolce w ramach „Wakacji na 
skateparku”. MZUK zapewniał nie tyl-
ko dobrą zabawę, ale również sprzęt 
dla dzieci, które nie posiadają swoich 
ochraniaczy lub deskorolek.

– Z roku na rok sportowe zajęcia 
MZUK cieszą się coraz większą popu-
larnością. Na każdych zajęciach jest 
wysoka frekwencja. To nas bardzo cieszy 
i zachęca do organizacji kolejnych tego 
typu zajęć – mówi Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy MZUK. (mf)

Mammobus czeka. 
Zbadaj się!

I...  po awarii

Sportowe wakacje za nami
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Tegoroczna odsłona Metropolitalnej Nocy Teatrów w naszym mie-
ście zapowiada się nietypowo, bo poza specjalnym spektaklem go-
ścinnym w Ruinach Teatru Victoria, odbędzie się też... potańcówka. 
I to w rytmie polki, walczyka i sztajera!

Teatr Pijana Sypialnia z Warsza-
wy, czyli sprawca całego zamieszania, 
wystąpi przed gliwicką publicznością 
w sobotę, 24 września, o godz. 18.00 
w Ruinach Teatru Victoria (al. Przyjaź-
ni 18). „Wodewil warszawski” będzie 
pierwszym w tym sezonie spektaklem 
wystawianym na deskach gliwickiego te-
atru. Z tej okazji, o godz. 14.00 na Rynku 
odbędzie się happening inaugurujący 
nowy sezon teatralny. Warto przyjść 
i przekonać się, jak przed popołudnio-
wym występem warszawscy artyści 
przywitają się z publicznością.

„Wodewil warszawski” to sztuka, 
której akcja rozgrywa się w przed-
wojennej stolicy. Spektakl wypełnia 
muzyka na żywo i taniec w wykonaniu 
warszawskich cwaniaczków i nadobnych 
panien. – Teatr Pijana Sypialnia z nie-
zwykłą lekkością rozpracowuje tradycyj-

ne konwencje teatralne i przenosi je na 
współczesny grunt, sprawiając, że stają 
się one atrakcyjne dla widzów – przeko-
nują organizatorzy wydarzenia. Warto 
dodać, że w sezonie 2014/2015 spektakl 
„Wodewil warszawski” w ogólnopolskim 
rankingu krytyków teatralnych został 
wyróżniony jako najlepsze przedstawie-
nie teatru muzycznego.

Po przedstawieniu, o godz. 19.45, 
przed Ruinami Teatru Victoria rozpocz-
nie się Potańcówka Przedmiejska. Ak-
torzy i tancerze Teatru Pijana Sypialnia 
zadbają o to, żeby wszyscy uczestnicy 
przenieśli się do przedwojennej War-
szawy, ucząc się tańców z epoki: polki, 
walczyka, sztajera i fokstrota. Wstęp na 
potańcówkę jest bezpłatny. Nie trzeba 
mieć żadnego doświadczenia tanecz-
nego, wystarczą wygodne buty i dobry 
nastrój.  (mm)

Od 3 października w gliwickiej bibliotece będą organizowane za-
jęcia z kodowania dla dzieci w wieku 11–12 lat. Językiem progra-
mowania, którego będą uczyli się uczestnicy zajęć, będzie Scratch!

– Mistrzowie Kodowania to projekt 
edukacyjny mający na celu upowszech-
nienie nauki programowania w polskich 
szkołach i bibliotekach. W ramach zajęć 
dzieci uczą się programowania w intuicyj-
nym języku Scratch. Bibliotekarze biorący 
udział w programie zostali przeszkoleni 
przez ekspertów, by prowadzić zajęcia 
programowania w swoich bibliotekach. 
Udział w programie jest bezpłatny – wyja-
śniają organizatorzy. Mistrzowie Kodowa-
nia to projekt skierowany do dzieci, które 
wcześniej nie miały styczności z kodo-
waniem w Scratchu. Twórcą tego języka 
jest Mitchel Resnick, pomysłodawca serii 
zabawek Lego Mindstorms.

Podstawowy kurs, zaznajamiający 
z głównymi funkcjami i blokami, jest 
przewidziany na 8 spotkań. Zajęcia 
będą odbywały się w poniedziałki 
i czwartki między godz. 16.30 a 18.00 
w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 
17). Dzieci pracują w sześcioosobowych 
grupach, każde przy swoim kompute-
rze. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 
września. Formularz jest dostępny na 
stronie MBP: www.biblioteka.gliwice.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr. tel.: 32 238 10 05 lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: filia21@
biblioteka.gliwice.pl. 

 (mm)

17 września w Stacji artystycznej RyNek zostanie otwarta zbioro-
wa wystawa artystów związanych z Gliwicami. Zobaczymy m.in. 
prace malarskie, graficzne i rzeźbiarskie.

Wystawa „Gliwice – teren zaufany” 
zostanie otwarta o godz. 18.00. Wśród 
artystów, którzy pokażą swoje prace, są 
malarze, graficy, rzeźbiarze, ilustratorzy, 
fotograficy, a nawet ceramicy. Wszyscy są 
w jakiś sposób związani z naszym miastem. 
Na wystawie swoje prace zaprezentują: 
Anna Biela, Anna Brudzińska, Beata Brząka-
lik-Gburek, Leszek Cepak, Agnieszka Chrza-
nowska-Małys, Katarzyna Cupiał, Monika 
Fesser-Larisz, Joanna „Star” Czupryniak, Jo-
hannes M. Hedinger, Hanna Hölling, Margo 
Hupert, Małgorzata Jabłońska, Magdalena 

Kapela, Jacek Kucaba, Magdalena Kwapisz-
-Grabowska, Katarzyna Łata-Wrona, Ewa 
Pańczyk-Hałubiec, Mirek Słomski, Piotr 
Szewczyk, Bożena Szwaja, Dagny Szwaja, 
Marta Zajączyńska-Kowalska i Anna Zawi-
sza-Kubicka.

Prace będzie można oglądać w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4–5) do 5 
października, od poniedziałku do piąt-
ku między godz. 13.00 a 19.00. Wstęp 
wolny. Wystawę „Gliwice – teren zaufa-
ny” objął patronatem Prezydent Miasta 
Gliwice.  (mm)

śmierć kliniczna to gliwicki zespół punkowy, który działał w latach 
1982–85 i odegrał ważną rolę na polskiej scenie alternatywnej.  
24 września odbędzie się koncert z okazji 35-lecia zespołu, na któ-
rym zagrają też De Łindows, bulbulators i Redakcja.

Dawnych członków Śmierci Klinicz-
nej będą reprezentowali Darek Dusza 
i Jerzy Mercik. Dusza to gitarzysta, 
kompozytor i autor tekstów. Niedawno 
ukazała się jego autobiografia „Jestem 
ziarnkiem piasku”. Mercik był wokali-
stą zespołu w latach 1981–83. Kariera 
Śmierci Klinicznej zaczęła się na festiwalu  
w Jarocinie w 1982 roku. Później muzycy 
występowali na wszystkich liczących się 
imprezach w Polsce (FAMA, Opole), grali 
też koncerty klubowe. Ich singiel „Nie-
normalny świat” przez długie miesiące 
był notowany na Liście Przebojów Trójki. 
Kto wie, jak potoczyłyby się losy Śmierci 
Klinicznej, gdyby ich następny utwór nie 

został zdjęty przez cenzurę, a muzycy 
mieli możliwość nagrania płyty?

Jubileuszowy koncert odbędzie się 
o godz. 19.00 w Klubie Studenckim Spirala 
(CKS Mrowisko, ul. Pszczyńska 85). Będzie 
to być może jedyna okazja, żeby posłuchać 
dawnych utworów Śmierci Klinicznej, bo 
muzycy nie planują reaktywacji zespołu. 
Darkowi Duszy i Jerzemu Mercikowi na 
scenie towarzyszyć będzie sekcja muzy-
ków. Zagrają także: De Łindows, kapela 
promująca swój czwarty krążek „Awaria 
systemu”; Bulbulators, starzy wyjadacze 
śląskiej sceny punkowej, aktywni od 1998 
roku; Redakcja, zespół Darka Duszy, łączący 
punk rock z reggae i punk jazzem. (mm)

Miasto, teren zaufany

Punk’s Not Dead

Polki, walczyki i sztajery Mali Mistrzowie kodowania

 fo
t. 

M
BP

 G
liw

ic
e

 fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra

 fo
t. 

Ce
za

ry
 F

ili
pi

uk



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2016 (813), 15 września 2016 11

kULTURa

W muzycznym raju

Zagraj to jeszcze raz, Miles

Oleś brothers & antoni „Ziut” Gralak

cO?
GDZIe? 
kIeDy?

cZWaRTek 15 WRZeśNIa
 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzieci, 

Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: „Pytanie o żydowską tożsamość” – wy-

kład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Historia Żydów – 
trzy tysiące lat samotności”, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: Oleś Brothers & Antoni „Ziut” Gralak – 
koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, klub 
muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

 ■ godz. 20.00: „Dances with Camera 2016” – projekcje 
w ramach DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3)

PIąTek 16 WRZeśNIa
 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy fotografii Pawła Franika, 

Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „Tam, gdzie byłam” – spotkanie z Anną Ja-

klewicz z cyklu „Babska Stacja”, Biblioforum (ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 20.00: „Miles Davis i ja” – pokaz specjalny i wykład 

dr. Piotra Schmidta, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 20.30: RSS Boys, Wilhelm Bras, Wojciech Ku-

charczyk, Rusałka – koncerty w ramach Festiwalu 
Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM, Stara 
Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

SObOTa 17 WRZeśNIa
 ■ od godz. 8.50: wykłady, warsztaty i wycieczki w ra-

mach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego  
„Zielone Gliwice”; szczegóły: www.muzeum.gliwice.pl

 ■ godz. 10.00–13.00: II Gliwicka Wymiana Książkowa, 
BLCRK (ul. Dubois 22)

 ■ godz. 15.00: „Zabytki Barcelony” – spotkanie Klubu 
Młodego Odkrywcy, Biblioforum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.15: „Sonia śpi gdzie indziej” – projekcja w ra-
mach Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: otwarcie wystawy „Gliwice – teren zaufa-
ny”, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

NIeDZIeLa 18 WRZeśNIa
 ■ od godz. 8.50: wykłady, warsztaty i wycieczki w ra-

mach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego  
„Zielone Gliwice”; szczegóły: www.muzeum.gliwice.pl

 ■ godz. 15.00: „Biblioforum na językach” – zabawy języ-
kowe, Biblioforum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00: Kabaret Moralnego Niepokoju – występ 
kabaretowy, Scena przy Nowym Świecie (ul. Nowy 
Świat 55–57)

 ■ godz. 16.15: „Kacper i Emma na Safari” – projek-
cja w ramach Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WTORek 20 WRZeśNIa
 ■ godz. 16.30: „Rabarbar” – projekcja w ramach Festiwalu 

Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Jak zostałam pisarką...” – spotkanie 

autorskie z Justyną Wydrą i Sylwią Konik, Stacja Arty-
styczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session w styli-
styce bluesa, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

śRODa 21 WRZeśNIa
 ■ godz. 12.30: „Julieta” – projekcja w ramach Seansu 

Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.30: „Sekrety wojny” – projekcja w ramach 

Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ 17.00–18.00: „Głosowe wygibasy” – warsztaty, Stacja 
Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00–19.00: warsztaty aktorskie, Stacja Arty-
styczna RYNEK (Rynek 4–5)

16 września, przed projekcją filmu „Miles 
Davis i ja”, w kinie amok odbędzie się spo-
tkanie z Piotrem Schmidtem, trębaczem 
i wykładowcą akademii Muzycznej w ka-
towicach. Ze słowa wstępnego dowiemy 
się, jak jeden z najpopularniejszych ame-
rykańskich trębaczy jazzowych, kompozy-
tor i lider grup muzycznych, stał się ikoną 
popkultury.

Po spotkaniu z Piotrem Schmidtem wyświetlony 
zostanie film „Miles Davis i ja”, dramat biograficzno-
-muzyczny w reżyserii Dona Cheadle, jednocześnie 
odtwórcy roli Milesa Davisa. Na ekranie partneruje 
mu Ewan McGregor i wciela się w rolę dziennikarza, 
który w latach 70. puka do drzwi zmagającego się 
z uzależnieniem od narkotyków muzyka. Co wynik-
nie z tego spotkania? O tym widzowie kina Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) przekonają się w piątek  
(16 września) o godz. 20.00.

„Miles Davis i ja” będzie wyświetlany od 16 do 
29 września. Godziny seansów podane są na stronie 
internetowej www.amok.gliwice.pl. (mm)

Trwa IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej all’improvviso. 23 wrze-
śnia wystąpi niezwykły duet z Hiszpanii, Raquel andueza i Jesús Fernández baena.

Podczas koncertu w kościele ewangelicko-augsbur-
skim Marcina Lutra (ul. Strzelców Bytomskich 9) usłyszy-
my włoską muzykę sakralną. Będą dzieła zarówno zna-
nych kompozytorów, takich jak Monteverdi, Ferrari oraz 
Merula, jak i pieśni anonimowych twórców. – Utwory 
wybrzmiewające w programie wskazują na bogactwo 
i duchowe przesłanie włoskiego baroku. Włoskie i łaciń-
skie teksty pojawiają się tu we wspaniałych dziełach, 
takich jak „Lamento della Maddalena”, „Stabat Mater” 
czy „Cantata Spirituale” – zapowiadają organizatorzy.

Z koncertem „In Paradiso” wystąpią, znani z hisz-
pańskiego zespołu La Galanía, sopranistka Raquel Andu-
eza i grający na teorbie (lutni basowej) Jesús Fernández 
Baena. Początek zaplanowany jest na godz. 19.00.

Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Kultu-
ralne FUGA. Impreza jest dofinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

XV edycja cyklu koncertowego „czwartek Jazzowy z Gwiazdą” rozpoczęła się 6 września 
z dużym rozmachem – wystąpiło N.a.k. Trio. 15 września, w klubie muzycznym 4art, 
zagrają Oleś brothers & antoni „Ziut” Gralak.

Czwartki Jazzowe z Gwiazdą przeniosły się do nowe-
go miejsca. Klub muzyczny 4art przy ul. Wieczorka 22 
świetnie pasuje do cyklu koncertów, podczas których naj-
większe gwiazdy muzyki jazzowej nawiązują żywiołowy 
kontakt z publicznością. Właśnie tam, 15 września, wy-
stąpią gwiazdy muzyki improwizowanej – Oleś Brothers 
i Antoni „Ziut” Gralak. – Formacja powstała ze zderzenia 
trzech wybitnych osobowości polskiego jazzu – improwi-
zatorów, wirtuozów i kompozytorów. Artyści znani z nie-
konwencjonalnego podejścia do jazzu tworzą muzykę 
pełną emocjonalności, żywiołowości i finezji – zachęcają 
organizatorzy. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00.

Organizatorem koncertu jest Śląski Jazz Club. Cykl 
„Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)
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Międzynarodowy turniej w Gliwicach!  
Zagrają siatkarki aZS!

W najbliższą niedzielę (18 września) w Gliwicach odbędzie się ostat-
ni terenowy wyścig rowerowy zaliczany do cyklu bike atelier MTb 
Maraton. Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice. 
Gotowość do startu zgłosiło prawie 300 zawodników – zarówno za-
wodowców, jak i amatorów. Przewidziano też kategorie dla dzieci. 
Miasteczko maratonowe powstanie na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego „cZecHOWIce”. będzie się działo!

 W akcji zobaczymy czołowych polskich 
kolarzy górskich. Swój start zapowiedział 
m.in. Michał Ficek, który specjalizuje się 
w maratonach MTB na najdłuższych dy-
stansach oraz wyścigach XCO i szosowych. – 
Kolarstwo pochłonęło mnie na dobre jakieś 
5 lat temu. Przez ten czas wystartowałem 
w przeszło dwustu wyścigach z większy-
mi bądź mniejszymi sukcesami. Obecnie 
mam 23 lata, mieszkam w Mysłowicach, 
a prywatnie dopiero co ukończyłem studia 
magisterskie na kierunku Automatyka i Ro-
botyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
Interesuję się przede wszystkim kolarstwem, 
dietetyką oraz nowoczesnymi technologia-
mi – napisał o sobie Michał Ficek na swojej 
stronie internetowej. Na starcie gliwickiego 
wyścigu pojawi się też Dariusz Batek. Uro-
dzony w Oświęcimiu zawodnik jest m.in. 
srebrnym medalistą mistrzostw świata 
MTB. Zapowiada się więc bardzo ciekawa 
rywalizacja – tym bardziej, że zawody adre-
sowane są do szerokiego grona sympatyków 
kolarstwa górskiego. – Na kilka dni przed 
wyścigiem zgłosiło się już prawie 300 uczest-
ników. Sporo zawodników czeka z zapisami 
do ostatniego momentu, dlatego spodzie-
wamy się, że na starcie stanie ponad 600 
osób – mówi Anna Bara, organizator Bike 
Atelier MTB Maraton. – Będzie to świetna 
okazja, by zakończyć sezon rowerowy, za-
równo dla tych, którzy trenują kolarstwo 
wyczynowo, jak i dla tych, którzy jeżdżą 
hobbystycznie i chcą się sprawdzić w ry-
walizacji z innymi. Dla obu tych grup przy-
gotowaliśmy dwa dystanse – PRO i HOBBY 
– dodaje. Pierwszy z nich liczyć będzie 
73, a drugi 33 kilometry. Trasa popro-
wadzi po stosunkowo płaskich terenach, 
więc powinien być to dystans w zasięgu 
każdego uczestnika. Znalazło się na nich 
kilka ciekawych fragmentów, jak np. mało 
znany 2-kilometrowy odcinek prowadzący 

po nieaktywnym szlaku kolejowym, bez 
torów i podkładów. Zawodnicy odwiedzą 
też m.in. lasy w Łabędach oraz Tarnowskie 
Góry.

 Bike Atelier MTB Maraton to im-
preza dla całych rodzin, gdyż przygoto-
wano również oddzielne zmagania dla 
najmniejszych miłośników rowerów. 
Najmłodsze dzieci mogą stanąć na starcie 
wyścigu KIDDY, w towarzystwie swojego 
opiekuna. W zależności od wieku, dy-
stans wyniesienie od 200 metrów (moż-
liwość jazdy na rowerkach biegowych) 
do 4 kilometrów. Starsze dzieci mogą 
natomiast ruszyć ze swoim opiekunem 
na trasę HOBBY. Na terenie miasteczka 
maratonowego (Ośrodek Wypoczynko-
wy „CZECHOWICE”) powstanie osobna 
strefa dla dzieci. To tam znajdzie się do-
datkowy punkt, w którym prowadzone 
będą zapisy na wyścigi dziecięce. Zapisy 
prowadzone będą wyłącznie na miejscu 
(na dystans KIDDY nie obowiązują zapisy 
internetowe). Zapisy dla dzieci w wieku 
7-11 lat będą możliwe od godz. 8.00 do 
9.30, natomiast zapisy dla dzieci młod-
szych będą możliwe aż do godz. 11.30. 
Zapisy na wyścigi kIDDy są możliwe TyL-
kO w dniu zawodów. Koszt uczestnictwa 
dziecka w wyścigu: 7-11 lat – 10 zł/do 6 
lat – bezpłatnie. Zgłoszenie dziecka do 
zawodów możliwe jest jedynie przez oso-
bę pełnoletnią, po wypełnieniu stosow-
nego formularza (dostępnego w punkcie 
rejestracji). Na uczestników wyścigów 
dziecięcych będą czekały medale oraz na-
grody. Pozostali zawodnicy mogą zgłosić 
się do startu w dniu imprezy (od godz. 
8.00 do 10.30). Rejestracja internetowa 
kończy się 15 września (o godz. 23.59). 
Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy 
znajdują się na stronie www.bikeatelier-
maraton.pl.   (as)

SPORT

kOLORy 
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czas na finał!

Fo
t. 

AZ
S 

Po
lit

ec
hn

ik
i Ś

l.

Już dziś (15 września) rozpoczyna się międzynarodowy turniej siatków-
ki kobiet. W hali przy ul. kaszubskiej rozegranych zostanie 15 spotkań. 

Oprócz siatkarek z Klubu Środowisko-
wego AZS Politechniki Śląskiej na turniej 
przyjadą Dunki (Amager VC), Białorusinki 
(Zhemchuzina Polesia Mozyr), a także 
reprezentacja Gruzji. Rywalizować będą 
też polskie zespoły, m.in. KSZO Ostrowiec 
i Budowlani Toruń. 

Oficjalne rozpoczęcie turnieju organiza-
torzy przewidują o godz. 17.15 w hali przy 
ul. Kaszubskiej 28 w czwartek (15 wrze-
śnia), jednak pierwszy mecz turnieju zo-

stanie rozegrany wcześniej, o godz. 10.00. 
Amager VC zmierzy się wtedy z AZS-em.

Rozgrywki zaplanowane są na trzy 
dni. Turniej zakończy się w sobotę  
(17 września). Wydarzenie zostało ob-
jęte patronatem Prezydenta Miasta Gli-
wice oraz Rektora Politechniki Śląskiej. 
Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. Szczegóły dotyczące 
dat i godzin spotkań są dostępne na  
www.azs.gliwice.pl. (pm)
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SPORT

Dobrze się zaczęło, 
gorzej skończyło…

…ale NaJWaŻNIeJSZe, że 
Piast znów zaczął strzelać 
gole. W spotkaniu 8. ko-
lejki LOTTO ekstraklasy 
gliwiczanie zremisowali 
z Górnikiem Łęczna 3:3 
(3:1). W emocjonującym 
spotkaniu podopieczni 
Radoslava Látala prowa-
dzili aż trzema bramkami. 
Goście zdołali jednak wy-
równać. 

 – Prowadząc trzema bram-
kami nie można dać sobie wy-
drzeć zwycięstwa. Szczególnie 
grając przed własną publiczno-
ścią – mówił na pomeczowej 
konferencji prasowej trener 
Piasta Radoslav Látal. Był to 
pierwszy mecz gliwiczan pod 
wodzą Czecha po jego powrocie 
do gliwickiego klubu w roli szko-
leniowca. – Początek meczu był 
dobry w naszym wykonaniu. Gra 

wyglądała dokładnie tak, jak 
chcieliśmy. Szybko strzeliliśmy 
trzy bramki. Później zmieniliśmy 
ustawienie w defensywie i za-
graliśmy na czwórkę obrońców. 
Nie było to do końca najlepsze 
rozwiązanie. Niestety nie wy-
trzymaliśmy i daliśmy sobie wy-
drzeć zwycięstwo w końcówce 
spotkania – komentował Látal. 
 W najbliższą sobotę (17 
września, godz. 20.30) Piast 

Gliwice rozegra wyjazdowe 
spotkanie z Wisłą Kraków. Być 
może przy ul. Reymonta nastąpi 
pełne przełamanie i gliwiczanie 
pod wodzą Látala zdobędą 
komplet punktów. Szanse są 
duże, bo Wisła w tym sezonie 
przegrywa mecz za meczem. Po 
ośmiu kolejkach „Wiślacy” zaj-
mują ostatnie miejsce w tabeli. 
Wygrali tylko raz, przegrali – aż 
siedem spotkań.  (as)

koszykarze GTk Gliwice szlifują formę przed rozpoczynającym się pod koniec wrze-
śnia nowym sezonem I ligi. Decyzją władz Polskiego Związku koszykówki (mimo 
spadku z I ligi) gliwiczanie w dalszym ciągu grać będą na zapleczu ekstraklasy. 

Do drużyny dołączyli nowi 
gracze. Zespół intensywnie tre-
nuje i rozgrywa mecze kontrolne. 
Poprzedni sezon w I lidze dla gli-
wiczan nie zakończył się najlepiej. 
Pechowa była zwłaszcza końców-
ka. Po przegranej z UTM Rosa Ra-
dom GTK spadło z I ligi. Pojawiła 
się jednak szansa na powrót do 
pierwszoligowych rozgrywek – 
gdy jedna z drużyn awansowała 
do Tauron Basket Ligii powstało 
wolne miejsce w I lidze. Po speł-
nieniu odpowiednich warun-
ków Polski Związek Koszykówki 
(PZKosz) zdecydował o przyznaniu 
gliwiczanom licencji, dzięki której 
w dalszym ciągu będą mogli wy-
stępować na zapleczu ekstraklasy. 
 Pechowa końcówka poprzed-
niego sezonu stała się motywacją 
do podjęcia działań mających na 

celu odbudowę i wzmocnienie 
drużyny. Kluczowym zadaniem 
było zatrzymanie trenera Pawła 
Turkiewicza, który współpracował 
m.in. z selekcjonerem reprezenta-
cji Polski i ekstraklasowym zespo-
łem Start Lublin.
 Skład drużyny został zmie-
niony prawie w całości. Pozostało 
jedynie dwóch zawodników 
z poprzedniego teamu – Kacper 
Radwański i Grzegorz Podulka. 
W drużynie pojawili się gracze do 
tej pory występujący w Tauron 
Basket Lidze – Paweł Zmarlak, 
który trafił do Gliwic z MKS 
Dąbrowa Górnicza oraz Marcin 
Salomonik ze Startu Lublin. Do 
składu dołączyli też zawodnicy 
I ligi – Aleksander Filipiak i Łukasz 
Ratajczak (obaj z Noteci Inowro-
cław), Damian Pieloch (Spójnia 

Stargard) i Marceli Dziemba (GKS 
Tychy). W zespole znalazło się 
także miejsce dla doświadczone-
go gracza drugoligowego zespołu 
Alba Chorzów – Marcina Wesela-
ka oraz reprezentantów Polski do 
lat 18 – Michała Jędrzejewskiego 
i Dominika Rutkowskiego (obaj 
z WKK Wrocław). Kadrę uzupeł-
nią zawodnicy występujący w ze-
szłym sezonie w rezerwach GTK 
– Kosma Kołcz i Wojciech Zięba. 
 Koszykarze od kilku tygodni 
intensywnie przygotowują się do 
nowego sezonu. Mecz inauguru-
jący rozgrywki I ligi GTK rozegra 24 
września z MUKS Kotwica 50. Spo-
tkanie odbędzie się w Kołobrzegu. 
Przed własną publicznością gliwi-
czanie wystąpią w drugiej serii 
gier. Rywalem GTK będzie Max 
Elektro Sokół Łańcut. (kb)

Nowe siły na nowy sezon!

Wsiądź na rower  
i jedź po nagrodę!

Płyń z rodziną  
po medale!

Dla wszystkich amatorów kolarstwa niezwykle cie-
kawie zapowiada się ostatnia niedziela miesiąca (25 
września). Odbędą się wtedy zawody o Puchar Prezy-
denta Gliwic w kolarstwie górskim. 

Rowerzyści, zarówno ama-
torzy, jak i ci bardziej profe-
sjonalni rozpoczną rywalizację 
o godzinie 8.30 rano. Nie ma 
potrzeby zarejestrować się już 
teraz; biuro zawodów będzie 
prowadziło zapisy pół godziny 
przed startem każdej z licznych 
kategorii wiekowych. 

W imprezie będą mogły 
uczestniczyć nawet dzieci na 
rowerkach biegowych – trzy-, 
czterolatki.

Trasa będzie prowadziła 
przez część Lasu Łabędzkiego 
i tereny wokół zbiorników 
retencyjnych kąpieliska. Dla 
najlepszych przewidziano 
nagrody, choć głównym ce-
lem, jaki przyświecał organi-
zatorom imprezy, jest przede 
wszystkim promocja aktywno-
ści fizycznej.

    Więcej szczegółów o wyda-
rzeniu na stronie www.mzuk.
gliwice.pl.  (pm)

W krytej pływalni Olimpijczyk przy ul. Oriona, już 25 
września odbędą się śląskie Rodzinne Zawody Pły-
wackie. W wydarzeniu, po raz pierwszy w tej edycji, 
będą mogły wziąć udział rodziny spoza Gliwic. 

W ubiegłym roku zaintere-
sowanie zawodami było bardzo 
duże. Wzięło w nich udział 150 
osób. Z powodu popularności 
i licznych zapytań organizator 
postanowił zaprosić do wodnej 
aktywności rodziny z całego 
województwa śląskiego. 

Jakie są zasady uczest-
nictwa w zawodach? Przede 
wszystkim, aby startować jako 
rodzina, musi się ona składać 
z minimum trzech osób. Ko-
lejnym wymogiem jest to, by 
przynajmniej jedno dziecko 
było uczniem szkoły pod-
stawowej bądź przedszkola. 

Będzie można rywalizować 
zarówno indywidualnie, jak 
i w sztafetach.

Więcej szczegółów o wyda-
rzeniu na stronie www.mzuk.
gliwice.pl.  (pm)
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji  
odbędzie się w dniach

od 15 września 2016 r.  
do 15 października 2016 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nierucho-
mościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją po-
winny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 września 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 września 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani 
są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki ,
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki. 

15 września 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się 
gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgod-
nie z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 września do 15 października 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 października 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać 
do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wy-
łożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWaGa TRUTka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowa-
nego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających  
z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

 śląskie centrum Logistyki Sa 
 wynajmie:

 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.
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.

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

OGłOSZENIA

kOMUNIkAT

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 afa-

zją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-

padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność 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 ogólnokształ-
cącego, technikum lub szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do za-
kupu 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 Wy-
działu Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po 
przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu 
zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad skła-
dania wniosków i refundowania wydatków należy 
pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty 
pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

WyPRaWka SZkOLNa 2016

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 :

• 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.

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

• 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.

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.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu  
Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw.  
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do

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

wynajęcia:
•	 560–561 do 22 września 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

www.scl.com.pl

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

Stypendia mogą uzyskać wybit-
nie uzdolnieni uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych i artystycznych, zamieszkali 
na terenie miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypen-
dium może zostać złożony dla 
ucznia, który uzyskał w wyniku 
ostatniej klasyfikacji rocznej 
średnią ocen co najmniej 4,0 
i ocenę z zachowania co naj-
mniej dobrą oraz legitymuje 
się osiągnięciami naukowymi 
lub artystycznymi na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym  
lub wojewódzkim. 
Z wnioskiem o przyznanie sty-
pendium Prezydenta Miasta mo-
że wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o 
przyznanie stypendium Prezy-
denta Miasta Gliwice dla uczniów 
– od 1 września do 30 września 
2016 r.
Wnioski wraz z załączoną do-
kumentacją należy składać w 
zamkniętych kopertach w se-
kretariacie Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).
Do wniosku o przyznanie sty-
pendium należy dołączyć, 
potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora 
szkoły lub osobę przez nie-
go upoważnioną, kserokopie 
dokumentów potwierdzają-
cych wyniki w nauce, ocenę 
z zachowania oraz uzyskanie 
osiągnięć naukowych lub arty-
stycznych, 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 sty-
pendium do pobrania: 
• w sekretariacie Wydziału Edu-

kacji Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Jasna 31A (I piętro, 
pok. 119), 

• w każdej szkole gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, 

• na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) w zakładce 
„Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji  
tel. 32/338-64-64,  
 32/338-64-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGłASZA

ZaSaDy UDZIeLaNIa  
STyPeNDIUM PReZyDeNTa MIaSTa DLa UcZNIÓW



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2016 (813), 15 września 2016 15

OGŁOSZeNIa

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

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. ZWycIĘSTWa 16-18, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 62,89 m2 + piwnica - 12,29 m2, 2 poko-
je, 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
(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 po-
zostającego w częściach wspólnych nierucho-
mości
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.

 □ 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.

MIESZkALNE

że 19 października 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 II ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 

przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 465, obręb Przyszówka, na sprze-
daż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 463, 

obręb Przyszówka, kW GL1G/00120060/2 przy ul. Pułaskiego.

cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 12 900,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Minimalne postąpienie: 130,00 zł
cena wywoławcza jest ceną brutto 
i zawiera 23% podatek VaT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j.  
DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.)
Nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działkę nr 463, obręb 
Przyszówka, została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu ogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr PM-2483/16 
z 10 marca 2016 r. Przetarg ograni-
czono do właścicieli nieruchomo-
ści sąsiednich z uwagi na wielkość 
i funkcję zbywanej działki, która sta-
nowi dojazd do działek sąsiednich.
I przetarg ograniczony odbył się 
28 czerwca 2016 r. i został zakoń-
czony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość o powierzchni 95 m2 

złożona z działki o numerze 463, ob-
ręb Przyszówka, użytek Bi, stanowi 
teren niezabudowany, posiada kształt 
regularny, zbliżony do prostokąta. Teren 
płaski, zagospodarowany jako droga. 
Dojazd do nieruchomości drogą asfal-
tową od ul. Pułaskiego. Zapewnienie 
skomunikowania nieruchomości wy-
maga uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach i uzależnione jest 
od natężenia oraz struktury Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabu-
dowy mieszkaniowej oraz usługowej. 
Działka nieuzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości  
oraz sposób zagospodarowania:

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą  
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działkę nr 463, położona 
jest na obszarze oznaczonym symbo-
lem 17U, co oznacza tereny zabudowy 
usługowej.

Przy sprzedaży nieruchomości działka 
nr 463, obręb Przyszówka zostanie ob-
ciążona nieodpłatną służebnością prze-

chodu i przejazdu do działki sąsiedniej 
nr 464, obręb Przyszówka.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 1300,00 zł w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257 z za-
znaczeniem „Przetarg ustny ograniczo-
ny, działka 463, obręb Przyszówka, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku miasta Gli-
wice najpóźniej 14 października 2016 
r. Wpłacenie wadium w wyżej okre-
ślonym terminie jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 
22 czerwca 2016 r. W przypadku, gdy 
zapisy księgi wieczystej nie odzwier-
ciedlają stanu faktycznego uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumen-
ty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu w terminie do  
14 października 2016 r. do siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nierucho-

mości zaoferowanej przez oferenta, 
który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają – bez 
możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wy-
gra przetarg, uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie i wysokości oraz okazanie ko-
misji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej do-
wodu osobistego osoby obecnej na 
przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości

Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien być podpisany 
w terminie do 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 18 listopada 2016 r.

Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana 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 wskazanym 
rachunku bankowym.

Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem prawa do nieruchomo-
ści oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy 
pod nr tel: 32/338-64-12 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-11.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami. Niniejsze ogłoszenie za-
mieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA,

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

• pracownik budowlany do 
wykończeń wnętrz/glazur-
nik – wykształcenie średnie, 
wymagane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, wykony-
wanie zabudowy z płyt gip-
sowo-kartonowych, gładzie, 
malowanie agregatem, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice 
i okolice;

• magazynier – wykształcenie 
średnie, doświadczenie zawo-
dowe, uprawnienia do obsłu-
gi wózków widłowych, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• fryzjer – wykształcenie zawo-
dowe, staż pracy min. 1 rok, 
jedna zmiana, miejsce pracy 
Gliwice;

• kierowca kat. c+e – wykształ-
cenie zawodowe, doświadcze-
nie: brak wymagań, prawo jaz-

dy kat. C+E, dostawa ładunków 
na terenie UE;

• konsultant telefoniczny – pra-
ca w biurze – wykształcenie 
średnie, doświadczenie: brak 
wymagań, umiejętność ob-
sługi komputera (Microsoft 
Office), zakres obowiązków: 
umiejętność łatwego nawią-
zywania kontaktów z ludźmi 
i prowadzenia rozmów tele-
fonicznych, obsługa połączeń 
wychodzących i przychodzą-
cych, przeprowadzanie badań 
potrzeb klienta, raportowanie 
czasu pracy, umowa zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kasjer/sprzedawca – wy-
kształcenie: brak wymagań, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe, umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej, książeczka 
sanepidowska lub gotowość 
do jej wyrobienia, dwie zmia-

ny, miejsce pracy: Gliwice,  
ul. Raciborska (Sklep Żabka);

• kierowca – wykształcenie śred-
nie, min. 3 lata doświadcze-
nia zawodowego, prawo jazdy  
kat. B, komunikatywna znajo-
mość j. angielskiego, badania 
psychotechniczne oraz lekar-
skie, kierowanie taksówką 
w Knurowie;

• pracownik ogólnobudow-
lany – wykształcenie: brak 
wymagań, mile widziane do-
świadczenie, wykonywanie 
prac ogólnobudowlanych,  
m. in. wykończenia wnętrz, do-
cieplanie itd., jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• elektryk – wykształcenie 
zawodowe, kier. elektryk, 
umiejętność pracy w zespole, 
praca przy urządzeniach elek-
trycznych, dwie zmiany po  
12 godzin, praca na terenie 
woj. opolskiego i śląskiego.

Oferty z 8 września 2016 r.

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

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

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

nabór nr kD.210.23.2016.bOI-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowiska gońców w biurze Obsługi Interesantów 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,

• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danych stanowiskach. 

Dokumenty należy składać do 23 września 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

nabór nr kD.210.24.2016.kP-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale kultury i Promocji Miasta 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 27 września 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1

zatrudni:                                             
• mechanika samochodowego z doświadczeniem,

• mechanika sprzętu lekkiego z doświadczeniem (zagęszczarki, piły spalinowe, itp.),
• mechanika sprzętu ciężkiego z doświadczeniem  

(drogowego: walce, ciągniki rolnicze, itp.),
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej  

oraz koparko-ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,

• kierowcę z uprawnieniami: c+e oraz T.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:  

tel.: 32/270-40-03; e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  37/2016 (813), 15 września 201616


