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Komu 
kibicować?

Nbit rozpoczął sezon zwycięstwem,  
a GAF Omega Gliwice porażką. Obie dru-
żyny nadal walczą o jak najlepsze wyniki. 
Czy zmiany w składach umożliwią zdobycie 
laurów?

Wyjątkowa sobota 
w teatrze

W ubiegłym roku była ABBA, teraz przy-
szedł czas na spotkanie z kulturą żydowską. 
Przed nami kolejna Metropolitalna Noc 
Muzeów. Zarezerwujcie sobie 26 września, 
bo atrakcji nie zabraknie.

Dzieje się 
na drogach

W tym roku na bieżące remonty ulic 
zaplanowano wydać ponad 12 mln zł z bu-
dżetu miejskiego. Naprawiane są jezdnie 
i chodniki w różnych dzielnicach. Co już 
zrobiono, a gdzie roboty jeszcze trwają?

Psistanek 
Gliwice

Adopcyjny kącik, pokazy psich umiejęt-
ności, porady trenerów i weterynarzy – to 
atrakcje zbliżającego się PSISTANKU. 27 wrze-
śnia impreza „Wariacje na 4 łapy, czyli baw 
się razem z psami” zawita do Parku Chopina.
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https://gliwice.eu/samorzad


Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, 
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
Sekretarz redakcji: Joanna Lenczowska, tel. 32/239-11-35, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Magiera, Anna Marcok, Monika Foltyn, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Marcin Wesołowski, tel. 32/231-30-44, e-mail: wesolowski_m@um.gliwice.pl
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  39/2015 (762), 24 września 20152

druga strona w obieKtywie

Karuzela z końca XIX wieku była jedną z największych atrakcji Retro Pikniku. Im-
preza z okazji 110-lecia Muzeum w Gliwicach przyciągnęła do Parku Chopina całe 
rodziny. Można było spróbować swoich sił w wyścigach w workach czy biegu lokaja 
(z zastawioną tacą w ręce). Przechadzające się po alejkach damy w strojach z tamtej 
epoki, zachęcały do wspólnej gry w bule, serso czy krokieta (nie mylić z krykietem!). 
Zamiast tortu można było skosztować wyjątkowych cukierków i uwielbianej przez 
dzieci waty cukrowej.

...maszerowaliśmy podczas XIII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Odkry-
waliśmy historię Żydów w naszym regionie. 19 i 20 września Muzeum w Gliwicach 
zorganizowało autokarowe i piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Spacerując  
z przewodnikiem po śródmieściu można było odwiedzić miejsca związane z  kulturą 
i historią gliwickich Żydów i posłuchać opowieści o tym, jak kiedyś tętniło tam życie 
diaspory. Zaprezentowano też archiwalne zdjęcia i szkice, które pozwoliły inaczej 
spojrzeć na rodzimą historię. 

Witamy w 1905 roku Śladami przeszłości...

Gliwiccy modelarze Stanisław Kubit i Jacek Żukowski osiągnęli bardzo dobre wyniki 
w Turnieju Trzech Zamków (Ukraina Cup, Toszek Cup oraz Governor’s Cup), zali-
czanym do klasyfikacji Pucharu Świata w klasie modeli szybowców sterowanych 
automatycznie. Stanisław Kubit zwyciężył też w końcowej klasyfikacji tegorocznej 
edycji Pucharu Świata, pokonując 120 konkurentów. To czwarty triumf gliwiczanina 
w Pucharze Świata i jednocześnie dziewiąty medal zdobyty przez gliwickich mo-
delarzy w tegorocznych międzynarodowych imprezach. 

26 września na Giełdzie Samochodowej w Sośnicy odbędzie się I Gliwicki Rally Sprint 
o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. Do pokonania będą dwa odcinki: szutrowy  
o długości 1,7 km i ponadkilometrowy o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Prze-
jazdy zawodników zaplanowane są pomiędzy godz. 11.00 a godz. 17.00. Na terenie 
giełdy warto być już o godz. 10.00, by zobaczyć pokaz nowoczesnych technik bla-
charskich, zabytkowe samochody, elektryczny bolid i konkurs jazdy na trolejach. 
Szczegóły na stronie: www.sprint.msg-rally.pl.

Puchar Świata po raz czwarty! Pierwszy „gaz do dechy” na giełdzie

Trwają prace konserwatorskie przy trzech rzeźbach „Macierzyństwo” prof. Sta-
nisława Słodowego, które znajdują się na Skwerze Doncaster (tyły Urzędu Miej-
skiego). Pierwszy etap to dokładne oczyszczenie powierzchni rzeźb. Następnie 
uzupełnione zostaną ubytki, a powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona 
przed ponownym zabrudzeniem. Prace potrwają ok. 6 tygodni (w zależności  
od pogody). Figurami zajmuje się konserwator rzeźby kamieniarskiej i detalu ar-
chitektonicznego. 

Tegoroczna edycja konkursu Prezydenta Miasta Gliwice „Lider Społeczny Gli-
wic” już za nami. Laureaci to: Darek Opoka, Fundacja „Kapitan Światełko”, Sto-
warzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, Festiwal 
Podróżniczy „Świat to za mało!” i firma Marco. Wiecie za co zostali wyróżnieni? 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na gliwicki Rynek, gdzie na spe-
cjalnych planszach są prezentowane ich sylwetki. Wystawę można oglądać  
do 9 października.

Akcja – konserwacja Liderzy do zobaczenia na... Rynku
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AKTUALNOŚCI

Na ul. Pliszki powstanie minirondo, do którego podłączona będzie 
ulica prowadząca do nowych budynków mieszkalnych. Trwają przy-
gotowania do rozpoczęcia prac.

Kompleks trzykondygnacyjnych do-
mów mieszkalnych „Wiśniowe Wzgórze” 
wraz z drogami wewnętrznymi buduje 
na osiedlu Sikornik firma Nexx. Pierwsze 
cztery budynki mają być gotowe w pierw-
szym kwartale 2016 roku, a kolejne trzy na 
początku 2017 roku. W sumie znajdzie się 

w nich około 100 mieszkań. Jak informuje 
deweloper, o budowie w Gliwicach zade-
cydowała przede wszystkim lokalizacja, 
dobra komunikacja oraz duży potencjał 
miasta, w tym szczególnie rozwój strefy 
ekonomicznej i tworzenie wielu miejsc 
pracy.

Powstanie kompleksu mieszkaniowe-
go wiąże się z koniecznością skomuniko-
wania go z miejskim układem drogowym  
i zapewnienia kierowcom bezpieczne-
go przejazdu. Dlatego miasto zawarło  
z firmą Nexx porozumienie, zgodnie z któ-
rym budowa 3-wlotowego minironda na  

ul. Pliszki będzie w połowie finansowa-
na z pieniędzy miejskich, a w połowie  
z budżetu inwestora. Łączny koszt to 
około 300 tys. zł. Za realizację inwestycji 
odpowiada deweloper, ale nadzoruje  
ją Zarząd Dróg Miejskich. 

      (al)

W tym roku na bieżące remonty miasto planuje wydać ponad  
12 mln zł z budżetu miejskiego. Naprawiane są jezdnie i chodniki  
w różnych dzielnicach. 

Pogoda sprzyja w tym roku drogow-
com. Co już zrobiono? Przykładowo 
zmodernizowano chodniki w Ostropie, 
Starych Gliwicach, Szobiszowicach i na 
Trynku (na odcinkach ulic Traktorzy-
stów, Kozielskiej, Uszczyka i Lotników).  
Zupełnie nowe chodniki zbudowano 
przy ulicach Nad Łąkami, Jałowcowej 
i św. Wojciecha. Nową nawierzchnię 
mają natomiast ulice: Wyczółkowskie-
go (od ronda do ul. Kozielskiej) oraz 
Styczyńskiego (od ul. Kozielskiej do  
ul. Andersa). Z myślą o zmotoryzowanych 
wyremontowano także parkingi przy 
ulicach Zygmuntowskiej (na odcinku od 
ul. Ossolińskich do ul. Literatów) oraz 
Wybrzeże Wojska Polskiego. Nowe na-
wierzchnie jezdni i chodników powstały 
na ulicach Karolinki i Wieniawskiego,  
a także przy fragmentach ulic Brzozowej, 
Żeromskiego i św. Marka. Ten ostatni re-
mont był jednym z zadań wskazanych do 
realizacji przez mieszkańców w ramach 
głosowania podczas budżetowych kon-
sultacji społecznych i objął też budowę 
kilku miejsc parkingowych. 

W takim samym głosowaniu miesz-
kańcy zadecydowali o budowie miejsc 
parkingowych przy ul. Paderewskiego 
na osiedlu Obrońców Pokoju. Tam ro-
boty są w toku i mają zakończyć się  

w październiku. Drogowcy pracują też 
obecnie na Zatorzu – trwa remont jezdni 
na ul. Poniatowskiego (od skrzyżowa-
nia z ul. Chorzowską do skrzyżowania  
z ul. Okrzei), gdzie zakres robót wymagał 
wprowadzenia okresowo ruchu jedno-
kierunkowego i objazdu dla kierowców. 
Dodatkowo powstaną tam miejsca posto-
jowe i powiększony zostanie skwer. 

W najbliższych tygodniach ekipy 
remontowe przeniosą się m.in. na  
ul. Kościuszki. – Ulice w Gliwicach są sys-
tematycznie modernizowane. W tym roku 
w ramach tzw. remontów bieżących, które 
nie obejmują naszych większych inwestycji 
drogowych, do realizacji skierowaliśmy  
28 zadań. Taka lista powstaje na podsta-
wie wizji inspektorów Zarządu Dróg Miej-
skich w terenie, pod uwagę brane są pro-
pozycje radnych miejskich i osiedlowych, 
analizowane są zgłoszenia przekazywane 
przez mieszkańców. Uwzględniliśmy też 
wyjątkową sytuację związaną z budową 
w Gliwicach Drogowej Trasy Średnicowej. 
Zdecydowaliśmy się na remonty, które nie 
powodują dużych utrudnień przy głów-
nych drogach – mówi Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy ZDM. Wszystkie 
bieżące remonty powinny zakończyć się 
w listopadzie. 

            (bom-al)

Nowe mieszkania, nowe rondo

Ulica Karolinki już po remoncie

Na ulicy Paderewskiego trwa budowa miejsc parkingowych

Prace przy budowie minironda rozpoczną się już niedługo

Nowy kompleks mieszkalny na osiedlu Sikornik będzie połączony z ul. Pliszki 

Dzieje się na drogach

ul. Pliszki
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#PolskaDolinaKrzemowa

Gliwice coraz częściej są postrzegane jako miasto nowych technologii i nowatorskich rozwiązań, dobrych specjalistów i perspektyw. Wize-
runek ten kreują firmy, które wybrały Gliwice na swoją siedzibę. Są nowoczesne, innowacyjne, sięgają po pionierskie rozwiązania. Budują 
nową rzeczywistość. Budują kapitał Gliwic. 

Miasto tworzą ludzie. Kierunek 
jego rozwoju kształtują z kolei firmy. 
Od ich charakteru, wizji i specjalizacji, 
a także innowacyjności i umiejętno-
ści zastosowania nowych rozwiązań  
technologicznych, współzależy wize-
runek miasta i możliwości dalszego 
rozwoju.

Pod względem wdrażania nowych 
technologii, Gliwice wyróżniają się 

na tle wielu miast w Polsce. Działają 
tutaj liczne firmy znane na arenie 
międzynarodowej. Dobrze prosperu-
ją, skupiają się m.in. przy ośrodkach 
naukowych, jak Politechnika Śląska, 
Park Naukowo-Technologiczny „Tech-
nopark Gliwice” i Centrum Nauki  
i Biznesu „Nowe Gliwice”. Zajmują się 
np. projektowaniem, designem i opra-
cowywaniem innowacyjnych rozwiązań 

dla branży medycznej, informatycznej 
i zbrojeniowej. Ponadto współpracują 
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, 
tworzą oprogramowanie, systemy 
informatyczne, aplikacje mobilne  
i interaktywne technologie. 

Kto tworzy Polską Dolinę Krzemo-
wą? Czym zajmują się nowoczesne 
firmy z Gliwic? Na czym polega ich 
innowacyjność? Jak wyglądała ich 

droga do sukcesu? Poznajcie innowa-
torów z Gliwic. Zapraszamy na stronę 
www.gliwice.eu. Wystarczy kliknąć  
na znajdujący się na górze strony ba-
ner „Gliwice – Przyszłość jest tu”.

Filmy dostępne są również na www.
youtube.com/GliwiceTV.

    (mf)

Przyszłość jest TU

Nowoczesne rozwiązania dla armii zaprezentował podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach gliwicki Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM" sp. z o.o. Jedną z propozycji było oprogramowanie przedstawiające najnow-
sze systemy obrony powietrznej kraju przy pomocy systemu zobrazowania CAVE.

OBRUM sp. z o.o to jedna z najbar-
dziej unikalnych placówek naukowych  
i badawczo-rozwojowych w kraju. 
Opracowuje koncepcje, modernizuje  
i tworzy nowe produkty przeznaczone 
dla Sił Zbrojnych RP. Głównym adresa-
tem są wojska lądowe, w tym zmecha-
nizowane, pancerne, radiolokacyjne  
i inżynieryjne. Podczas ostatniego salonu  

w Kielcach OBRUM zaprezentował apli-
kacje serwisowe poszerzonej rzeczy-
wistości, symulatory proceduralne do 
szkolenia operatorów maszyn i urządzeń 
pozostających na wyposażeniu Sił Zbroj-
nych RP, mobilny most oraz trójwymia-
rowe oprogramowanie przedstawiające 
najnowsze systemy obrony powietrznej 
kraju.

– Oprogramowanie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem profesjonali-
stów. W wirtualnej jaskini zapoznał się  
z nim także Prezydent RP. Zaprezen-
towaliśmy też most towarzyszący na 
podwoziu samochodowym MS-20 oraz 
Wielofunkcyjny Inżynieryjny Pojazd 
Hybrydowy, który powstał w ramach 
konsorcjum z Politechniką Śląską  

i Przemysłowym Instytutem Automaty-
ki i Pomiarów w Warszawie – wyjaśnia 
Robert Hałek, dyrektor ds. handlowych. 
Produkty OBRUM, powstające w ścisłej 
współpracy z MON, wpływają na zwięk-
szenie bezpieczeństwa państwa. 

    (mf)

Gliwickie rozwiązania dla armii

Jednym z rozwiązań pokazanych przez OBRUM podczas Salonu był mobilny most  
do pokonywania przeszkód o szerokości do 20 metrów, mogący poruszać się po drogach 
publicznych. W kilkanaście minut można go rozłożyć na przeszkodzie i przygotować  
do przeprawy. Według OBRUM jest to również dobra propozycja dla Centrum  
Zarządzania Kryzysowego i Sztabów Kryzysowych

Aplikacje serwisowe w technologii nowej generacji łączą obraz świata rzeczywistego  
z elementami generowanymi cyfrowo. Technologia ta oparta jest na systemie  
wykorzystującym nowoczesne algorytmy rozpoznawania obrazu w czasie rzeczywistym.  
Na obraz z kamery nakładany jest obraz wytworzony komputerowo. Połączenie obu pozwa-
la na tworzenie aplikacji, w których widz może oglądać obiekty z dowolnej perspektywy
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festiwal

Przed nami jesień pełna muzycznych wrażeń. 21 października w Gliwicach startuje PalmJazz  –  festiwal form etnicznych i jazzowych. To już 
szósta edycja, podczas której odbędzie się kilkanaście koncertów muzyków z całego świata. 

PlamJazz Festiwal jest organizowany 
przez Fundację Integracji Kultury i do-
finansowany z budżetu miasta Gliwice. 
Na dobre wpisał się do kulturalnego 
kalendarza naszego miasta. W tym roku 
muzyki z najwyższej półki będzie można 
posłuchać w Centrum Kultury Jazovia, 
Gliwickim Teatrze Muzycznym i Cen-
trum Organizacji Kulturalnych „Perełka”. 
Dodatkowo w CK Jazovia (Rynek 10), od 
21 października do 22 listopada, będzie 
można obejrzeć wystawę zdjęć Janusza 
Różańskiego o tematyce jazzowej. 

W ramach szóstej edycji, na festiwa-
lowej scenie wystąpią gwiazdy świato-
wego formatu. Uri Caine to amerykański 
pianista i kompozytor, który swobodnie 
porusza się w szerokim obszarze mu-
zycznym – od klasyków, przez jazzowe 
standardy, po muzykę klubową. Trio, któ-
rego będzie można posłuchać w Jazovii  
22 października, współtworzą wszech-
stronny perkusista Clarence Penn  
i nowojorski kontrabasista Mark Helias.  
26 października scena będzie należała 
do saksofonisty ze ścisłej światowej czo-
łówki jazzmanów, Norwega polskiego po-
chodzenia – Jana Garbarka. W Gliwicach 
zagrają wraz z nim Rainer Brüninghaus, 
Yuri Daniel, a za brzmienie instrumen-
tów perkusyjnych odpowiedzialny będzie 

Trilok Gurtu. Enrico Rava, wybitny włoski 
trębacz, który na festiwalowej scenie 
zagości 27 października, zaprezentu-
je brawurowe połączenie jazzowych 
brzmień z operą i popularnymi włoskimi 
przebojami. Dzień później przyjdzie czas 
na rodzimą muzyczną perełkę, czyli do-
brze znaną polskiej publiczności Hannę 
Banaszak. 

Dzięki finansowemu wsparciu mia-
sta, oprócz biletowanych wydarzeń, 
przygotowano też bezpłatne koncerty.  
Na początek, 21 października, w CK Jazo-
via, wystąpią Dominik Wania (absolwent 
wydziału jazzu na New England Con-
servatory of Music w Bostonie) i Krzysz-
tof Herdzin (autor orkiestracji muzyki 
Jana A.P. Kaczmarka do filmu „Finding  
Neverland”, nagrodzonej Oscarem  
w 2005 r.), a także Michał Tokaj (pia-
nista, absolwent Akademii Muzycznej  
w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki  
Rozrywkowej) i Marcin Masecki (ab-
solwent prestiżowej Berklee College 
of Music w Bostonie, zaangażowany  
w wiele różnorodnych projektów mu-
zycznych). 24 października na scenie 
Jazovii królować będzie sekstet, któremu 
przewodzą: pianista jazzowy Kirk Light-
sey oraz austriacki puzonista i kompozy-
tor Paul Zauner.

Potem czeka nas podwójnie  
koncertowy wieczór. Podczas ostat-
nich październikowych występów,  
29 października, w ramach PalmJazzu 
zagra Atom String Quartet – pierwszy  
w Polsce kwartet smyczkowy grający jazz  
– w towarzystwie saksofonisty Ceza-
riusza Gadziny oraz Anthony Strong  

– popularny brytyjski piosenkarz, autor 
tekstów i pianista jazzowy. 

To dopiero pierwsza część muzycz-
nych atrakcji w ramach PalmJazz Festiwal. 
O kolejnych, listopadowych koncertach, 
będziemy informować szerzej na łamach  
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego – 
Gliwice”.                 (mag)

Czas na PalmJazz

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na darmowe koncerty obowiązują zapro-
szenia. Można je zdobyć, wysyłając e-mail, zawierający imię, nazwisko, adres 
mailowy i numer telefonu, na adres dedykowany konkretnemu wydarzeniu. 
Zaproszenia będą przyznawane w drodze losowania. Szczegółowe informacje 
dotyczące zaproszeń i biletów znajdują się na stronie festiwalu: www.palmjazz.pl.

Hanna banasZaK JAN GARBAREK

antHony strong

MARCIN MASECKIDOMINIK WANIA
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ROZMAITOŚCI

Jak z jednej komórki, którą ledwo widać pod mikroskopem wyhodo-
wać roślinę z korzeniami i liśćmi? Co zrobić, by uchronić gatunki ro-
ślin zagrożone wyginięciem? To możliwe dzięki tzw. mikropropagacji  
– metodzie nazywanej także „in vitro” roślin. Palmiarnia Miejska  
w Gliwicach włączyła się w wyjątkowy projekt! 

Z trudnym tematem rozmnażania 
roślin w sterylnych, laboratoryjnych wa-
runkach postanowili zmierzyć się studenci 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
zrzeszeni wokół Interdyscyplinarnego 
Koła Naukowego Przyrodników Planeta. 
To grupa młodych biologów i biotechno-
logów. Materiał do badań, czyli rośliny, 
udostępnia im Palmiarnia Miejska w Gli-
wicach. Dodatkowo kierownictwo gliwic-
kiego obiektu wspiera młodych badaczy 
swoją wiedzą i doświadczeniem – pomaga 
dobierać gatunki, które włączane są do 
badań. 

W projekcie chodzi przede wszystkim 
o to, żeby z jednego fragmentu rośliny 
uzyskać jak najwięcej okazów, które będą 
mogły samodzielnie funkcjonować poza 
laboratorium. – Chcieliśmy zrobić coś in-
nowacyjnego. Zaczęliśmy od teorii – bar-
dzo dużo czasu poświęciliśmy na czytanie 
opracowań naukowych na ten temat. 
Teraz przeszliśmy do praktyki – opowiada 
Albert Janota, członek Koła Naukowego 

Przyrodników Planeta. Rośliny udostęp-
niane przez Palmiarnię w laboratorium 
są dosłownie… krojone. Ich fragmenty 
są odkażane i trafiają do tzw. pożywki, na 
której powinny rosnąć. – Karmimy rośli-
nę cukrem, mikro i makro elementami, 
związkami odżywczymi i mineralnymi 
oraz hormonami, które regulują wzrost.  
W zależności od tego jaki hormon po-
damy, tak różnie zachowuje się roślina. 
Chcemy zbadać wiele możliwości – dodaje 
Albert Janota.

Jednym z ciekawszych gatunków, który 
został włączony do badań jest ostrokrzew 
paragwajski, czyli popularna yerba mate, 
która przez wiele osób wykorzystywana 
jest jako substytut kawy i herbaty. Gli-
wicka Palmiarnia prawdopodobnie jest 
jedynym publicznie dostępnym miej-
scem w Polsce, gdzie można zobaczyć 
żywy okaz yerba mate. – Do projektu 
wybraliśmy między innymi rośliny, które 
w naturalnych warunkach występują 
coraz rzadziej. Dla nas to aktywna forma 

ochrony zagrożonych gatunków – mówi 
Marek Bytnar, kierownik Palmiarni Miej-
skiej w Gliwicach. Przykładem może być 
OPERCULICARYA DECARYI – roślina wy-
stępująca jedynie w środowisku pustyn-
nym Madagaskaru. Do tej pory nikt nie 
próbował jej namnażać metodą „in vitro”. 
Dla młodych badaczy sukcesem będzie, 

jeżeli uda się uzyskać rośliny zdolne do 
samodzielnego funkcjonowania. – To jest 
czasochłonny proces. Ale wierzymy, że 
uda się wyhodować rośliny, które będą 
mogły wrócić do Palmiarni w Gliwicach  
i które w warunkach szklarniowych będą 
mogły dojrzewać – mówi Albert Janota.

(as)

Ratunek  
dla roślin

Otwórz 
serce... 
One potrzebują 
pomocy
Adopcyjny kącik, pokazy psich 
umiejętności, porady trenerów  
i weterynarzy – to atrakcje zbli-
żającego się PSISTANKU. Już po 
raz siódmy impreza „Wariacje na  
4 łapy, czyli baw się razem z psa-
mi” zawita do Parku Chopina.

27 września pracownicy, wolontariu-
sze i sympatycy Schroniska dla Zwierząt 
w Gliwicach będą szukać domów dla swo-
ich podopiecznych. Masz wrażliwe serce  
i lubisz towarzystwo zwierząt? Chcesz 
zaopiekować się psem lub kotem i zyskać 
wiernego towarzysza? To spotkanie może 
być właśnie dla ciebie. Przyjdź koniecznie! 

W schronisku w Sośnicy mieszka 
obecnie 190 psów i 55 kotów. Bezdomne 
lub porzucone zwierzaki potrzebują po-
czucia bezpieczeństwa i przynależności, 
więc jeśli otoczysz je miłością, odpłacą Ci 
tym samym. Podczas niedzielnej imprezy 
w Parku Chopina akcja adopcyjna będzie 
więc szczególnie ważna. Ten piknik to 
także okazja do spotkania miłośników 
czworonogów oraz ciekawego spędzenia 
czasu wraz z rodziną czy przyjaciółmi. 
Zaplanowano pokaz psich umiejętności, 
możliwość skorzystania z porad trenera 
i weterynarza, a także różne konkursy. 
Polecamy. 

    (al) 

Jednym  
z najważniejszych 
założeń  
prowadzonego  
projektu  
ma być próba  
ocalenia roślin  
zagrożonych  
wyginięciem
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sport

Twierdza niezdobyta!

Komu  
kibicować?

W meczu 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice wygrał przed własną 
publicznością z Lechią Gdańsk 2:1 (1:1). W obecnym sezonie na stadionie przy  
ul. Okrzei podopieczni Radoslava Látala punktów jeszcze nie stracili! 

Po wygranej z Lechią niebie-
sko-czerwoni umocnili się na po-
zycji lidera, mając nad rywalami 
6 punktów przewagi. Sobotni 
mecz był pierwszym spotka-
niem, do którego przystąpił Piast 

po zawarciu przez zarząd klubu 
umowy z nowym sponsorem 
głównym – firmą ETOTO Zakłady 
Bukmacherskie. 

MECZ GROZY
Spotkanie z Lechią Gdańsk 

trzymało w napięciu od po-
czątku do… samego końca.  

W ogólnym rozrachunku lepszy 
był Piast, ale to goście nieocze-
kiwanie objęli prowadzenie już 
w czwartej minucie meczu. Nie 
wszyscy kibice zdążyli zająć swoje 
miejsca na trybunach, a Lechia 

– po atomowym uderzeniu  
z rzutu wolnego Ariela Borysiu-
ka – zaskoczyła bramkarza Piasta, 
Jakuba Szmatułę. Przed przerwą 
do remisu technicznym strzałem 
doprowadził Martin Nešpor.  
W drugiej połowie Piast wyszedł 
na prowadzenie. Po dośrod-
kowaniu Gerarda Badíi z rzutu 

rożnego piłkę do własnej bramki 
wpakował obrońca gdańszczan 
Rafał Janicki. Na dziesięć minut 
przed końcowym gwizdkiem 
czerwoną kartkę (za drugą 
żółtą) zobaczył Martin Nešpor. 
Piast kończył więc spotkanie 
w dziesiątkę. – Jestem dumny  
z moich zawodników. Walka  
w dziesięciu z tak wymagają-
cym zespołem, jakim jest Lechia 
Gdańsk naprawdę była trudna, 
ale ostatecznie jestem szczęśliwy. 
Na początku było nam bardzo 
ciężko, ale chcieliśmy atakować  
i w końcu przyniosło to efekt – ko-
mentował trener Piasta Gliwice, 
Radoslav Látal. – Pracy sędziego 
nie mam ochoty komentować. 
Było tyle kontrowersji, że aż 
szkoda cokolwiek mówić – ocenił 
arbitra szkoleniowiec Piastunek. 
Po zwycięskim meczu z Lechią 
Gdańsk radości nie ukrywał też 
hiszpański pomocnik Piasta, Ge-
rard Badía. – Byliśmy wojownika-
mi i walczyliśmy do ostatniej mi-
nuty. Taka walka staje się powoli 
naszym znakiem rozpoznawczym 
– mówił „Badi”w pomeczowym 
wywiadzie.     (as)

W tym sezonie aż dwie gliwickie drużyny – GAF i Nbit 
– walczą o jak najlepszy wynik w najwyższej klasie 
rozgrywkowej futsalu. Za nami pierwsze mecze. Nbit 
rozpoczął sezon zwycięstwem na własnym parkiecie, 
a GAF wyjazdową porażką.

GAF Omega Gliwice (bo tak, 
po pozyskaniu sponsora tytu-
larnego brzmi oficjalna nazwa 
drużyny), pod wodzą trenera 
Marcina Waniczka, pierw-
szy mecz w sezonie rozegrał  
w Katowicach. 20 września 
uległ tamtejszemu AZS UŚ 1:4. 
Dla gliwickiego GAFu występy  
w ekstraklasie to chleb powsze-
dni, ale przed nowym sezonem 
zespół zmienił nieco swoje ob-
licze. Do drużyny dołączyli nowi 
zawodnicy: Piotr Łopuch, Konrad 
Podobiński, Michał Grecz, Ama-
deusz Pasierb, Remigiusz Sobek, 
Mateusz Węgrzyn i Portugalczyk 
Joao Baptista oraz bramkarze  
– Miłosz Kocot, Krzysztof Górka  
i Bartek Krzywicki. 

Na własnym parkiecie (w hali 
przy ul. Jasnej) zobaczymy GAF 
26 września. Rywalem gliwiczan 
będzie były mistrz Polski – Re-
kord Bielsko-Biała.

Beniaminek futsalowej eks-
traklasy, czyli gliwicki Nbit, zai- 

naugurował sezon przed własną 
publicznością. Do drużyny poma-
rańczowo-srebrnych dołączyli: 
Przemysław Dewucki, Dominik 
Śmiałkowski, Taras Tarasovych 
i Damian Wojtas. W pierwszym 
starciu z Gwiazdą Ruda Śląska 
podopieczni Szymona Maksyma 
wygrali 5:3. – Wiem doskonale, 
o co będzie walczyć Nbit w tym 
sezonie i co osiągniemy. Walczy-
my o mistrzostwo Polski. To cel 
maksymalny na ten sezon. Cel 
minimalny natomiast to zajęcie 
miejsca w pierwszej czwórce. Nie 
mówię tego, bo takie są moje ży-
czenia, ale w moim przekonaniu 
mamy zespół, który od czołówki 
ekstraklasy nie odstaje – zazna-
czał jeszcze przed rozpoczęciem 
rozgrywek Jarosław Jenczmion-
ka, prezes Nbit Gliwice. 26 wrze-
śnia beniaminek futsalowej eks-
traklasy zmierzy się na wyjeździe 
z drużyną Euromaster Chrobry 
Głogów.

                 (mag)

2 : 1
(1 : 1)

Nešpor (44.), Janicki (71., s) Borysiuk (4.)

Szmatuła, Pietrowski, Osyra, 
Korun, Hebert, Mráz, Vacek 
(86. Mokwa), Murawski, 
Živec (90. Moskwik), Nešpor, 
Barišić (70. Badía)

Marić, Wojtkowiak (85. Krasić), 
Maloča, Janicki, Marković, 

Makuszewski, Łukasik,  
Borysiuk, Mak (70. Mila), 

Peszko, Haraslín (51. Kuświk).

Hebert, Nešpor, Korun

Nešpor (druga żółta)

Borysiuk, Marković, Mila

Widzów: 5877

EKSTRAKLASA 2015/2016 – 9. kolejka

Piast Gliwice Lechia Gdańsk

Drużyna GAF Omega, górny rząd od lewej: Marek Wrona (kierownik drużyny), Janusz Grad (asystent  
kierownika drużyny), Tomasz Lutecki, Marcin Kiełpiński, Maciej Mizgajski, Miłosz Kocot, Bartłomiej Krzywicki, 
Damian Rybitwa, Karol Zdunek, Dariusz Mikulski (trener bramkarzy), Adam Iwański (trener przyg. motorycz-
nego). Dolny rząd od lewej: Remigiusz Sobek, Damian Ficek, Michał Grecz, Piotr Łopuch, Konrad Podobiński, 
Krzysztof Górka, Michał Widuch, Maksym Pautiak, Amadeusz Pasierb, Mateusz Węgrzyn, João Baptista

Drużyna Nbit, górny rząd od lewej: Daniel Hajduk, Dominik Śmiałkowski, Szymon Maksym (I trener),  
Robert Satora, Łukasz Jagiełło, Łukasz Groszak (br), Marek Chojnacki, Sebastian Wiewióra (II trener),  
Damian Wojtas, Łuaksz Bogdziewicz (br), Marcin Gogolak (obsługa techniczna)
Dolny rząd od lewej: Taras Tarasovych, Michał Włodarek, Przemysław Dewucki, Tomasz Czech,  
Michał Kuźnik, Michał Cygnarowski, Tomasz Starowicz, Kamil Musiał 
W kadrze są nieobecni na zdjęciu: Zbigniew Mirga, Mateusz Pawlak, Denis Rogon, Jacek Podgórski  
(trener bramkarzy), Grzegorz Jenczmionka (kierownik drużyny), Adam Tarczyński (z-ca kierownika drużyny)
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Do meczu z Lechią Piast przystą-
pił już po podpisaniu przez zarząd 
klubu umowy sponsorskiej z firmą 
ETOTO Zakłady Bukmacherskie. 

Umowa została podpisana 17 wrze- 
śnia br. Od razu weszła w życie  
i będzie obowiązywała przez rok  
z opcją przedłużenia na kolejne lata.
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„Przepraszam, którędy do lwa?” – w lutym przy ul. Dolnych Wałów  
rozpoczęło działalność Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

W czerwcu zorganizowano pierwsze Święto Szlaku Zabytków  
Techniki województwa śląskiego, czyli INDUSTRIADĘ

W styczniu oddano do użytku nowoczesną krytą pływalnię „Olimpijczyk” z podzieloną niecką basenową o długości 50 metrów. 
W otwarciu udział wzięła Otylia Jędrzejczak, olimpijka, mistrzyni i rekordzistka świata. Olimpijczycy z Gliwic to już tylko kwestia czasu!

31 maja odbyła się uroczystość nadania tytułu  
Honorowego Obywatela Gliwic prof. Jerzemu Buzkowi

Łopaty w dłoń, silniki maszyn w ruch! 
5 lipca rozpoczęto kompleksową modernizację Rynku

2010

2010
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24 września 2010     16:05

2010

Prezydent Gliwic został uhonorowany przez prezydenta RP  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zespół Salake wrócił z Mistrzostw Świata w Tańcu Dzieci  
i Młodzieży „Dance World Cup 2010” ze złotym medalem!

Przekazano do użytku odnowione skwery Bottrop oraz Doncaster. 
Rośnie liczba ładnych miejsc, gdzie można się zrelaksować

Kierowcy z Bojkowa i okolic mogą czuć się bezpieczniej. 
W październiku otwarto węzeł drogowy przy C.H. Auchan 

Ciekawa ekspozycja, nowocześnie urządzone wnętrza... To ul. Boj-
kowska i Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach

2010

Okrzei – tu powstaje obiekt godny najwyższej klasy rozgrywkowej!  
Budowa nowego stadionu miejskiego – zdjęcie z października
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Kultura

Przed nami Metropolitalna Noc Teatrów. Z tej okazji, 26 września, Gliwicki Teatr Muzyczny, podobnie 
jak kilkanaście innych teatrów na Śląsku, przygotował specjalne atrakcje dla widzów.

W ubiegłym roku motywem prze-
wodnim Metropolitalnej Nocy Teatrów 
w naszym mieście, w związku z premierą 
spektaklu „I have a dream”, była muzyka 
zespołu ABBA. Tym razem, podobnie jak 
w przypadku tegorocznych Gliwickich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, będą to spotka-
nia z kulturą żydowską. 

Teatralnym wydarzeniem tego dnia 
będzie dobrze znany gliwickiej publicz-
ności musical „Miłość czyni cuda”, czyli 
roztańczone i rozśpiewane dzieje ży-
dowskiego środowiska w małym polskim 
miasteczku.

W GTM przy Nowym Świecie zapla-
nowano też warsztaty plastyczne „Świat 

z papieru wycięty”. Zarówno dzieci jak  
i dorośli poznają symbolikę tradycyjnej, 
żydowskiej wycinanki i wykonają zapro-
jektowane przez siebie wzory. Później 
ruszymy do tańca – na warsztatach pod 
hasłem „Boso przez Izrael” będzie można 
nauczyć się kroków tradycyjnych, żydow-
skich tańców. 

W teatrze będzie można również po-
znać podstawowe zwroty we współcze-
snym języku hebrajskim na warsztatach 
językowych „Alef, Bet, Gimel, czyli współ-
czesny hebrajski dla początkujących”. 

Wisienką na torcie Metropolital-
nej Nocy Teatrów w Gliwicach będzie 
spotkanie z Maciejem Niesiołowskim 

– wybitnym znawcą muzyki, dyrygen-
tem i gawędziarzem, znanym m.in.  
z programów telewizyjnych z cyklu  
„Z batutą i humorem”, związanym  
z gliwickim teatrem. Podczas spotkania 
zabrzmi muzyka na żywo, a dodatkową 
atrakcją dla widzów będzie możliwość 
przebrania się w kostium teatralny (pół 
godziny przed i po spotkaniu) i zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia. 

Tego dnia warto też zajrzeć do Kina 
Amok. Tam czeka nas wyprawa śladami 
przedwojennych mieszkańców krakow-
skiego Kazimierza czyli film muzyczny 
„Tych miasteczek nie ma już”. Dokładny 
repertuar można znaleźć na stronie inter-
netowej www.teatr.gliwice.pl.            (mag)

Prowadzone nieprzerwanie od 2011 roku badania archeologiczne ulic i placów Starego Miasta odsłoniły 
kolejne ślady wielowiekowej historii Gliwic. Efekt prac wykopaliskowych można zobaczyć na nowej wy-
stawie w Zamku Piastowskim. 

Prace remontowe prowadzone 
na gliwickiej starówce pozwoliły na 
odkrycie wielu tajemnic, jakie kryły  
w sobie uliczki przy Rynku. Odkryto m.in. 
średniowieczną drogę z unikatowym 
drewnianym rynsztokiem, fundamenty 
przykościelnej szkoły czy pozostałości 
po warsztatach rzemieślniczych. Uzyska-
no także dodatkowe, cenne informacje  
o znanych już elementach z przeszłości 
miasta, takich jak fundamenty murów 
miejskich wraz z węzłem Bramy Bytom-
skiej, fosy czy cmentarza przykościelnego.

– Tylko w ciągu dwóch sezonów 
wykopaliskowych pozyskano ponad  
200 tysięcy zabytków. Spośród nich 
zostały wyselekcjonowane te, które 
prezentujemy na wystawie. Niektóre  
z nich są wyjątkowe i rzadkie, jak lichtarz  
z fragmentem świeczki czy też kopaczka  
z drewnianym trzonkiem służąca do pielę-
gnacji przydomowego ogródka. Ekspozy-
cję dopełnia zbiór medalików i krzyżyków 

znalezionych na cmentarzu parafialnym 
oraz fragment oryginalnego XIV-wiecz-
nego rynsztoka, odprowadzającego ścieki  
z ulicy Plebańskiej – opowiadają Monika 

Michnik i Radosław Zdaniewicz, arche-
olodzy i kuratorzy wystawy z gliwickiego 
Muzeum. Ekspozycję przygotowywali we 
współpracy z archeologami Błażejem Tar-
gaczewskim i Marcinem Paternogą. 

Wystawę w Zamku Piastowskim 
otwarto 19 września w tracie Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego. Można ją 
oglądać do końca grudnia, a wstęp jest 
bezpłatny. Oprócz ekspozycji, Muzeum 
przygotowało specjalną ofertę dla dzieci 
i młodzieży. Do 27 listopada organizuje 
lekcje muzealne dla przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Przybliżają 
one w ciekawy sposób dawne dzieje 
naszego miasta – od średniowiecza po 
czasy nowożytne. Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny, jednak ze względu na ogra-
niczoną liczbę miejsc należy zapisywać się 
pod numerem telefonu 32/335-44-03. 

   
                    (am)

Wyjątkowa sobota 
w teatrze

Śladami archeologów...
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KIEDY?

24 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
• godz. 17.00: Kolorystyka dawnych instru-

mentów – wykład w ramach festiwalu 
All’Improvviso, Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia w Gliwicach (ul. Wieczorka 6)

• godz. 20.00: Jazz Jam – jam session  
w stylistyce jazz, Śląski Jazz Club (Rynek 18,  
wejście od Pl. Inwalidów Wojennych 1), 
wstęp wolny

25 WRZEŚNIA (PIąTEK)
• godz. 18.00: Czytanie umysłu – komunika-

cja interpersonalna – warsztaty prowadzo-
ne przez Macieja Staszkiewicza, Bibliofo-
rum ( ul. Lipowa 1), wstęp wolny

26 WRZEŚNIA (SOBOTA)
• godz. 8.00: „Pamiętamy o tragedii żołnierzy 

NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek”  
– rajd kolarski z Turystycznym Klubem Ko-
larskim PTTK im. W. Huzy, start: Rynek

• godz. 16.00: Eliminacje do VII Festiwalu 
RYTM Gliwice, COK „Perełka” (ul. Studzien-
na 6), wstęp wolny

27 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
• godz. 10.00-17.00: Światowy Dzień Tury-

styki – dzień otwarty oddziału PTTK Ziemi 
Gliwickiej (Rynek 11)

• godz. 18.30: Enrike Solinis z zespołem Eu-
skal Barrokensemble – koncert w ramach 
festiwalu All’Improvviso, Gliwicki Teatr Mu-
zyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

29 WRZEŚNIA (WTOREK)
• godz. 12.30: „Titanic w Gliwicach” – otwar-

cie wystawy modeli statków i architektury 
A.Klika, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4), 
wstęp wolny

• godz. 16.00-18.00: „Krakowskie klimaty” 
– podwieczorek przy gramofonie w Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 4), wstęp wolny

• godz. 16.30: Zajęcia plastyczne dla dzieci, 
Strefa Aktywności Społecznej (ul. Jagielloń-
ska 21), wstęp wolny

30 WRZEŚNIA (ŚRODA)
• godz. 19.00-20.00: „Foto Stacja” – warszta-

ty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4), zgło-
szenia zawierające 3 zdjęcia należy przesłać 
na adres: sar@gtwgliwice.pl, wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona

A TAKżE: 
• Od 11 lipca do 30 września: „Wybory i refe-

renda w PRL w latach 1946-1989” – wysta-
wa w Radiostacji Gliwice (ul. Tarnogórska 
129)

• Od 4 do 30 września: „Miłość potrzebna od 
zaraz” – wystawa zdjęć zwierząt z gliwickie-
go schroniska, Palmiarnia Miejska (ul. Fre-
dry)

• Od 23 do 26 września: X Międzynarodowe 
Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie (ul. Ja-
sna 31), wstęp wolny

• Od 26 września do 4 października: II Fe-
stiwal Filmowy Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

www.teatr.gliwice.pl
mailto:sar@gtwgliwice.pl
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MIESZKAńCY

15 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów i Diamentowych Godów. Dla jubilatów przygotowano okolicz-
nościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a gratulacje złożyli im przedstawiciele miejskiego samorządu. W gronie 
par obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Magdalena i Ginter Adamscy, Janina i Józef Bajorowie, Marta  
i Zenobiusz Chrzanowscy, Felicja i Tadeusz Ciszewscy, Renata i Joachim Dufkowie, Genowefa i Stanisław Dylągowie, Janina i Stanisław  
Fikusowie, Teresa i Dieter Glombicowie, Kazimiera i Ryszard Gołkiewiczowie, Brygida i Mieczysław Góreccy, Joanna i Andrzej Jawniako-
wie, Bogumiła i Roman Kielarowie, Maria i Jerzy Kobrowie, Elżbieta i Wawrzyniec Kownaccy, Alicja i Stanisław Krawczykowie, Irena i Rufin  
Labrygowie, Alicja i Władysław Lisowscy, Jolanta i Andrzej Nagajowie, Alicja i Jan Nowaccy, Zofia i Teodor Pielotowie, Jadwiga i Jerzy  
Piontkowie, Wanda i Czesław Pluszczewscy, Wanda i Stanisław Plutowie, Maria i Herbert Pyttlikowie, Bogusława i Henryk Radaszkiewi-
czowie, Barbara i Franciszek Rudowie, Czesława i Jan Słodczykowie, Irena i Jan Sobisiowie, Maria i Stanisław Sołtysowie, Teresa i Edward 
Sudołowie, Irena i Tadeusz Swaryczewscy, Bronisława i Józef Szprochowie, Barbara i Leszek Ślusarczykowie, Róża i Ginter Taborowie, Elżbieta 
i Werner Tymannowie, Hildegarda i Jan Tymonowie, Irena i Stanisław Wilkowie, Rosława i Jerzy Zalewscy, Hildegarda i Józef Zielonkowie, 
Anna i Henryk Zydlowie, Helena i Zdzisław żakowie. Piękną rocznicę 60-lecia swoich związków świętowali: Klara i Władysław Dziuroszowie, 
Zofia i Wiktor Kołoczkowie, Małgorzata i Józef Osadnikowie, Elżbieta i Konrad Skorupowie. 

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości, wśród których byli: Jadwiga i Adam Brudzińscy, Maria  
i Ernest Dornowie, Elżbieta i Józef Kobicowie, Katarzyna i Józef Kożuszkowie, Urszula i Gerard Makselonowie, Krystyna i Michał Paczkowie, 
Helga i Zygmunt Urbańczykowie, Natalia i Lucjan Zającowie. 
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ROZMAITOŚCI / OGłOSZENIA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
uprzejmie informuje, 

że wzorem lat ubiegłych poszukuje partnerów do udziału w „Gliwickim Dniu dla Zdrowia”, 
którego celem jest profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do mieszkańców. 

Termin akcji: 24 października 2015 r. w godz. 10.00 – 15.00
Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu miasta Gliwice do współpracy przy organizacji Gliwickiego Dnia dla Zdrowia 

poprzez zaproponowanie działań leczniczych (konsultacje, porady specjalistyczne, badania) w ramach Państwa działalności. 
Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie https://gliwice.eu/miasto/opieka-me-
dyczna-i-spoleczna i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, lub przesłanie drogą 
elektroniczną na adres: jezyk_b@um.gliwice.pl do 5 października 2015 r. 

Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk, Urząd Miejski Gliwice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 32/238-54-33

Po nitce 
do...  
książki!

Wszechnica w Gliwicach

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie 
zostało zrobione oraz odgad-
nie tytuł książki, do której ono 
nawiązuje, może wziąć udział  
w konkursie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach. 

Bibliotekarze MBP stanęli przed 
obiektywem Bożeny Nitki. W efekcie 
powstały zdjęcia z literackim klimatem. 
W tym miesiącu publikujemy kolejną, 
szesnastą już zagadkę. Pierwsze trzy 
osoby, które odgadną, jakie miejsce  
w Gliwicach zostało sfotografowane oraz 
podadzą tytuł książki, otrzymają nagrody.

Oto podpowiedzi: 
Tytuł książki: polska powieść pełna 

gorących, tanecznych rytmów rozgrywa-
jąca się w pięknym mieście na południu 
Europy. Trzy kobiety, przyjaciółki wyjeż-
dżają do słynnej szkoły tańca  uczyć się …

Miejsce: fragment jednego z budyn-
ków należących do Politechniki Śląskiej. 
Proszę podać ulicę, przy której znajduje 
się ten budynek. 

Odpowiedzi należy przesyłać 
na adres instrukcyjny@biblioteka.

gliwice.pl, wpisując w tytule wiado-
mości „PO NITCE” do 30 września.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź: 

Muzeum w Gliwicach oraz Polska Akademia Umiejętności zapraszają na wykład Wszechnicy Nauko-
wo-Kulturalnej, który odbędzie się 30 września w sali wykładowej Centrum Onkologii (ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej 15). 

Tym razem tematem spotkania 
będzie „Kresowa elektrotechnika: 
profesorowie Politechniki Lwowskiej, 
wielka Wystawa Krajowa, lwowskie 
tramwaje…”, o których opowie prof. 

Jerzy Hickiewicz – absolwent Politech-
niki Śląskiej i były dyrektor tamtejszej 
Katedry Maszyn Elektrycznych, członek 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
członek Komitetu Elektrotechniki PAN, 

autor i współautor książek, referatów 
i artykułów na temat historii polskiej 
elektryki i jej przedstawicieli. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.00, a wstęp jest bezpłatny.            (mag)

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL
WWW.BOZENANITKA.COM

W związku z zarządzonymi na dzień  
25 października 2015 r. wyborami do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw 
Obywatelskich informuje, że:
• do 12 października można zgłaszać za-

miar głosowania korespondencyjnego 
w kraju;

• do 16 października można składać 
wnioski o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa do głosowania;

• do 20 października można składać 
wnioski o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania;

• do 23 października wydawane będą 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków 
i formularzy dostępne są:
• na stronie internetowej:

http://bip.gliwice.eu/ 
informacje_wyborcze

• informacje telefoniczne udzielane są 
pod numerami: (32) 239-11-18, (32) 
238-54-34

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/513/2012  
z 13 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwi-
ce, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2015 r.  
do 15 października 2015 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieru-
chomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wy-
twórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kole-
jowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny 
zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2015 r. należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni po-
żywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni  
i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 września 2015 r. właściciele, administratorzy 
budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowią-
zani 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 spożywcze-
go – 0,50 kg trutki
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg 
trutki 

15 września 2015 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gry-
zoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach od 15 września do 15 października 2015 r. 
należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją  
w miarę potrzeb.

15 października 2015 r. należy zebrać pozostałe reszt-
ki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

 Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie 
uwaga trutKa. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.

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

OBWIESZCZENIA

INFORMACJE  
WYBORCZE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna
https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna
mailto:jezyk_b%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
http://www.bibloteka.gliwice.pl
http://www.bozenanitka.com
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
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OGłOSZENIA

Uczniowie rozpoczynający w ro-
ku szkolnym 2015/2016 
naukę w klasach:
• III szkoły podstawowej,
• IV technikum
oraz uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnością rucho-
wą, w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespo-
łem Aspergera,

którzy posiadają orzeczenie  
o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego mogą ubiegać się  
o przyznanie pomocy materialnej  
w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinan-
sowania do zakupu podręczni-
ków można składać w szkole, do 
której uczeń będzie uczęszczał  
w nadchodzącym roku szkolnym, 
w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 września br.
1.  Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie o wysokości 
dochodów;

• w uzasadnionych przypad-
kach do wniosku można do-
łączyć oświadczenie o wy-
sokości dochodów;

• w przypadku ucznia, któ-
rego rodzina korzysta ze 
świadczeń rodzinnych w for-
mie zasiłku rodzinnego lub 
dodatku do zasiłku rodzin-
nego, można przedłożyć za-
świadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń rodzinnych  
w formie zasiłku rodzinne-
go lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego;

• w przypadku ubiegania 
się o pomoc dla ucznia  

z niepełnosprawnościami 
zamiast zaświadczenia  
o wysokości dochodów, na-
leży dołączyć kopię orzecze-
nia o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie 
wnioskodawcy nie może prze-
kroczyć kwoty 574 zł netto.

3. Wartość pomocy finansowej, 
którą uczeń może otrzymać 
do zakupu podręczników 
wynosi:
• do 225 zł dla ucznia klasy  

III szkoły podstawowej;
• do 445 zł dla ucznia klasy 

IV technikum.
4. W przypadku uczniów z nie-

pełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również 
zakup materiałów eduka-
cyjnych. Wartość pomocy 
finansowej jest uzależniona 
od rodzaju niepełnosprawno-
ści oraz klasy, do której uczeń 
będzie uczęszczał – szczegó-
łowych informacji udzielają 
szkoły oraz pracownicy Wy-
działu Edukacji UM.

5. Wypłata pieniędzy wniosko-
dawcom nastąpi po przedło-
żeniu przez rodziców w szkole 
dowodu zakupu podręczni-
ków.

6. Informację w zakresie szcze-
gółowych zasad składania 
wniosków i refundowania 
wydatków należy pozyskać  
w szkole, w której uczeń bę-
dzie objęty pomocą w ramach 
projektu „Wyprawka szkolna”.

(edu)

wyprawKa  
SZKOLNA 2015

nabór wniosków o przyznanie stypendium  
Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2015 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 wyni-
ku ostatniej klasyfikacji rocz-
nej 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 sty-
pendium Prezydenta Miasta 
może wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków  
o przyznanie stypendium Pre-
zydenta Miasta Gliwice dla 
uczniów – od 1 września do  
30 września 2015 r.

Wnioski wraz z załączoną doku-
mentacją należy składać w za-
mkniętych kopertach w sekreta-
riacie Wydziału Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Do wniosku o przyznanie stypen-
dium należy dołączyć, potwier-
dzone za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły lub osobę 
przez niego upoważnioną, ksero-
kopie dokumentów potwierdza-
jących 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 

Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21 (II piętro, pok. 245), 

• w każdej szkole gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej, 

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

Informacje: Wydział Edukacji 
tel. 32/238-55-29, 32/238-54-51.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM  
PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu z publikacją ogłoszenia  

organizowanego według procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

rozbudowę sygnalizacji  
przeciwpożarowej w budynkach:  
magazynu głównego, portierni  

głównej, księgowości, dyspozycji 
mocy, garaży oraz ZC-4.

Termin składania ofert:  
2 października 2015 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
2 października 2015 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi /  

Inne przetargi

OFERTY PRACY

OFERTY PRACYKOMUNIKATY

nabór nr KD.210.23.2015.IR-4

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na 
stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Inwestycji i Remontów w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 październi-
ka 2015 r., do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, 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.210.24.2015.PP-1 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze w Wydziale 

Planowania Przestrzennego  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 9 październi-
ka 2015 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, 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.210.22.2015.ZA-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Zamówień Publicznych w pełnym 

wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 październi-
ka 2015 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

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

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

specjalista  
ds. sprzedaży i marketingu

siedziba firmy: Gliwice 
nr ref.: Marketing/MSI/2015 

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwija-

jącej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie: logistyka/

transport,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie 

i piśmie – warunek konieczny,
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• zdolności interpersonalne, wysoka kultura oso-

bista, komunikatywność,
• kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzial-

ność,
• doświadczenie nie jest wymagane.

Zakres obowiązków:
• pozyskiwanie nowych klientów,
• bieżąca współpraca z obecnymi klientami 

spółki, 
• przygotowywanie ofert handlowych, negocjo-

wanie cen, ustalanie warunków dostaw,
• organizowanie procesu logistycznego,
• analiza rynku, 
• przygotowywanie raportów według wewnętrz-

nych potrzeb.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swo-
jego CV z zaznaczonym numerem referencyjnym: 
Marketing/MSI/2015 na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe 
informacje dostępne są także na stronie interneto-
wej www.scl.com.pl w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – DzU nr 133, poz. 883)”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice – zwane dalej „sprzedawcą”,

ogłasza przetarg pisemny na  
sprzedaż następujących środków trwałych:

Lp. Rodzaj środka trwałego Cena wywoławcza Stawka VAT Wysokość wadium

1. Odciąg wiórowy dwukomorowy, typ: 
Aerotech OW-2, rok produkcji 1999

1 200,00 zł
(cena brutto) 23% 120,00 zł

2. Odciąg wiórowy jednokomorowy, 
typ: OW-1, rok produkcji 1999

900,00 zł
(cena brutto) 23% 90,00 zł

3. Strugarka stolarska, typ:  
nie ustalono, rok produkcji 1966 

800,00 zł
(cena brutto) 23% 80,00 zł

4. Strugarko-wyrówniarka do drewna, 
typ: DSWA-40, rok produkcji 1974

3 200,00 zł
(cena brutto) 23% 320,00 zł

5. Frezarka do drewna, typ:  
TF 904/2,8 DNB, rok produkcji 2003

7 400,00 zł
(cena brutto) 23% 740,00 zł

6. Pilarka tarczowa, typ: TKSR 400, 
rok produkcji 1994

7 500,00 zł
(cena brutto) 23% 750,00 zł

7. Pilarka taśmowa, typ: DRSD-63,  
rok produkcji 1994

4 600,00 zł
(cena brutto) 23% 460,00 zł

8. Strugarka grubościówka, typ: 
DSNA-52, rok produkcji 1994

6 200,00 zł
(cena brutto) 23% 620,00 zł

Oględzin oraz badań wystawionych w przetargu 
środków trwałych można dokonać w Gliwicach, 
przy ul. Rybnickiej 47, 23 i 24 września 2015 r.,  
w godz. 9.00 – 13.00. Informacje na temat sprzeda-
wanych środków trwałych można uzyskać od Adama  
Domina, pod nr tel. (32) 338-71-80, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedawcy  
w pokoju 308, do 30 września 2015 r. do godz. 9.00.
Wadium należy wpłacić w siedzibie sprzedawcy  
w kasie lub na konto sprzedawcy w Bank Handlowy 
w Warszawie S.A., nr 30 1030 1508 0000 0008 0434 
7003, z adnotacją: „Wadium – przetarg na sprzedaż 
(podać nazwę środka trwałego i typ)”. Wadium 
musi zostać zaksięgowane na koncie sprzedawcy 
w dniu otwarcia ofert do godz. 9.00.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden 
z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia 
równej co najmniej cenie wywoławczej.
Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, 
wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po doko-

naniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta 
została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. 
Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta 
uchyli się od zawarcia umowy, wówczas wnie-
sione przez niego wadium przepada na rzecz  
sprzedawcy.

Oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie 
zaadresowana na sprzedawcę (jak w nagłówku) oraz 
będzie na niej umieszczone następujące oznaczenie: 

Przetarg pisemny na sprzedaż:
(wpisać nazwę środka trwałego i typ)

nie otwierać do 30 września 2015 r. do godz. 9.30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej na koper-
cie będzie znajdować się również nazwa i adres 
oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2015 r. o godz. 
9.30 w siedzibie sprzedawcy.

Sprzedawca informuje, iż przysługuje mu prawo 
swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy prze-
targu zaoferują taką samą cenę.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie systemu wentylacji  
i klimatyzacji części IV piętra 
budynku Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach – etap 0, VI i VII”.
Termin składania ofert:  

5 października 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

5 października 2015 r. o godz. 9.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / 
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

Szczegóły na   
www.gliwice.eu

w dziale  
„Dla mieszkańców”

http://bip.gliwice.eu/strona%3D10389%2C2389
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2482
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,276
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,276
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,279
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,279
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,274
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,274
mailto:ekrutacja%40scl.com.pl?subject=
mailto:ekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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OGłOSZENIA

Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (DzU z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) 

o przyjęciu dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice”, uchwalonego 
uchwałą nr V/79/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. 

Z treścią dokumentu można zapoznać się w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w pokoju nr 12 (parter), w godzinach 
pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta -> Uchwały Rady 
Miasta od 1969 roku (link: http://bip.gliwice.eu/strona=120,608,3163).

Numer naboru 3/2015

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent) w Dziale Wspólnot 
Mieszkaniowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• załatwianie spraw związanych z udziałem 

Miasta Gliwice jako współwłaściciela we 
wspólnotach mieszkaniowych,

• prowadzenie rejestrów na potrzeby Działu 
Wspólnot Mieszkaniowych,

• prowadzenie spraw związanych z rozlicze-
niem finansowym Miasta Gliwice jako wła-
ściciela we wspólnotach mieszkaniowych. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej roczny staż pracy, w tym przy-

najmniej półroczny staż pracy w jednostce 
samorządu terytorialnego, 

• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. DzU z 2015 r., poz. 
782 z późn. zm.), o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego (t. j. DzU z 2014 r.,  
poz. 150 z późn. zm.), o własności lokali  
(t. j. DzU z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. 
zm.), Kodeks cywilny, (t. j. DzU z 2014 r.,  
poz. 121 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarządzania nieru-
chomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność obsługi komputera w stopniu 

bardzo dobrym,
• znajomość topografii miasta Gliwice,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole, analizy i syntezy 

informacji, logicznego myślenia,
• praca związana z gospodarowaniem nieru-

chomościami.

Cechy charakteru:
• komunikatywność,
• sumienność,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w stresie.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nieposiadającym windy, 

praca na I lub II piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 12 
lub 20, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej po-
łowy dobowego wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• praca wymagającą mobilności na terenie 

miasta Gliwice w celu udziału w zebraniach 
wspólnot mieszkaniowych,

• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające staż pracy (po-
twierdzone kserokopią świadectw pracy 
lub zaświadczenia, z których wynika okres 
świadczenia pracy);

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić za-
trudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
◊ „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – (DzU z 2014 r., poz. 1182)”,

◊ „przyjmuję do wiadomości fakt obowiąz-
ku publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej moich danych osobowych zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
– (DzU z 2014 r., poz. 1202)”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie pod-
pisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać w zamkniętych kopertach oznaczonych  
nr naboru 3/2015, w sekretariacie Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej (I piętro), Plac Inwali-
dów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 2 października 2015 r. do godz. 13.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ter-
minie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumen-
ty, w tym opinie lub referencje z poprzednich 
miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/239-11-19.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych 
kandydatów nastąpi do 9 października 2015 r.
Planowany termin przeprowadzenia testów 
merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej  
– 13 października 2015 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w ZGM w Gliwicach jest dostępny 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca,

• kandydaci nie będą informowani indywidu-
alnie o terminie testu merytorycznego lub 
rozmowy kwalifikacyjnej,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zain-
teresowane zwrotem dokumentów mogą je 
odebrać w Zakładzie zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty po trzech miesią-
cach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych – (DzU  
z 2014 r., poz. 1202) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane oso-
bowe kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa wyżej jest 
mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
składa, wraz z wymaganymi dokumentami, 
kopię dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność.

INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21, zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 198/2015 do 7 października 2015 r.,
•	 od nr 205-/2015 do nr 214/2015  

do 7 października 2015 r.,

przeznaczone do zbycia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
•	 nr 175/2015 do 5 października 2015 r.,
•	 od nr 201/2015 do nr 203/2015  

do 6 października 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
DzU 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	nr 597-600 do 2 października 2015 r.,
•	nr 602-609 do 5 października 2015 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	nr 588 do 2 października 2015 r.,
•	nr 610-612, nr 614-626 do 6 października 

2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów ustnych 
nieograniczonych odbywających się  

w drodze licytacji na:

 X sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej położonej przy ul. Gomułki 6A  
w Gliwicach
Licytacja rozpocznie się 29 września 2015 r.  
o godz. 12.00

 X sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej położonej przy ul. Pliszki 22A  
w Gliwicach
Licytacja rozpocznie się 30 września 2015 r.  
o godz. 12.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej 
www.pec.gliwice.pl i pod numerem telefonu 

32/335-01-25, 26, w godz. 7.00 – 15.00  
oraz 32/335-01-04.

OFERTY PRACY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki  
nr 1042, obręb Trynek, o powierzchni 
0,0613 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Nowej, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, zapisanej w KW nr GL1G/00034421/1.
Termin przetargu: 6 października 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
145 800,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 października 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 

na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta  
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

• elektryk/elektromonter – wykształce-
nie zawodowe, roczne doświadczenie 
zawodowe, praca przy instalacjach 
elektrycznych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• kasjer – magazynier – wykształcenie 
min. zawodowe handlowe, rok do-
świadczenia, umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej, prace związane z funkcjono-
waniem sklepu, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• kierowca kat. C+E – wykształcenie: brak 
wymagań, doświadczenie zawodowe 
wymagane, prawo jazdy C+E, praca na 
wywrotce, przewóz towarów, miejsce 
pracy: woj. śląskie; 

• operator maszyn – wykształcenie i do-
świadczenie: brak wymagań, zdolności 
manualne, dokładność, gotowość do 

pracy zmianowej, zakres obowiązków: 
praca na linii montażu amortyzatorów, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
pracodawca zapewnia bezpłatny do-
jazd, posiłki dofinansowywane przez 
pracodawcę; 

• spawacz MIG/MAG – wykształcenie: 
brak wymagań, wymagane upraw-
nienia MIG/MAG, rok doświadczenia, 
miejsce pracy: Knurów;

• telefoniczny doradca klienta – wy-
kształcenie i doświadczenie: brak wy-
magań, komunikatywność, pozytywne 
nastawienie, umiejętność negocjacji, 
dobra dykcja, zakres obowiązków: te-
lefoniczny kontakt z klientem, dbałość 
o wizerunek firmy, realizacja powierzo-
nych zadań, jedna zmiana, umowa-zle-
cenie, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 17 września 2015 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

I. Wymagania na stanowisko referenta:
1. Wymagania niezbędne:
1)  jest obywatelem polskim lub osobą 

nieposiadającą polskiego obywatel-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka 
polskiego, potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)  posiada kwalifikacje zawodowe wyma-
gane do wykonywania pracy na okre-
ślonym stanowisku, doświadczenie na 
podobnym stanowisku,

4)  nie była skazana prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  cieszy się nieposzlakowana opinią.
2. W zakresie wykształcenia:
1)  wykształcenie min. średnie.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów kom-

puterowych Qwark, Płatnik,
2) znajomość przepisów oświatowych 

(Karta Nauczyciela i ustawa o pracow-
nikach samorządowych),

3) znajomość przepisów podatkowych, 
płacowych, ZUS.

II. Zakres zadań wykonywanych na sta-
nowisku referenta
Do podstawowego zakresu zadań wykony-
wanych na tym stanowisku należy m.in.:
1) obliczanie płac pracowników pedago-

gicznych i niepedagogicznych,
2) rozliczanie składek ZUS i podatku.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) inne dokumenty o posiadanych kwali-
fikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbęd-
nym do pracy na danym stanowisku,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list 
motywacyjny, szczegółowe CV – powinny 
być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierp- 
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2001 r.,  
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

IV. Termin i miejsce składania doku-
mentów:
Dokumenty należy składać do 5 paździer-
nika 2015 r. do godz. 10.00 w sekreta-
riacie Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca, 
ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach, osobiście. 
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/232-30-33, 
wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach 
kwalifikacyjnych, które odbędą się 6 paź-
dziernika 2015 r. (wtorek) od godz. 8.00 
ze wszystkimi kandydatami spełniający-
mi wymogi formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie  
7 października 2015 r.
Planowany termin zatrudnienia:  
od 15 października 2015 r.

V. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po 3 miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Numer naboru: 5/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni kandydata na stanowisko  
starszego referenta w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie 

w pełnym wymiarze etatu

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kierunku ad-

ministracja,
2. minimum 4-letnie doświadczenie,  

w tym 3 lata w pracy administracyjnej,
3. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej,
4. znajomość Kodeksu postępowania 

administracyjnego i Kodeksu cywil- 
nego,

5. znajomość obsługi systemów informa-
tycznych (środowisko Windows, Pakiet 
MS Office),

6. niekaralność za przestępstwa,
7. dobry stan zdrowia.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 14 października 2015 r. w Dziale Kadr  
i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II pię-
tro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach  
z dopiskiem: Nabór numer 5/2015 na wol-
ne stanowisko urzędnicze starszy referent 
w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku  
i Rodzinie. W przypadku wysłania ofert pocz-
tą decyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej 
w Gliwicach. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-
96-51 lub 32/335-96-52. Aplikacje, które 
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia   
dostępna jest na stronie http://opsgliwice.pl/ w zakładce Nabory

http://bip.gliwice.eu/strona=120,608,3163
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2487
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2434
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2434
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2434
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2434
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSZENIA

Górnośląska 
Agencja  

Przedsiębiorczości 
i Rozwoju sp. z o.o.  

w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16,  

tel.(32)339110, faks (32)3393117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu 
ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż  nieruchomości 

opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, 
Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki  
o numerze 14/55 i powierzchni 0,3096 hek-
tara, ujawniona w Księdze Wieczystej  
o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Gliwicach. 

Nieruchomość ta stanowi własność Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 8 grudnia 2009 r. Prawo wła-
sności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej  
zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot prze-
targu nie jest obciążona ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć nowych 
technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 

Cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości net-
to: 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 
złotych  00/100 groszy), 1 m2 nieruchomości 
brutto: 202,95 zł (słownie: dwieście dwa 
złote  95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości o nume-
rze 14/55: 510 840,00 zł (słownie: pięćset 
dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 
i zero groszy) – cena wywoławcza całej nie-
ruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości o numerze 
14/55 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 
628 333,20 zł (słownie: sześćset dwadzieścia 
osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złotych 
i dwadzieścia groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.   
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 
3984) w terminie do 2 października 2015 r. 
do godz. 9.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocz-
nie się 2 października 2015 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wy-
kupienie „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wy-
maganymi dokumentami  do  2 października 
2015 r. do godz. 9.30 w siedzibie organiza-
tora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie 
organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, 
w dniach roboczych, od poniedziałku do piąt-
ku; od 17 września 2015 r. do 1 października 
2015 r., od godz. 8.00 do 15.00. 

Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23% po-
datku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100 
groszy) plus 23% podatku VAT, płatne na 
rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach  
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega 
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert.

NIERUCHOMOŚCI

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal nr 12, I piętro – oficyna, 
pow. 73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 146 600,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, lokal 
nr 5A, II piętro, pow. 68,73 m2 + 2 piwnice o łącz-
nej pow. 5,54 m2, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia,  
łazienka
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 135 900,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, lokal 
nr 8, poddasze, pow. 60,12 m2 + piwnica 5,55 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuchnia z dostępem do WC 
z klatki schodowej (części wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 103 300,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. KONSTANTEGO DAMROTA 19, lokal nr 2, parter, 
pow. 30,76 m2 + piwnica 6,24 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 68 100,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2015 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. HUTNICZA 7, lokal nr 5, I piętro, pow. 28,32 m2 
+ piwnica 7,20 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC usytuowanego na klatce schodowej (części 
wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52 300,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. ZABRSKA 22, lokal nr 1c, parter, pow.  
116,62 m2 + piwnica 19,70 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 222 100,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. TOSZECKA 50, lokal nr 4, parter, pow.  
36,36 m2 + piwnica 3,28 m2, 1 pokój, kuchnia, WC 
(do legalizacji)
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52 600,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2015 r. od godz. 15.10 do 15.20
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. TOSZECKA 50, lokal nr 6, I piętro, pow. 73,48 m2 
+ piwnica 2,34 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 115 900,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2015 r. od godz. 15.10 do 15.20
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. WOLNOŚCI 17, lokal nr 1, parter, pow. 40,00 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 500,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r. od godz. 14.20 do 
14.35
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. ŚWIĘTOJAńSKA 47, lokal nr 5, I piętro, pow.  
35,64 m2 + piwnica 7,22 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 80 500,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2015 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. WĘGLOWA 42, lokal nr 5, I piętro, pow.  
43,41 m2 + piwnica 3,26 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak 
wentylacji grawitacyjnej), WC, przedpokój
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 82 700,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 30 września 2015 r. od godz. 14.25 do 14.35
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. REYMONTA 22, lokal nr 3, parter, pow.  
31,41 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC na 
klatce schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 48 800,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 30 września 2015 r. od godz. 14.45 do 14.55
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. DZIEWANNY 14, lokal nr 4, I piętro, pow.  
32,32 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 71 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2015 r. od godz. 14.25 do 14.40
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. ANDERSA 9, lokal nr 4, I piętro, pow. 34,31 m2 
+ piwnica: 7,37 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze, WC na klatce schodo-
wej (część wspólna)
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 46 700,00 zł
Wadium: 2400,00 zł

Termin oględzin: 7 października 2015 r. od godz. 13.45 do 
14.00
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 5, lokal nr 4, I piętro, pow.  
119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze, łazienka z WC
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 275 900,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 12.40 
do 12.55
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. NOWA 6, lokal nr 6, I piętro, pow. 51,50 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 14.30 
do 14.45
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. STYCZYńSKIEGO 25, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wentylacji gra-
witacyjnej), łazienka z WC, przedpokój, (lokal nie 
posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. PRZEMYSłOWA 6b, lokal nr 2, parter, pow.  
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do WC na 
półpiętrze klatki schodowej (pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 59 600,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. od godz. 14.10 
do 14.25
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. UDZIELI 13, lokal nr 8, II piętro, pow. 27,42 m2, 
1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. od godz. 14.40 
do 14.55
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. UDZIELI 9, lokal nr 2, parter, pow. 37,52 m2,  
2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  Garaż nr 5 usytuowany przy Ul. PODLESIE 1, parter, 
pow. 20,31 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 200,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. WROCłAWSKA 15, lokal nr I, parter, pow.  
49,81 m2, 4 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 92 500,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal nr I, parter, 
pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 20 100,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  Garaż nr 27 usytuowany w zespole garażowym na 
wschód od UL. PLEBISCYTOWEJ, pow. 14,99 m2

Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 11 500,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. ZABRSKA 24, lokal nr II, parter, pow. 50,66 m2, 
3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 8 października 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 116 900,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 października 2015 r.

  UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, parter, pow. 43,91 m2, 
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 63 400,00 zł
Wadium: 3200,00 zł

Termin oględzin: 28 września 2015 r. od godz. 14.50 do 15.00
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. METALOWCÓW 6, lokal nr II, I piętro, pow.  
131,64 m2, 7 pomieszczeń, 2 pomieszczenia sanitarne
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 199 800,00 zł
Wadium: 11 110,28 zł
Termin oględzin: 7 październik 2015 r. od godz. 14.45. do 
14.55
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  Garaż, usytuowany przy UL. ANDERSA, pow.  
19,26 m2

Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 16 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r. od godz. 13.45 do 
14.00
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, piwnice, parter, 
I piętro, poddasze, pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, 
klatka schodowa, 3 pomieszczenia na poziomie 
parteru; klatka schodowa, 3 korytarze, 2 łazien-
ki, 6 pomieszczeń i komórka na poziomie I piętra; 
2 pomieszczenia na poziomie poddasza; klatka 
schodowa, korytarz i 7 pomieszczeń na poziomie  
piwnicy
Termin przetargu: 15 października 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 295 700,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2015 r. od godz. 14.45  
do 15.10
Termin wpłaty wadium: 9 października 2015 r.

  UL. GÓRNYCH WAłÓW 11, lokal nr I, parter, pow. 
60,10 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 201 400,00 zł
Wadium: 10 100,00 zł

Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 13.15 
do 13.30
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. BARLICKIEGO 8, lokal nr III, parter, pow.  
67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 173 600,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 12.00 
do 12.20
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. BARLICKIEGO 8, lokal nr IV, przyziemie, pow.  
34,17 m2, 5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 87 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. od godz. 12.00 
do 12.20
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. BłOGOSłAWIONEGO CZESłAWA 48, lokal nr U-I, 
parter, pow. 17,91 m2 + WC – 1,15 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 22 października 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2015 r. od godz. 13.10  
do 13.20
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

  UL. BłOGOSłAWIONEGO CZESłAWA 14, lokal nr 12, 
IV piętro, pow. 24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 22 października 2015 r., 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 27 700,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2015 r. od godz. 13.30  
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.
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