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Tęczowi artyści
35 artystów tworzy dzieła, haftuje, 

rzeźbi, występuje, gra na instrumentach. To 
uczestnicy Warsztatów Zajęciowych „Tęcza”. 
Jak spędzają czas przy ul. Plebańskiej?

Tygodnik bezpłatny, 39/2016 (815), 29 września 2016
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MZUK ma 70 lat
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia ist-
nienia. Czym zajmuje się MZUK? Jaka jest 
historia tej miejskiej jednostki? 

Cała Polska zatańczyła 
w Gliwicach!

 „Bal Grand Prix Polski Seniorów” 
przyciągnął do naszego miasta roztańczo-
ne pary z całej Polski. W Ośrodku Sportu 
Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 
zatańczyło 150 par m.in. z Łodzi, Gdań-
ska, Rzeszowa i Krakowa.

Strefa przyciąga 
kolejnych inwestorów

Na swoją siedzibę Strefę Ekonomiczną 
w Gliwicach wybrała kolejna firma – od 
września, przy ul. Einsteina działa Johnson 
Matthey Battery Systems, wiodący dostaw-
ca litowo-jonowych systemów zasilania. 
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DRUGa STRONa W ObIeKTyWIe

Europejski Dzień Bez Samochodu już za nami. 22 września (czwartek) kilkuset 
młodych gliwiczan przekonywało resztę mieszkańców, że warto zwrócić uwagę 
na negatywne dla środowiska skutki korzystania z samochodów.  (fot. Z. Daniec)

24 września gliwicki teatr zainaugurował nowy sezon. Na rynku odbył się happening z 
udziałem aktorów Teatru Pijana Sypialnia, którzy wieczorem w Ruinach Teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18) wystawili spektakl „Wodewil warszawski”.  (fot. materiały organizatora)

Oto człowiek z „maluchem” w mieszkaniu, czyli… Mirosław Wypych – mieszkaniec gliwickiej Ostropy, zawodowy mechanik i sympatyk motoryzacji (zwłaszcza dawnej). Aby 
podkreślić wielką miłość do swej pasji postanowił wstawić do swojego salonu fiata 126p. – Chciałem mieć inaczej niż wszyscy. Pomyślałem, że sympatycznie będzie mieć 
samochód w pokoju, zwłaszcza nowy, bo używanego raczej bym do mieszkania nie wstawił – mówi „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” posiadacz wyjątko-
wego egzemplarza słynnego niegdyś samochodu. Auto, mimo swoich lat (rocznik 1987), ma na liczniku jedynie 138 przejechanych kilometrów. Zalety? Lśniący lakier, sprawny 
silnik. Mirosław Wypych od czasu do czasu uruchamia „malucha” i… jeździ nim po salonie. Robi to jednak okazjonalnie, zazwyczaj podczas sprzątania lub w trakcie wizyty 
zaciekawionych nietypowym wystrojem wnętrza gości. – Mam szalone pomysły i duży dystans do siebie. Nie traktuję wszystkiego śmiertelnie poważnie – uśmiecha się nasz 
rozmówca siadając za kierownicą. Gratulujemy pomysłu, efekt robi wrażenie! (fot. P. Młynek)

Z Gliwic wszędzie blisko. Autostrada nocą. Robi wrażenie, prawda? (fot. A. Budny)

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2016 (815), 29 września 2016 3

Centrum Przesiadkowe coraz bliżej
aKTUalNOśCI

Dwie nagrody powędrowały do prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, które-
go „Wprost” uznał za najlepszego samorządowca woj. śląskiego, a „Newsweek” 
wyróżnił III miejscem w ogólnopolskim rankingu prezydentów miast. I miejsce Gli-
wicom przyznało natomiast Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota w zesta-
wieniu dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządów.

Wyróżnienia „Newsweeka”  
przyznano podczas dwudnio-
wego Kongresu Regionów we 
Wrocławiu (26–27 września). 
To cykliczne spotkania samo-
rządowców, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
oraz biznesu i polityki. Tema-
tem przewodnim tegorocznej 
edycji były „Nowoczesne Re-
giony przyjazne mieszkańcom". 
W zestawieniu uwzględniono 15 
prezydentów miast (bez prezy-
denta Wrocławia i Warszawy). 
Zygmuntowi Frankiewiczowi 
przyznano III miejsce. – Wszyst-
kim serdecznie gratuluję. Dzię-
kuję redakcji „Newsweeka” 
i kapitule, bo w ten sposób 
promowane są osiągnięcia sa-
morządów – mówił prezydent 
Gliwic po ogłoszeniu wyników 
zestawienia. Pierwsze miejsce 

zajął prezydent 
Sopotu, Jacek 
Karnowski, drugie – 
Wadim Tyszkiewicz, 
prezydent Nowej Soli.

Tygodnik „Wprost” 
z kolei uhonorował 
Zygmunta Frankiewicza 
tytułem najlepszego 
samorządowca woj. 
śląskiego w tegorocznej 
edycji Orłów Tygodnika 
„Wprost”. Orły to na-
grody dla najlepszych 
przedsiębiorstw, samo-
rządów oraz wybit-
nych osobowości 
regionu. Uroczyste 
wręczenie nagród 
odbyło się we wto-
rek (20 września) 
w Piekarach Ślą-
skich. W imieniu 

prezydenta 
Gliwic sta-
tuetkę orła 

odebrał Andrzej 
Karasiński, sekretarz 
miasta. 

I miejsce dla Miasta 
Gliwice przyznało Pismo 
Samorządu Terytorialne-

go „Wspólnota”. Nasze mia-
sto okazało się bezkonkuren-
cyjne w zestawieniu miast na 
prawach powiatu w kategorii 
„wydatki inwestycyjne samo-
rządów”. Prezydent Gliwic 

odebrał statuetkę Kazimierza 
Wielkiego podczas Gali In-

westorów Samorządowych 
(22 września) podsumo-
wującej pierwszy dzień 
XIV Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów 
w Katowicach. (pm)

Jeden tydzień, trzy nagrody…

Plan utworzenia Zachodniej bramy Metropolii Silesia nabiera coraz realniejszych kształtów. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na 
dokumentację projektową Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Do wstępnej koncepcji projektowej wprowadzono jednak kilka zmian.

W dokumentacji zamieszczo-
no wytyczne dotyczące zagospo-
darowania terenu pokolejowego 
za dworcem PKP. Zespoły dwor-
ców i parkingów, wchodzące 
w skład Centrum Przesiadkowego, 
mają zostać włączone do układu 
komunikacyjnego miasta. Skrzy-
żowanie przy ul. Tarnogórskiej 
i rondo im. L. Kaczyńskiego będą 
węzłami obsługującymi ten teren. 
Ponadto układ komunikacyjny 
południowej część śródmiejskiej 
strefy miasta zostanie zmoderni-
zowany – przebudowana zostanie 
ul. Bohaterów Getta Warszawskie-
go i drogi krzyżujące się oraz inne 
ulice, natomiast plac Piastów zyska 
nową aranżację (m.in. powstaną 
parkingi). Szczegółowe informa-
cje dotyczące inwestycji zostały 
określone w koncepcji techniczno
-architektonicznej sporządzonej 
przez An Archi Group s.c. Do roz-
wiązań koncepcyjnych wprowa-
dzono następujące zmiany: zrezy-
gnowano z przejścia podziemnego 
pod ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego (wraz z zadaszeniami 
nad wejściami do przejścia) – bez 
większych zmian pozostanie też 
przebieg głównego ciągu ul. 
Zwycięstwa i ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego. Wprowadzając 
zmiany do wstępnej koncepcji 
projektowej, zrezygnowano z bu-
dowy obiektów kubaturowych 
przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego z ul. Zwycię-

stwa, zdecydowano natomiast, że 
powstanie połączenie ul. Kolber-
ga/Udzieli z Centrum Przesiadko-
wym (na przedłużeniu ul. Udzieli) 
– będzie to ciąg pieszo-rowerowy. 
Droga rowerowa biegnąca od 
Centrum Przesiadkowego połączy 
też trasę rowerową nr 3 (Centrum 
– Sośnica) z drogami rowerowymi 
wyszczególnionymi w koncepcji 
projektowej Centrum Przesiad-
kowego, według rozwiązań dla 
trasy nr 10 opisanych w „Koncepcji 
projektowej rozbudowy sieci dróg 

rowerowych na terenie Miasta 
Gliwice” dostępnej na stronie 
internetowej: http://bip.gliwice.
eu/strona=10654.

Dodatkowo, na terenie Cen-
trum Przesiadkowego powstaną 
zadaszone parkingi dla rowerów 
oraz stacja wypożyczalni rowe-
rów. Oświetlenie uliczne w tej 
części miasta zostanie dostoso-
wane do koncepcji „Masterplan 
oświetlenia ulicznego”.

Inwestycja jest na etapie 
przetargu na dokumentację 

projektową (oferty można skła-
dać do 30 października 2016 r.). 
To początkowa faza całej pro-
cedury. Jeśli jednak wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, prace 
budowlane powinny rozpocząć 
się w 2018 r. Zadanie będzie fi-
nansowane z udziałem środków 
unijnych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych.

Centrum Przesiadkowe, któ-
re powstanie na wykupionych 
przez miasto dawnych terenach 
kolei państwowych, będzie sku-

piać wszystkie środki transportu 
miejskiego w jednym miejscu 
i usprawni przemieszczanie się 
podróżnych. Będzie to nowo-
czesny, zintegrowany system 
stacji autobusów miejskich, re-
gionalnych  i międzynarodowych 
z parkingami dla samochodów 
i rowerów oraz zapleczem komer-
cyjnym (lokalami gastronomicz-
nymi i punktami z prasą). 

Według wstępnych planów 
inwestycja powinna być goto-
wa w 2020 r. (mf)

Powoli dobiega końca kolejny etap procedury budżetu 
obywatelskiego. Dzięki aktywności mieszkańców w 2017 r.  
w Gliwicach zostanie zrealizowanych aż 56 zadań: 40 
z puli podstawowej, 10 w ramach puli dla aktywnych  
i dodatkowo, 6 wskazanych przez prezydenta Gliwic.

Zapraszamy mieszkań-
ców na spotkania dotyczące 
Gliwickiego Budżetu Obywa-
telskiego. To część ewaluacji 
przedsięwzięcia mająca na 
celu wykorzystanie dotychcza-
sowych doświadczeń podczas 
tworzenia procedury kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego.

Odbędą się trzy takie spo-
tkania. Najbliższe już we wto-
rek, 4 października w Centrum 

Kulturalno-Sportowym Łabędź 
przy ul. Partyzantów 25 w Ła-
będach. Kolejne spotkania 
odbędą się: 11 października 
w SP nr 21 przy ul. Reymon-
ta 18A oraz 18 października 
w Gliwickim Centrum Organi-
zacji Pozarządowych przy ul. 
Jagiellońskiej 21. Wszystkie 
spotkania ewaluacyjne będą 
się rozpoczynać o godz. 17.00. 
 (mf)
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Tworzą dzieła sztuki, śpiewają, grają na instrumentach muzycznych, występują przed publicznością, rzeźbią, malują obrazy, haftują. Są 
aktorami, rzemieślnikami, sportowcami, malarzami. Kim są ci wszechstronni artyści? To niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej „Tęcza” w Gliwicach, dofinansowanych z budżetu miejskiego.

Godz. 7.30. Rozpoczyna się kolejny 
dzień na warsztatach zajęciowych „Tęcza”. 
Z zewnątrz wszystko wygląda zupełnie 
zwyczajnie, ale w środku starej kamienicy 
przy ul. Plebańskiej 18, na dwóch piętrach, 
dzieją się rzeczy niezwykłe. To mały azyl dla 
osób z umiarkowaną i znaczną niepełno-
sprawnością. Na parterze budynku znajdu-
ją się biura, sala rehabilitacyjna i kuchnia, 
w której dziś, pod okiem instruktora Toma-
sza Danielewicza, dyżur pełni Małgorzata 
– wraz z czterema innymi uczestnikami 
przygotowuje śniadanie dla kolegów i ko-
leżanek. Będą zdrowe, kolorowe kanapki 
i herbata. Koledzy Małgorzaty są teraz 
na zajęciach w swoich pracowniach, ale 
o godz. 10.00 zejdą na śniadanie. Dorota 
Soilam, prezes Fundacji „Różyczka” przy-
pomni im, że przed jedzeniem trzeba umyć 
ręce. Umyją i zasiądą do wspólnego posił-
ku. Potem gimnastyka i powrót do zajęć 
na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się 
sześć pracowni: stolarska, rękodzielnicza, 
plastyczna, krawiecka, muzyczno-teatralna 
i gospodarstwa domowego. Jest jeszcze 
siódma pracownia – biurowa (uczestnicy 
warsztatów uczą się m.in. obsługi kompu-
tera), ale ta znajduje się na parterze. Na 
piętrze uczestnicy tęczowych warsztatów 
spędzą najbliższe dwie godziny. Będą 
robić tysiąc rzeczy. Jedna grupa będzie 
malować anioły (na razie na czarno, ale 
później zostanie im nadany kolor srebrny 
i złoty), druga szlifować drewno, trzecia 
wyszywać, czwarta wyklejać i malować, 
a kolejna przygotowywać się do występu 
– ekipa teatralna wystawia sztukę „Aliba-
ba” i o godz. 11.00 ma próbę. Na parter, 
do jadalni, zejdą ponownie o godz. 12.00. 
Na kawę. Po kawie znów wrócą do swoich 
zajęć. O godzinie 14.30 zajęcia dobiegną 
końca. 35 zadowolonych osób wróci do 
swoich domów i powróci na Plebańską 
kolejnego ranka o godz. 7.30.

artyści doceniani
W „Tęczy” jest siedem różnych pra-

cowni. Zajęcia w stolarni prowadzi Tadeusz 
Cichuta. Warsztaty teatralne to z kolei króle-
stwo Wojtka Kotylaka, znanego społecznika 
i inicjatora Gliwickich Spotkań Tęczowych, 
popularnej w mieście imprezy dla osób 
niepełnosprawnych. Kotylak ma w swojej 
pracowni szafy pełne barwnych kostiumów, 
dziwacznych nakryć głowy, instrumentów 
muzycznych (często własnej roboty), ele-
mentów scenografii, walizek i lalek teatral-
nych. Wszystko jest potrzebne, by rozwijać 
umiejętności tęczowych aktorów.

– Nasi artyści występują, śpiewają, gra-
ją na instrumentach. Nauka bywa trudna, 
bo w całej grupie tylko jedna osoba ma 
poczucie rytmu. Ale mając dobre chęci, 
zapał i tak wspaniały zespół, wszystkiego 
można dokonać – mówi Wojciech Kotylak.

To prawda – grupa teatralna zdobyła 
wiele nagród, m.in. pierwsze miejsce na 
Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Te-
atralno-Muzycznej Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Albertiana”. Nagrodę 
wręczyła Anna Dymna, pomysłodawczyni 
festiwalu i założycielka Fundacji „Mimo 
Wszystko”. To cenne, ale nie jedyne wy-
różnienie dla artystów zespołu „TĘCZA” 
– w gabinecie prezes Doroty Soilam cała 
ściana wypełniona jest dyplomami.

– Od 11 lat organizujemy Gliwickie Spo-
tkania Tęczowe, które obecnie funkcjonują 
jako cieszący się ogromną popularnością 
Gliwicki Piknik Tęczowy. Bywamy na wielu 
festiwalach i jesteśmy ambasadorami Gliwic 
oraz sztuki w świecie osób niepełnospraw-
nych. Jesteśmy obecni w mieście i, z czego 
bardzo się cieszymy, mamy wsparcie gliwic-
kiego samorządu – mówi Wojciech Kotylak.

Miasto wspiera działalność „Tęczy” 
m.in. finansowo – z budżetu miejskie-
go na każdego uczestnika warsztatów 

przeznaczane jest 10% sumy kosztów 
rehabilitacji. Rocznie to 1777 zł na osobę.

Idzie nowe
Od 1993 r. WTZ „Tęcza” działają w ka-

mienicy przy ul. Plebańskiej. To 23 lata. 
Przyszedł czas na zmiany. W planach jest 
przeprowadzka do Łabęd, na ul. Fiołkową.

– Mamy nadzieję, że już od przyszłego 
roku będziemy mogli rozpocząć działal-
ność w nowym, większym budynku, przy  
ul. Fiołkowej w Łabędach, który udało nam 
się pozyskać dzięki przychylności Miasta. 
W nowej lokalizacji będziemy mieć do 
dyspozycji większą powierzchnię i nowe 
boisko. Budynek znajduje się przy lesie, co 

z pewnością korzystnie wpłynie na naszych 
podopiecznych. Cieszy nas też, że w nowej lo-
kalizacji znajdzie się miejsce dla jeszcze więk-
szej grupy uczestników. Jestem przekonana, 
że w Gliwicach jest wiele osób, które opiekują 
się niepełnosprawnymi w domu i nie wiedzą, 
że istnieje „Tęcza”. Gdyby ktoś chciał, może 
do nas dołączyć. U nas naprawdę wiele się 
dzieje, nasi podopieczni się rozwijają i z rado-
ścią przychodzą na zajęcia – zaprasza Dorota 
Soilam, prezes Fundacji „Różyczka”, która 
pieczę nad WTZ „Tęcza” przejęła w styczniu 
2016 r.

Aby dołączyć do „Tęczy” wystarczy 
orzeczenie lekarskie ze wskazaniem do 
uczestnictwa w terapii zajęciowej. (mf)

MIaSTO I MIeSZKańCy

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach istnieją od 
1993 r. To jedna z najstarszych placówek w Polsce.  Celem 
warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia 
rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego 
i aktywnego życia w społeczeństwie. W siedmiu pracowniach 
pod okiem wykwalifikowanych terapeutów, fizjoterapeuty oraz psychologa, realizowany 
jest dla każdego uczestnika indywidualny program rehabilitacji, ściśle dostosowany do 
poziomu każdego uczestnika. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do 
piątku, od 7.30 do 14.30. „Tęczę” można wspierać poprzez darowizny: m.in. materia-
łów plastycznych czy środków czystości. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy  
Fundacji Różyczka w Gliwicach, ul. Plebańska 18; tel: 32/238 22 05

Fundacja „Różyczka”  powstała, by poprawiać sytuację życiową, zdrowotną i mate-
rialną osób szczególnie potrzebujących: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych 
i niepełnosprawnych, a także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Misją Fundacji jest wyrów-
nywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i pa-
tologicznych rodzin, a także wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Robert, 43 lata
Do „Tęczy” przychodzę od 1994 r. Po co? Żeby się rozwijać, re-
habilitować, miło spędzać czas, robić coś pożytecznego. Szlifuję 
drewno, maluję, gimnastykuję się, biorę udział w wycieczkach, 
występuję w przedstawieniach. Wszystkie te zajęcia bardzo lubię. 
Gdyby nie „Tęcza”, nie wiem, co bym robił. 

ania, 33 lata
Na warsztaty przychodzę od trzech lat. Jestem tu codziennie 
od godz. 7.30 do 14.30. Poza weekendami. Te spędzamy w do-
mach. Bardzo lubię zajęcia w „Tęczy”, bo mam tam przyjaciół  
i robimy wiele ciekawych rzeczy. Dziś na przykład szlifuję drewno. 
Lubię to zajęcie, bo mogę się wyżyć. Sprawia mi to przyjemność.

Gabrysia, 53 lata
Do „Tęczy” przychodzę od 22 lat. Bardzo dużo mi dają prowadzone 
tu zajęcia. Jestem szczęśliwa. W „Tęczy” mam koleżanki, mogę się 
czegoś nauczyć, jeżdżę na wycieczki i na turnusy, tkam, robię serdusz-
ka i gwiazdki z masy solnej. Teraz do moich zajęć należy malowanie 
aniołów białą farbą. Bardzo się cieszę, że mogę tu przychodzić. 

ewa, 49 lat
Występuję na scenie, śpiewam „Miłość Ci wszystko wybaczy”. Bywa, 
że mam tremę przed spektaklem. Występuję w „Alibabie” i wróżę 
w „Cyganach”. Najbardziej lubię zajęcia z szycia, ale czyszczenie 
drewna też mi dobrze idzie. Gdyby nie „Tęcza”, siedziałabym w domu 
i się nudziła. A tak uczę się nowych rzeczy.
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W brzezince przy ul. Płockiej 16 powstanie nowe przedszkole miejskie. 
Placówka zostanie wybudowana przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 12, w którym funkcjonuje już szkoła podstawowa i gimnazjum. Inwe-
stycja zostanie sfinansowana ze środków miejskich oraz przy znacznym 
wsparciu unijnym, które udało się pozyskać gliwickim urzędnikom.

Wybudowanie nowego budynku 
miejskiego przedszkola spełniającego 
unijne standardy będzie kosztowało pra-
wie 7 mln zł. Miasto Gliwice otrzymało 
na ten cel unijne dofinansowanie w wy-
sokości niemal 3,6 mln zł. Umowa na 
dofinansowanie została już podpisana, 
trwają przygotowania do przetargu na 
wykonawcę inwestycji. Przetarg zosta-
nie ogłoszony na początku października. 

– Jeśli procedura przebiegnie bez za-
kłóceń, na początku grudnia wykonawca 
wejdzie na plac budowy – mówi Krystyna 
Blacha, dyrektor ZSO nr 12 w Brzezince.

Nowy budynek będzie połączony 
łącznikiem z budynkiem ZSO nr 12, w któ-
rym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 
17 i Gimnazjum Dwujęzyczne. Zgodnie 
z wymogami przedszkolaki nie będą mia-
ły styczności z uczniami szkoły, ale samo 
przedszkole wejdzie w skład ZSO nr 12. 
Budynek będzie ogrodzony, oddzielony od 
szkoły. Gdy obiekt będzie gotowy, zostaną 
do niego przeniesione dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 43 przy ul. Sopockiej.  Stary 
budynek, w którym obecnie przebywają 
przedszkolaki, zostanie oddany w admi-
nistrację Zarządu Budynków Miejskich.

– W nowym budynku będzie więcej 
miejsca niż w starym, co umożliwi utworze-
nie dodatkowej grupy 3- i 4-latków. Do no-
wego przedszkola będzie uczęszczała setka 
dzieci, które zostaną przydzielone do czte-
rech grup. Każda grupa będzie miała swoją 
salę z łazienką. W budynku będą też szatnie 
i pomieszczenia administracyjne, kuchnia 
i jadalnia, w której będą przygotowywane 
i wydawane posiłki oraz pomieszczenia nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania 
placówki. Będzie też plac zabaw dla dzieci 
i zagospodarowany teren wokół przed-
szkola. Nowoczesny obiekt będzie spełniał 

wymogi określone w rozporządzeniach dla 
nowo budowanych obiektów przedszkol-
nych – tłumaczy Krystyna Blacha.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
przedszkolaki powinny przekroczyć próg no-
wego przedszkola pod koniec 2017 r. 

W Gliwicach jest obecnie 29 pu-
blicznych przedszkoli miejskich, 28 
publicznych szkół podstawowych, 20 
publicznych gimnazjów, 13 publicznych 
liceów ogólnokształcących, 9 publicznych 
techników, 6 publicznych zasadniczych 
szkół zawodowych oraz 5 publicznych  
szkół policealnych.  (mf)

Należąca do miasta nieruchomość lokalowa przy ul. prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 14a/U-1 została wystawiona na sprzedaż. lokal w ści-
słym centrum Gliwic doskonale nada się na działalność gastronomicz-
ną, usługową lub handlową. 

Ulica prymasa Stefana Wyszyńskiego to 
jedna z lepszych lokalizacji w mieście. Ścisłe 
centrum, bliskość Rynku, starówki, Urzędu 
Miejskiego, sklepów, kawiarenek i restau-
racji oraz placu Krakowskiego i miasteczka 
studenckiego sprawia, że jest to niezwykle 
atrakcyjne miejsce. To właśnie tam mieści 
się nieruchomość, którą miasto wystawiło 
na sprzedaż. Pomieszczenia lokalu użytko-
wego U-1 o łącznej powierzchni 462 m2, 
usytuowane są na różnych poziomach 
w obrębie parteru i pierwszego piętra, 
co stwarza możliwość ciekawej aranżacji 
przestrzeni. Duże okna witrynowe lokalu 
sprawiają, że jest on korzystnie wyekspo-
nowany. Dawniej mieścił się tam dobrze 
prosperujący obiekt handlowy. 

Osoby zainteresowane nabyciem nie-
ruchomości mogą zobaczyć lokal 10 paź-
dziernika w godz. od 10.35 do 10.50 oraz 
14 listopada w godz. od 15.00 do 15.15. 

ZGM wyznaczył również dodatkowy 
termin oględzin – 16 listopada w godz. 
od 12.00 do 12.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 
(tel. 32/ 33-92-992)

Przetarg odbędzie się 24 listopada 
2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwa-
lidów Wojennych 12. Będzie to trzeci ust-
ny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego U-1 przy ul. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 14a, w którym 
Miasto zdecydowało się na obniżenie 
ceny wywoławczej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie 
dostępne są na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych in-
formacji na temat warunków przetargu 
udziela ZGM pod nr tel. 32/338-39-53 
oraz 32  338-39-69. (mf)

INWeSTyCJe

Sklep? Restauracja? 
Spa?

Przedszkolaki  
już się cieszą
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Przybywa firm w Strefie ekonomicznej w Gliwicach – od wrze-
śnia, przy ul. einsteina działa kolejna firma. Johnson Matthey bat-
tery Systems przeniosła się do strefy z ul. Portowej. To oznacza 
rozwój firmy i nowe miejsca pracy. 

W połowie października w Strefie Eko-
nomicznej w Gliwicach oficjalnie zostanie 
otwarta nowa inwestycja wiodącego 
dostawcy litowo-jonowych systemów za-
silania – firmy Johnson Matthey Battery 
Systems. Oficjalne otwarcie jeszcze przed 
nami, ale w zakładach przy ul. Einsteina 
praca wre od kilku tygodni. Firma wybu-
dowała nowoczesne hale produkcyjne 
o powierzchni 4,5 tys. m2, magazyny, labo-
ratoria oraz pomieszczenia biurowe o łącz-
nej powierzchni 12,5 tys. m2. Firma bierze 
pod uwagę dalszą rozbudowę o kolejne  
7,5 tys. m2. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie około 600 osób. W ciągu najbliż-
szych miesięcy liczba pracowników zwięk-
szy się do 700. 

– W Gliwicach bardzo dobrze nam się 
inwestuje. Szczególnie jesteśmy zadowo-
leni z lokalizacji w strefie ekonomicznej, 
która bardzo dobrze funkcjonuje. Cieszy 
nas też bliskość Politechniki Śląskiej 
i możliwość nawiązania ewentualnej 
współpracy – mówi Maciej Nawrocki, dy-
rektor zakładu Johnson Matthey Battery 
Systems w Gliwicach.

Firma Johnson Matthey Battery Sys-
tems dostarcza indywidualne rozwiązania 
dla elektrycznych rowerów, elektronarzędzi, 
narzędzi medycznych, a także pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych. Przetwarza 50 
milionów ogniw litowo-jonowych rocznie 

dostarczając dwa i pół miliona baterii na 
globalny rynek. Johnson Matthey Battery 
Systems jest częścią Johnson Matthey Plc., 
międzynarodowej firmy specjalizującej się 
w produkcji zaawansowanych materiałów 
chemicznych działającej na rynku między-
narodowym od ponad 200 lat. Firma John-
son Matthey Battery Systems jest obecna 
w Gliwicach od 1999 r. Początkowo funk-
cjonowała jako MAZ, od 2009 r. do 2012 r. 
jako AXEON, teraz jako Johnson Matthey 
Battery Systems.

Obecnie w Strefie Ekonomicznej  
w Gliwicach działa 65 przedsiębiorstw, 
które zatrudniają ok. 17 tys. osób. (mf)

Strefa przyciąga
kolejnych inwestorów
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Na Politechnice śląskiej odbyła się IX edycja konkursu „Czy byłbyś do-
brym inżynierem?” Spośród 20 drużyn z całego śląska wybrano naj-
lepszych. Z pewnością dobrymi inżynierami byliby członkowie drużyny 
Fulda z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, którzy wy-
grali rywalizację. 

 W konkursie pod patronatem Rekto-
ra Politechniki Śląskiej wzięło udział 20 
pięcioosobowych drużyn z całego Woje-
wództwa Śląskiego. Zawodnicy walczyli o 
punkty preferencyjne do postępowania 
rekrutacyjnego na Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki oraz nagrody 
rzeczowe o wartości 11 tys. zł. 

– Uczniowie zmierzyli się z pytaniami 
i konkurencjami tematycznie związany-
mi z Wydziałem Inżynierii Środowiska i 
Energetyki. Rywalizacja była zacięta. Naj-
lepsza okazała się drużyna Fulda z ZSO nr 
11. Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
Oszuści z Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących z Kędzierzyna-Koźla, 
a trzecie – Bulwiaste Sinusy z VIII LO im. 
M. Skłodowskiej-Curie z Katowic – mówi 

Arkadiusz Ryfa z Wydziału IŚiE, współor-
ganizator konkursu. 

Uczestnicy rywalizowali w czterech 
rundach tematycznych: Fizyka i mecha-
nika, Inżynieria i ochrona środowiska, 
Biotechnologia oraz Energetyka. Przygo-
towano dla nich pytania, zagadki i konku-
rencje praktyczne badające m.in.: zmysł 
przestrzenny, zdolność szacowania wyniku 
beż użycia kalkulatora oraz umiejętności 
konstrukcyjne. Zwycięzca – drużyna Fulda  
– za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała 
tablet graficzny i książki naukowe. 

W skład zwycięskiej drużyny weszli: 
Wojciech Olejko, Wojciech Mężyk, Marcin 
Goławski, Wiktor Mryka i Jakub Gawlik. 
Opiekunkami Fuldy były: Beata Zimnicka 
oraz Dagmara Czerwińska-Wróbel. (mf)

General Motors Manfacturing Poland Sp. z o.o. zaprosił uczniów 
śląskich szkół do udziału w zawodach: Opel astra – Puchar 
Produktywności. – Dzięki temu projektowi chcemy pokazać 
młodzieży czym jest i jak ważną funkcję pełni produktywność 
w codziennej pracy każdego nowoczesnego zakładu – mówią 
przedstawiciele koncernu. 

Zasady są proste. Gra składa się 
z 17 sesji. Podczas każdej rywalizują ze 
sobą dwa dziesięcioosobowe zespoły 
z dwóch wybranych śląskich szkół. 
Wygrywa ten zespół, który stworzy 
najlepszą i najbardziej efektywną pod 
względem osiąganych zysków, mini 
linię produkcyjną. „Produkcja” trwa 
10 minut. Po tym etapie każda z dru-
żyn ma dyskutować, jak ulepszyć cały 
proces, tak aby w kolejnym, dziesię-
ciominutowym cyklu, osiągnąć lepsze 
wyniki. Moderatorem dyskusji będzie 
trener, pracownik GMMP.

Wyniki drugiego cyklu będą osta-
teczne. Zwycięzcą zostanie ten zespół, 

który osiągnie najlepszy wynik finanso-
wy ze wszystkich startujących drużyn. 
Nagrody rzeczowe ufundowane przez 
GMMP trafią do zwycięskiej szkoły. 
Ogłoszenie ostatecznych wyników 
i wręczenie nagród jest planowane na 
czerwiec 2017 roku. 

W projekcie mogą brać udział 
uczniowie, którzy ukończyli 16 
lat, czyli młodzież ponadgimna-
zjalna.

– Rywalizując, a zarazem świetnie 
się bawiąc, uczniowie nabywają do-

świadczenia w działaniu pod presją 
czasu. Uczą się analizować błędy, roz-
poznawać straty, wyciągać właściwe 
wnioski oraz podejmować działania 
zmierzające do redukcji strat finanso-
wych – mówi Andrzej Korpak, dyrek-
tor generalny zakładu General Motors 
Manufacturing Poland – Gliwice i Tychy 
oraz GM Powertrain Szentgotthard.  
– Te umiejętności przydadzą się każ-
demu w przyszłej karierze zawodowej 

i spowodują, że dany kandydat może 
zyskać przewagę na rynku pracy  – do-
daje. Dodatkową atrakcją dla młodzieży 
jest wycieczka po zakładzie Opla w Gli-
wicach.

Konkurs ciągle trwa. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 31 października 2016 roku 
(do godziny 15.00) pod nr. telefonu: 32/ 
302 19 90 oraz adresem email: sekreta-
riat@gom.gliwice.eu. 

 (pm)

Dr hab. n. ekon. inż. Seweryn Spałek z Politechniki śląskiej zasiądzie w 
Radzie Dyrektorów europejskiego Stowarzyszenia edukacji Inżynier-
skiej, największej sieci instytucji i uczelni inżynierskich w europie.

 Seweryn Spałek, mieszkaniec Gliwic 
od piątego roku życia, absolwent Wydzia-
łu Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej, stopień doktora nauk 
ekonomicznych z zarządzania uzyskał w 
2004 r. na Wydziale Organizacji i Zarządza-
nia. W roku 2014 otrzymał stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w 
zarządzaniu nadany przez Radę Kolegium 
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Seweryn Spałek 
jest kierownikiem Zakładu Informatyki 
i Ekonometrii w Instytucie Ekonomii i In-
formatyki na Wydziale Organizacji i Zarzą-
dzania Politechniki Śląskiej oraz członkiem 
międzynarodowych organizacji, m.in. 
Academy of Management (AOM), Project 
Management Institute (PMI) i International 
Project Management Association (IPMA). 
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w 
zarządzaniu projektami, które zdobywał w 
renomowanych, polskich i zagranicznych 
firmach. Konsultował, opracowywał plany 
oraz sprawował nadzór w zakresie wprowa-
dzania zmian organizacyjnych w przedsię-
biorstwach. W swoim dorobku ma ponad 
70 publikacji związanych z zarządzaniem 
projektami. Brał udział w wielu wydarze-
niach poświęconych tej tematyce jako pre-
legent, gość specjalny oraz przewodniczący 
sesji. Teraz zasiądzie w Radzie Dyrektorów 
Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji In-
żynierskiej (z fr. SEFI), gdzie zajmie się m.in. 
nauczaniem przez projekty.

– Wprowadzanie nowoczesnych sposo-
bów kształcenia to wyzwanie na uczelniach 
w całej Europie. Trudno jest nadążyć za 
rozwojem nowych technologii, niełatwo 
jest też pracować w grupie. Ta umiejętność 
jest jednak kluczowa dla pracodawców. W 
Radzie zajmę się nauczaniem przez projek-

ty. Moje zadanie będzie polegało m.in. na 
promocji nauczania zespołowego opartego 
na interdyscyplinarnej współpracy z wyko-
rzystaniem nowych technologii. Studenci, 
którzy uczestniczą w tego typu projektach 
nabywają umiejętności kreatywnego roz-
wiązywania problemów, efektywnej pracy 
w zespołach zadaniowych oraz osiągania 
celów w założonym czasie i budżecie. Umie-
jętności te są niezwykle cenne na obecnym 
rynku pracy – tłumaczy Seweryn Spałek.

Rada Dyrektorów Europejskiego Sto-
warzyszenia Edukacji Inżynierskiej to mię-
dzynarodowa organizacja pozarządowa, 
powołana w 1973 r. w Belgii. Jej celem jest 
m.in. działanie na rzecz rozwoju i poprawy 
wizerunku kształcenia inżynierskiego w 
Europie i wzmacnianie pozycji zawodu in-
żyniera w społeczeństwie. Rada współpra-
cuje m.in. z Komisją Europejską, UNESCO, 
Radą Europy i OECD. SEFI służy jej członkom 
jako Europejskie Forum. Zostało utworzo-
ne z instytucji inżynierskich, społeczności 
akademickiej nauczycieli i studentów oraz 
stowarzyszeń i firm z 47 krajów. (mf)

eDUKaCJa

Sukces gliwiczanina  
z Politechniki śląskiej

Opel zaprasza do gry

będą dobrymi 
inżynierami
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KOlORy 
MIaSTa

anna i andrzej Kępczyńscy  
„aKaDeMIa TańCa – Warszawa”

Dla nas wrażenia były niesamowite, bo 
zobaczyliśmy – po pierwsze – wspaniale 
tańczące pary, ale też świetnie bawią-
cych się ludzi. Taniec to jest miłość, krew, 
łzy i wino, czyli wszystkiego po trochu. Ale nie 
możemy przestać tańczyć.  

W ubiegłą sobotę (24 września) Ośrodek Sportu Politechniki śląskiej przy ul. Ka-
szubskiej w Gliwicach wypełnił się tancerzami. „bal Grand Prix Polski Seniorów” 
przyciągnął do naszego miasta roztańczone pary z całej Polski. 

Na parkiecie podziwialiśmy 
najstarszych (zarówno wiekowo, 
jak i stażem) oraz najmłodszych 
tancerzy. – Jest to cykliczna im-
preza. To nasz szósty bal. Dzięki 
współpracy z Miastem Gliwice 
możemy organizować to wy-
darzenie – mówi Monika Maja 
Zięba, kierownik artystyczny 
imprezy. – Turnieje Grand Prix 
Seniorów nie odbywają się zbyt 

często. Jeśli już jednak taka impre-
za jest organizowana, to przyjeż-
dżają pary z całej Polski. Tak było 
i w Gliwicach. Tańczyły u nas pary 
m.in. z Łodzi, Gdańska, Rzeszowa 
i Krakowa. Każdy turniej ma swój 
temat. W tym roku mieliśmy Noc 
w Wenecji, poprzednio Hawajską 
Wyspę. Co roku staramy się wy-
myślać coś nowego – dodaje Mo-
nika Zięba. – Minimum 150 par 

na ten turniej zawsze przyjeżdża. 
Jeśli chodzi o Gliwice, zaintereso-
wanie jest dosyć duże – podkreśla 
Andrzej Zając, kierownik organiza-
cyjny Grand Prix Polski Seniorów  
w tańcu. Organizatorem imprezy 
było Gliwickie Stowarzyszenie 
Taneczno-Sportowe „SZOK-Gliwi-
ce”. Projekt został dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.   
 (as)

Cała Polska 
zatańczyła  
w Gliwicach!

Wioletta barciś, adam Wolak  
„CIeślaK – Jelenia Góra” 

Katarzyna Róg,  Jarosław Jastrzębski 
„SeMPRe – Kraków”

aleksandra i Marek Markiewicz 
„JeDyNKa – Łódź”

Dominika Grądek, Wojciech Stołtny 
„SZOK – Gliwice”

To jest nasz ulubiony bal z tego 
powodu, że jest pierwszy w nowym 
sezonie. Wspaniale się bawiliśmy. 
Wytańczyliśmy się!

Dobra organizacja, wszystko zgodnie  
z planem. Ludzie bardzo przyjaźni, 
obsługa bardzo pomocna.   

Super muzyka, parkiet też świetny. Je-
steśmy zadowoleni, bo mieliśmy długą 
przerwę wakacyjną, a poszło nam chy-

ba nieźle. Taniec to oderwanie od życia.  
Z jednej strony mamy pracę, z drugiej – ta-

niec. I czasami więcej jest tańca niż pracy. 

Fajne w tańcu jest to, że można się 
ciągle ruszać, że to rozwija. Przy okazji 

można posłuchać muzyki. To jest pa-
sja, która łączy różne osoby. 

W Gliwicach urodziło się i zaczynało swoje kariery wielu znakomitych sportowców. W piątek (23 września) w Klubie Pracowników Poli-
techniki śląskiej odbyło się spotkanie dawnych mistrzów, którzy reprezentowali aZS na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Spotkaniu 
towarzyszył wernisaż Piotra Sobotty, byłego olimpijczyka i reprezentanta Polski w skoku wzwyż.

Okazją do wspomnień było 70-lecie 
Akademickiego Związku Sportowego 
Politechniki Śląskiej. Wielu uznanych 
sportowców, studiując jednocześnie na 
Politechnice, reprezentowało barwy AZ-
S-u. Wśród obecnych był m.in. Kazimierz 
Fabrykowski, były reprezentant Polski 
w skoku wzwyż, uczestnik wielu imprez, 
w tym Uniwersjady w Turynie w 1959 
roku, gdzie wywalczył brązowy medal. 
W roku 1958 był rekordzistą Polski (sko-
czył na 2,07 m).

Wielu byłych sportowców przyje-
chało do Gliwic z różnych zakątków 
Polski i świata. Były student Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej, Piotr 
Sobotta jest znanym lekkoatletą (dwu-
krotnym mistrzem Polski w skoku wzwyż 
z 1960 i 1962 roku, a także uczestnikiem 
igrzysk olimpijskich). Obecnie mieszka 

we Francji. Jest architektem, a ostatnio 
odkrył w sobie nową pasję: malarstwo.  
– Zacząłem malować po 65. roku swoje-
go życia – mówi Piotr Sobotta. – Obie-
całem sobie, że w tym wieku pożegnam 
się z pracą zawodową i zacznę robić coś 
nowego.

Efekty nowej pasji Piotra Sobotty 
mogą oglądać wszyscy gliwiczanie do 
12 października (w godz. 14.00–18.00) 
w Klubie Pracowników Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Banacha 3. Wstęp wolny.

W organizację spotkania zaangażo-
wało się Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gliwickiej, Akademicki Związek Sporto-
wy Politechniki Śląskiej, a także Miasto 
Gliwice i Politechnika Śląska. Oprócz 
wernisażu na gości czekał poczęstunek, 
a także koncert w wykonaniu wychowan-
ków gliwickiej szkoły muzycznej.  (pm)
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Co przyniesie nam jesień?

Miasto Gliwice zaprasza na światowy Dzień Turystyki. W tym roku znani podróżnicy – anna Jaklewicz i Tomek Michniewicz – zabiorą nas na 
wyprawę do azji. Radość podróżowania odkryjemy w niedzielę, 2 października.

Nazwa „Azja” prawdopodobnie 
wywodzi się z sanskrytu i oznacza 
‘krainę, gdzie wschodzi słońce’. Azja 
nazywana jest kontynentem wielkich 
kontrastów geograficznych – są tam 
najwyższe góry, rozległe niziny, morza 
i wielkie rzeki. Od lat przyciąga miło-
śników orientu, egzotycznej kuchni 
i niesamowitych widoków. W tym 
roku w gliwickich obchodach Świa-
towego Dnia Turystyki wezmą udział 
podróżnicy, którzy podczas swoich 
wypraw odkryli nieznaną stronę 
Azji – anna Jaklewicz, archeolożka 
i antropolożka, oraz Tomek 
Michniewicz, dziennikarz 
i fotograf.

2 października o godz. 
16.00 w Stacji Artystycz-
nej RYNEK (Rynek 4–5) 
zaplanowane jest spotkanie 
dla małych odkrywców. Anna Jakle-
wicz zabierze dzieci w multimedialną 
podróż po morzach i pustyniach Azji. 
O godz. 17.30 w kinie Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3) rozpocznie się drugie 
spotkanie z podróżniczką. Jaklewicz 
opowie o swojej samotnej podróży 
po wioskach zagubionych wśród 
ryżowych pól na południu Chin 
oraz codziennym życiu ich miesz-
kańców. Archeolożka współpraco-
wała m.in. z magazynem „National 
Geographic”, wydała także książkę 

„Niebo w kolorze indygo. Chiny 
z dala od wielkiego miasta”. Jej rela-

cje były wyróżniane w konkursach i na 
festiwalach podróżniczych, zdobyła 
m.in. nagrodę publiczności na festi-
walu KOLOSY za pokaz slajdów.

O godz. 18.30 wystąpi Tomek 
Michniewicz, autor cenionych 

reportaży książkowych, 
programów telewizyjnych 
i audycji radiowych. W Azji 
był wielokrotnie, dokumen-

tował m.in. świat sufich, wy-
znawców mistycznego odłamu 

islamu, przyglądał się fundamentalistom 

w Pakistanie, dotarł do przemytników 
sztuki w Kambodży i bukmacherów 
w Tajlandii. Na spotkaniu w kinie Amok 
Michniewicz pokaże autorską prezenta-
cję multimedialną i opowie o rytuałach 
magicznych, na które natknął się podczas 
podróży do Nepalu, Indii, Laosu, Tajlandii, 
Malezji i Hongkongu. Dziennikarz skon-
frontuje nasze kulturowe uprzedzenia ze 
światem szamańskich praktyk. To będzie 
barwna podróż po niezwykłych społecz-
nościach i lekcja tolerancji dla odmienno-
ści, po której wiele osób będzie chciało 
spakować plecak i ruszyć na poszukiwanie 
własnej wielkiej przygody.

Wstęp na spotkania jest wolny. Organi-
zatorem imprezy jest Miasto Gliwice.  
 (mm)

Magia azji. Odkryj ją w Gliwicach!

22 września (czwartek) Słońce przeszło punkt Wagi i nastąpiła równonoc jesienna. Oznacza to, że na 
dobre rozgościła się już jesień – pora roku, która ma wiele barw i budzi różne skojarzenia. Tylko od nas 
zależy, czy będą one pozytywne. Co robić jesienią w Gliwicach? Możliwości jest wiele. 

POMySŁ 1: złap aparat i…
…ruszaj w teren! Złote i czerwone 

liście, przejrzyste powietrze – wielu 
sympatyków fotografii cały rok czeka 
na tak malownicze kadry, które złapać 
obiektywem można tylko jesienią. 
Warto wybrać się na spacer po Gliwi-
cach – na przykład do jednego z par-
ków (Chrobrego, Starokozielskiego, 
im. Fryderyka Chopina lub Szwajca-
rii), pójść do lasu albo pospacerować 
wokół jeziora w Czechowicach. Jeśli 
złapiesz gliwicką jesień obiektywem 
– pochwal się nią! Wyślij nam zdję-
cia na adres: redaktor@um.gliwice.
pl. Być może akurat zdjęcie zrobione 
przez Ciebie pojawi się na łamach 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego 
– GLIWICE”. Powodzenia!

POMySŁ 2: wymarzona pora na… 
…czytanie! Wiedzą o tym wszystkie 

mole książkowe, które specjalnie na tę 
porę układają listę tytułów do prze-
czytania. Warto poszukać ciekawej 
lektury w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej – na półkach jest zarówno klasyka 
literatury, jak i nowości wydawnicze. 
Można wypożyczyć też książkę mó-
wioną, filmy na DVD i gry planszowe. 

Lista tytułów jest dostępna na stronie  
www.biblioteka.gliwice.pl.

POMySŁ 3: rzuć okiem na afisz i…
…wybierz się do kina lub teatru. 

Dla miłośników X Muzy kino Amok 
przygotowało kilka premier filmowych 
– na ekrany wchodzi m.in. nagrodzony 
na festiwalu w Gdyni film biograficzny 
„Ostatnia rodzina”, wstrząsający „Wo-
łyń” i głośny dokument przyrodniczy 
„Królestwo”. Sezon teatralny rozpoczął 
się także w gliwickim teatrze – poza 
własnymi spektaklami („Rodzina 
Addamsów”), widzowie zobaczą też 
przedstawienia impresaryjne („Ber-
lin, czwarta rano”, a dla dzieci – „Naj-
mniejszy samolot na świecie”). 

POMySŁ 4: jesień brzmi jak...
...twoja ulubiona muzyka! Czy może 

być coś lepiej pasującego do pogody za 
oknem niż jazzująca trąbka i folkowa 
energia? Trwa Festiwal Muzyki Dawnej 
i Improwizowanej All’improvviso, 18 
października rozpocznie się Festiwal 
Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, 
świetnych artystów nie zabraknie też 
na jubileuszowych koncertach Śląskie-
go Jazz Clubu. Młodzi będą się bawić 

w Starej Fabryce Drutu i studenckim 
klubie Spirala – październik to także 
rozpoczęcie roku akademickiego. W ra-
mach Gliwickich Spotkań Teatralnych 
zagra też Czesław Śpiewa, a w cyklu 
„Piosenka jest dobra na wszystko” wy-
stąpi Katarzyna Groniec.

POMySŁ 5: bądź aktywny...
...i nie daj się jesiennym przezię-

bieniom! W mieście są siłownie (pod 
dachem i plenerowe), obiekty wido-
wiskowo-sportowe, pływalnie, lodowi-
ska, boiska. Można jeździć na rowerze, 
biegać albo szaleć na rolkach na nowo 
powstałym rolkowisku w parku przy  
ul. Chorzowskiej. Swoją kondycję można 
będzie przetestować podczas III Półma-
ratonu Gliwickiego, zapisy już trwają!

W domu lub na koncercie, na spa-
cerze w parku albo na basenie – spo-
sobów na spędzanie wolnego czasu 
jest co najmniej tyle, ile jesiennych dni. 
O niektórych ciekawych inicjatywach 
skierowanych do mieszkańców będziemy 
pisać na bieżąco w MSI, przede wszyst-
kim zachęcamy jednak do poszukiwań 
na własną rękę. Bo jesień jest tylko raz 
w roku! (mm)

Pani bożena
Jesienią planuję 
chodzić na spa-
cery do parku. 
Park Chopina 
i park przy ul. 
Kozielskiej są 

bardzo ładne – te miejsca odwiedzam 
najczęściej. Nadal jest na tyle ciepło, 
że można też pójść na działkę.

Pan Kuba
Gram w piłkę 
nożną i póki 
pogoda dopi-
suje, na pewno 
będę trenował 
na świeżym 

powietrzu. Zimą przeniosę się na 
halę. Podoba mi się to, że ostatnio 
w mieście powstało dużo obiektów 
widowiskowo-sportowych.

Pani Karolina i Pani Magda
W Gliwicach jest dużo miejsc, w których 
można pospacerować. Bardzo lubimy 
chodzić do parku przy ul. Chorzowskiej, 
który niedawno został ładnie oświe-
tlony. Spotykamy się też ze znajomymi  
w centrum, na przykład w herbaciarni.
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Parki i skwery, kwietniki i zieleńce, Palmiarnia i kąpielisko w Czecho-
wicach, lodowisko sezonowe Piruet, pływalnie, stadiony, boiska, pla-
ce zabaw, schronisko dla zwierząt, cmentarze – kto w Gliwicach się 
tym wszystkim zajmuje? Robi to Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
który obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia istnienia.

MZUK powstał na bazie miejskich 
jednostek i przedsiębiorstw, pod obecną 
nazwą funkcjonuje na mocy uchwały z 20 
marca 1991 roku, jednak historia usług 
komunalnych w naszym mieście sięga 
aż 1946 roku. Wówczas rozpoczęło się 
tworzenie administracji i porządkowanie 
miasta, które po wojennej zawierusze było 
w opłakanym stanie. Na początku zatrud-
niono kilku ogrodników, których zadaniem 
było odtworzenie zieleni miejskiej.

Wkrótce do pierwszego zespołu 
MZUK dołączyły kolejne osoby. Do ich obo-
wiązków należało m.in. zarządzanie miej-
skimi cmentarzami i Palmiarnią. Wspaniały 
obiekt, który z trudem przetrwał wojnę, 
wymagał ogromnych nakładów pracy. Ko-
lekcja roślin musiała być odtworzona, bo 
wiele cennych eksponatów zostało znisz-
czonych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pracowników zieleni miejskiej Palmiarnię 
otwarto dla zwiedzających w 1948 roku. 
Rok później w parku miejskim odsłonięto 
pierwszy w powojennej Polsce pomnik 
Fryderyka Chopina.

Założono wiele kwietników i zieleń-
ców. Uruchomiono także miejski zakład 
pogrzebowy, którego działalność wkrótce 
została poszerzona o wieńcowanie oraz 
wytwarzanie krzyży i trumien. Rosnąca 
liczba mieszkańców Gliwic postawiła nowe 
zadania przez służbami komunalnymi. 
W 1968 roku zaczął funkcjonować punkt 
usług ogrodniczych, który wykonywał 
usługi pielęgnacyjne i lecznicze, przesadzał 
także rośliny doniczkowe i balkonowe.  
Zarząd Zieleni Miejskiej produkował wła-

sne rośliny w ogrodach przy ul. Kozielskiej, 
ul. Elsnera i ul. Kozłowskiej. W kwiaciarni 
na Rynku sprzedawano kwiaty z miejskich 
ogrodów, używano ich także do tworzenia 
wieńców pogrzebowych.

W latach 80. sytuacja ekonomiczna 
w kraju gwałtownie się pogorszyła. Pla-
nowana przebudowa Palmiarni stanęła 
w miejscu. Pogarszający się stan budynku 
wymusił zamknięcie obiektu w 1985 roku. 
Po wolnych wyborach w czerwcu 1989 
roku przedsiębiorstwa zajmujące się ziele-
nią miejską i usługami komunalnymi były 
przekształcane. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej zostało zlikwido-
wane, a w jego miejsce utworzono Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, który przejął pie-
czę nad budową nowych skwerów i placów 
zabaw, prowadzeniem usług pogrzebowych 
i administracją cmentarzy, a także konserwa-
cją zieleni. 20 stycznia 1998 roku ponownie 
otwarto Palmiarnię, od 1999 roku zaczęto 
także oddawać do użytku kryte pływalnie. 
Wyremontowano miejskie cmentarze i wy-
budowano nową siedzibę MZUK przy ul. 
Strzelców Bytomskich. W 2011 roku połą-
czono także dwie oddzielne jednostki, MZUK 
i TUR – odtąd MZUK jest także administrato-
rem ośrodka wypoczynkowego w Czechowi-
cach, krytych pływalni (Olimpijczyk, Delfin 
oraz Mewa), hali widowiskowo-sportowej 
w Sośnicy, boisk i stadionów piłkarskich, kor-
tów tenisowych przy ul. Kosynierów, giełdy 
samochodowej. Dzisiejszy Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach to jedna 
z największych jednostek komunalnych 
w województwie śląskim. (mm)

MZUK ma 70 lat

Zygmunt Frankiewicz,  
prezydent Gliwic
Aktywność Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych to suma wielu pojedynczych działań, nie 
zawsze dostrzegalnych z perspektywy mieszkań-
ca, a mających ogromny wpływ na jakość życia 
w mieście oraz na jego wizerunek. 70. rocznica 
tej działalności to okazja do podziękowania za 
zaangażowanie i pracę ponad 300 pracowników.

Tadeusz Mazur, dyrektor MZUK
Taki jubileusz to okazja, żeby podziękować załodze Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych. Słowa uznania należą się za zaangażowanie. Nasi 
pracownicy sumiennie wywiązują się z codziennych zadań, do których 
należą m.in. administrowanie Palmiarnią, terenami zielonymi, placa-
mi zabaw, cmentarzami, zarządzanie obiektami sportowymi. MZUK  
z sukcesami wykonuje również rewitalizacje obiektów, które podlegają 
ochronie konserwatorskiej, czego sztandarowymi przykładami są moder-
nizacje Domu Przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego, terenu wokół  
Radiostacji oraz Kaplicy Gallich przy ul. Kozielskiej. 

Gliwickie schronisko opiekuje się bezpańskimi psami i kotami, wielu 

z nich znajdując nowy, bezpieczny dom. Pracownicy i wolontariu-
sze schroniska aktywnie promują adopcję, organizując liczne im-
prezy, m.in. Wariacje na 4 łapy, Bieg na 6 łap, Spacer Szczęścia. 
Te działania przynoszą efekty.
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Miejski Zarząd Usług Komunalnych odpowiada za utrzymanie obiektów sportowych: stadionów, kortów tenisowych przy  ul. Kosynierów, boisk, skateparku na pl. Krakowskim i krytych pływalni. Olimpijczyk to basen o wymiarach olimpijskich, na którym odbywają się prestiżowe zawody pływackie.
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MZUK administruje gliwickimi parkami, skwerami, zieleńcami i lasami komunalnymi. Odpowiada za nasadzenia i pielęgnację roślin. W 2013 roku zakończyła się modernizacja parku Szwajcaria – na terenie przedwojennego kompleksu przeprowadzono gruntowny remont.
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Palmiarnia w parku Chopina to ulubione miejsce wypoczynku gliwi-

czan. W czterech pawilonach tematycznych rośnie blisko  

1800 gatunków roślin – od roślin użyt
kowych, takich jak pieprz, 

kardamon czy cytrusy, przez tropikalne drzewa, aż po roślinność 

pustynną. W 2013 roku otwarto także pawilon akwarystyczny. 
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21 września w gliwickim Ratuszu odbyły się kolej-
ne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. 
Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono 
medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na-
danymi przez prezydenta RP, a parom świętującym 
Diamentowe Gody wręczono okolicznościowe dy-
plomy. W gronie świętujących Złote Gody znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej):  aleksandra i Ru-
dolf Golonka, Maria i Józef Hajduk, Marta i Jerzy 
ludyga, Olga i Wasilios Nastos, ewa i Tadeusz  Piec, 
Jadwiga i alfons Piejko, Herta i Rajnard Polywka, 
Zofia i Piotr Strzelczyk, Zuzanna i Czesław Żukliń-
scy. Odznaczenia przyznano również nieobecnym 
(w kolejności alfabetycznej): Heldze i Stanisła-
wowi banachowiczom, Krystynie i Czesławowi 
Kulikowskim oraz Marii i eugeniuszowi Wójcik. 
W Gronie małżeństw świętujących Diamentowe 
Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): 
elżbieta i Henryk biadacz, lidia i Tadeusz lipiń-
scy oraz anna i Władysław Wieruccy. Dyplomów 
okolicznościowych  nie odebrali, nieobecni na 
uroczystości  (w kolejności alfabetycznej): Roma-
na i Czesław Jeneralscy, Teresa  i Janusz Jędrzyn, 
Irena i aleksander  Sysak.
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Uwadze Czytelników poleca-
my książki:

Szachownica flamandzka arturo 
Pereza-Reverte to historia zagadka 
dotycząca morderstwa popełnionego 
w 1472 roku. Klucz do zagadki tkwi 
wśród figur przedstawionych na fla-
mandzkim obrazie „Partia szachów 
mistrza” Pietera van Huys. Kolejne 
morderstwo zostaje popełnione 
pięćset lat później, w 1991 roku. Klu-
czem do zagadki jest ta sama partia 
szachów, którą tajemniczy zabójca 

rozgrywa dalej. Obydwie zagadki chce 
rozwiązać Julia, młoda konserwatorka 
sztuki – tym bardziej, że giną osoby 
w jej otoczeniu. Musi je rozwiązać, 
jeśli sama chce przeżyć. Szachownica 
flamandzka to wspaniała przygoda 
z pogranicza sztuki, szachów i mrocz-
nej opowieści detektywistycznej. 

Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna 
to prawdziwy czytelniczy hit ostat-
nich lat. Akcja powieści rozgrywa się 
w Barcelonie w drugiej połowie XX 
wieku, a rozpoczyna od wizyty boha-
tera, Daniela Sempere, na Cmentarzu 
Zapomnianych Książek. Zgodnie ze 
zwyczajem Daniel ma wybrać, kie-
rując się właściwie jedynie intuicją, 
książkę swego życia. I tu zaczyna się 
dopiero przygoda! Wielowątkowa 
fabuła i piękno Barcelony urzekają. 

Po więcej zapraszamy do filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

To dziewiąty miesiąc naszej literackiej podróży w ramach 
całorocznego cyklu „literacki przewodnik po świecie”. 
Tym razem zapraszamy na Półwysep Iberyjski. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-po-
dróżniczym konkursie. Jego laureaci otrzymają 
nagrody niespodzianki. By wziąć udział w zabawie, 
należy przesłać e-mail z odpowiedzą na pytanie:

W tym roku przypada 400. rocznica śmierci 
największego hiszpańskiego pisarza. Proszę podać 
o kogo chodzi.

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@
biblioteka.gliwice.pl do 4 października. Nagrody 
otrzymają: piąta i szósta osoba, które nadeślą pra-
widłową odpowiedź. Laureatów poinformujemy 
wiadomością zwrotną.

Iberyjski wrzesień
zagadka nr 9

Czytanie bez granic
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Jesteśmy na półmetku IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej 
all’improvviso. W październikowej odsłonie „małego festiwalu wielkich wydarzeń”, jak nazy-
wają all’improvviso krytycy muzyczni, przed nami jeszcze m.in. opera „arminio” w wykona-
niu {oh} Orkiestry Historycznej i koncert hiszpańskiego wirtuoza gitary, Gerardo Nuñeza.

1 października o godz. 18.00 w gliwickim teatrze  
(ul. Nowy Świat 55–57) odbędzie się światowa współ-
czesna premiera opery „Arminio” Johanna Adolfa 
Hassego (1699–1783). Hasse był nadwornym kompozy-
torem polskiego króla Augusta II Mocnego, a „Arminio” 
zabrzmi w Gliwicach co najmniej 150 lat po ostatnim 
wystawieniu tego dzieła. Na pomysł adaptacji tej nieco 
zapomnianej opery Hassego wpadli muzycy katowickiej 
{oh} Orkiestry Historycznej. Na scenie towarzyszyć im 
będą znakomici soliści z Polski, Czech i Słowacji, m.in. 
Markéta Cukrová (mezzosopran) w roli tytułowej.

7 października zagra gwiazda tegorocznego fe-
stiwalu, Gerardo Nuñez Trio. To będzie wieczór spod 
znaku flamenco i jazzu. Nuñez koncertuje na całym 
świecie, współpracuje z największymi gwiazdami, 
m.in. brytyjskim basistą i kompozytorem Davem Hol-
landem oraz amerykańskim saksofonistą Michaelem 
Breckerem. Na scenie będą towarzyszyć mu Pablo 
Martin (kontrabas) i Angel Sanchez (instrumenty 

perkusyjne). Koncert odbędzie się w gliwickim teatrze  
(ul. Nowy Świat 55–57) o godz. 18.30.

All’improvviso styka ze sobą różnorodne kultury 
i formy ekspresji artystycznej. Poza koncertami w ra-
mach festiwalu odbywają się także wykłady. W tym 
roku prelekcje wygłasza prof. Ireneusz Gielatka, filolog 
polski i literaturoznawca. 20 września opowiedział 
słuchaczom o improwizacji w literaturze i muzyce, 
a 15 października wygłosi wykład „Uwagi o stanie za-
mroczenia – Diderot i inni”. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 18.00 w Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1).

30 października ostatni koncert w ramach tego-
rocznego All’improvviso wykona grupa Altra Volta. 
Chorzowski kwartet smyczkowy wystąpi z programem 
„Kontrabarokowo” o godz. 18.00 w ewangelickim ko-
ściele Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19).

Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Kul-
turalne FUGA. Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Kaliber 44 zagra w Gliwicach

Co jeszcze przed nami? CO?
GDZIe? 
KIeDy?

CZWaRTeK 29 WRZeśNIa
 ■ godz. 16.00: „Pogoda kosmiczna. Słońce i jego wpływ 

na Ziemię” – wykład prof. Michała Tomczaka w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 3a)

 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzieci, 
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.00: „Z wewnątrz na zewnątrz” – werni-
saż wystawy, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Hiszpańska przygoda” – spotkanie z Ka-
tarzyną Miłoś, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 20.00: Czwartek Jazzowy – jam session w styli-
styce jazzu, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIąTeK 30 WRZeśNIa
 ■ godz. 16.00–17.30: „Sensoplastyka” – warsztaty dla 

dzieci 1–3 lat, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)
 ■ godz. 17.00: „Ikony i inspiracje” – finisaż wystawy Jani-

ny Świtały, Filia nr 5 MBP (ul. Perkoza 12)
 ■ godz. 18.00: „Żółte strony miasta” – instalacja Jagody 

Krajewskiej, koncert Baltic Trio w ramach projektu Ka-
czyniec Kulturalnie, CH Forum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Wieczór w Toskanii” – koncert muzyki 
włoskiej, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 20.00: „Ostatnia rodzina” – pokaz premierowy, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOTa 1 PaźDZIeRNIKa
 ■ godz. 11.00–14.00: warsztaty i występy w ramach  

Międzynarodowego Dnia Muzyki, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

 ■ od godz. 17.00: wernisaże wystaw Jagody Krajew-
skiej w ramach projektu Kaczyniec Kulturalnie, galeria 
Art Studio (ul. Kaczyniec 26), galeria SMS (wejście od  
ul. Kaczyniec 17), Kawiarnia z Pasją (ul. Grodowa 22), 
Coffeina (ul. Grodowa 18)

 ■ godz. 18.00: „Arminio” – opera w wykonaniu  
{oh} Orkiestry Historycznej w ramach IX Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’impro-
vviso, Scena przy Nowym Świecie (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 20.00: spotkanie z Jagodą Krajewską w ramach 
projektu Kaczyniec Kulturalnie, Quchnia B Bistro  
Atelier (ul. Górnych Wałów 42)

NIeDZIela 2 PaźDZIeRNIKa
 ■ godz. 12.00: Bajtel klub – zajęcia dla dzieci, Dom Pa-

mięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
 ■ godz. 16.00: „Na pustyni i na wodzie. Opowieść o życiu 

w Azji” – spotkanie z Anną Jaklewicz w ramach Świato-
wego Dnia Turystyki, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.30: „Chiny z dala od wielkiego miasta” – spo-
tkanie z Anną Jaklewicz w ramach Światowego Dnia Tu-
rystyki, scena Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Magia Azji. Radość podróżowania” 
– spotkanie z Tomkiem Michniewiczem w ramach 
Światowego Dnia Turystyki, scena Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Rozmowy z diabłem. Wielkie kaza-
nie księdza Bernarda” – monodram Jerzego Treli 
w ramach Gliwickich Spotkań Teatralnych, Scena przy  
Nowym Świecie (ul. Nowy Świat 55–57)

PONIeDZIaŁeK 3 PaźDZIeRNIKa
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów 

z Teatrem A, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”  
(ul. Studzienna 6)

WTOReK 4 PaźDZIeRNIKa
 ■ godz. 18.15–19.00: warsztaty z teatru tańca dla dzieci 

i młodzieży, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

śRODa 5 PaźDZIeRNIKa
 ■ godz. 16.00–18.00: spotkanie miłośników rękodzieła 

artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

7 i 8 października w Starej Fabryce Drutu przy ul. Dubois 22 odbędzie się Rub‘N’Dub Fe-
stiwal. Tym razem gliwicką sceną zawładną muzycy z kręgu hip hopu i reggae. Gwiazdą 
festiwalu będzie formacja Kaliber 44.

To już szósta edycja wydarzenia, które w industrial-
nych, fabrycznych wnętrzach gromadzi miłośników 
hip hopu, reggae, dancehallu, dubu i ska. Festiwal 
rozpocznie się w piątek, 7 października, o godz. 18.00. 
Odbędzie się pokaz filmu oraz warsztaty „Otwarty krąg 
bębniarski”. Na bębnach będą mogli nauczyć się grać 
wszyscy chętni, bo wstęp na warsztaty będzie bezpłatny.

Podczas koncertów w sobotę, 8 października, wy-
stąpią m.in.: Kaliber 44, grupa zaliczana do najważ-
niejszych przedstawicieli hip hopu w Polsce; Bethel, 

wrocławski zespół wykonujący muzykę reggae i ska; 
Dżentelmenels, gliwicka formacja łącząca hip hop 
z reggae i funky; TotentON, popularny DJ; Kalina  
in DUB, solowy projekt, który robi wielkie wrażenie 
na żywo. Początek o godz. 19.00.

Uwaga! Osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział 
w festiwalu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Organizatorem Rub’N’Dub Festiwalu jest Stowa-
rzyszenie Ludzie Lasu. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice (mm)

fo
t. 

Ce
nt

ra
la

 / 
Ad

am
 P

lu

Orkiestra Historyczna

Kaliber 44
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II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału miasta Gliwice w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  
stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. lokalizacja: przy ul. Tadeusza Żeleń-
skiego-Boya
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
Udział 39/100 miasta Gliwice w prawie 
użytkowania wieczystego niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako 
działka nr 1052 o powierzchni 1735 m2,  
obręb Przyszówka, KW nr 
GL1G/00076678/3, użytek dr – drogi.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwi-
cach przy ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, 
w północnej części miasta Gliwice, w oto-
czeniu głównie zabudowy przemysłowo-
-usługowej, baz, składów, magazynów. 
W bliskiej odłeglości linii kolejowej, 
Kanału Gliwickiego oraz Portu Gliwice. 
W niewielkiej odległości zabudowa 
mieszkaniowa. Nieruchomość grunto-
wa o kształcie nieregularnym, mocno 
wydłużonym użytkowana jako droga do-
jazdowa do przyległych nieruchomości. 
Działka posiada dostęp do drogi publicz-
nej ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya. Teren 
dobrze skomunikowany. Przez nierucho-
mość przebiega kanał kanalizacji sanitar-
nej oraz instalacji elektrycznej i wodnej.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu obej-
mującego dzielnicę Łabędy (uchwała  
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.,  
Dz. Urzęd. Woj. Śl. nr 33 z 25 lutego 2008 r.,  

poz. 709) teren położony w Gliwicach 
przy ul. Żeleńskiego-Boya, obejmują-
cy działkę nr 1052, obręb Przyszówka, 
oznaczony jest w przeważającej części 
symbolem:
18 U – opisanym jako:
Tereny zabudowy usługowej
oraz w niewielkim fragmencie na terenie 
oznaczonym symbolem:
54 KD – co oznacza:
Tereny komunikacji drogowej istniejącej 
i modernizowanej oraz projektowanej 
– drogi dojazdowe.
Dla terenu o symbolu 18 U w ww. planie 
zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsłu-
gą mieszkańców dzielnicy, które stano-
wią część miejskiej sieci usług w zakre-
sie ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
administracji i łączności, oświaty, sportu 
i rekreacji, kultury, kultu religijnego, han-
dlu i gastronomii;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej, 
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona 
parkowa, place i skwery,
f)  ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, 
g) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże, 
w tym podziemne,
h) urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej.
Dla terenu o symbolu 54 KD, w ww. pla-
nie zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem 
dostosowanym do klasy i funkcji ulicy,
b) niezbędna infrastruktura techniczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, 
b) zieleń ochronna i ozdobna,
c) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, prowadzone zgodnie z warunka-
mi określonymi w przepisach odrębnych, 

w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne, uzgodnione z zarządcami 
dróg,
d) urządzenia służące odpoczynkowi - 
na ciągach pieszo-rowerowych o cha-
rakterze turystycznym, obiekty małej 
architektury,
e) urządzenia obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe).
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z zapisami ww. uchwały
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
55 620,00 zł
Minimalne postąpienie: 560,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 
23% podatkiem od towarów i usług (VAT) 
stosownie do ustawy o podatku od towa-
rów i usług (tj. DzU z 2016 r., poz. 710)

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2016 r.  
o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A w sali nr 34.

7. Wadium:
Wadium w wysokości 5600,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 1052, obręb Przyszówka” oraz wpi-
sać, kto będzie nabywcą. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
9 listopada 2016 r. Podpisanie notarial-
nej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
16 grudnia 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra 

zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości;

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu na wskazane konto 

bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym ter-
minie jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu:
Ze względu na sposób korzystania 
z nieruchomości jako drogi dojazdo-
wej do przyległych nieruchomości 
oraz jej kształt, wielkość i lokalizację 
została ona przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu ograniczonego, 
na poprawę zagospodarowania dzia-
łek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do współużyt-
kowników wieczystych działki nr 1052, 
właścicieli przyległej działki oznaczonej 
nr 459 i wieczystych użytkowników dzia-
łek nr 458/1, 458/2, 457, 444, 445, 447, 
położonych w obrębie Przyszówka.
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach 
nie później niż dzień przed wyzna-
czonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 
terminie;
• okazanie na przetargu dowodu oso-
bistego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą na-
leży okazać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gosp.);
• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
dokonana przez komisję przetargową 
na podstawie elektronicznego wypi-
su z księgi wieczystej wg. stanu na 31 
sierpnia 2016 r. W przypadku, gdy zapisy 
księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego uczestnik zobowiąza-
ny będzie dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu ograniczonym w terminie 
do 31 sierpnia 2016 r. do siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, tel. 
32/338-64-22.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z usta-
wą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1774).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w Rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

WyDaRZeNIa / OGŁOSZeNIa

KOlORy 
MIaSTa

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

OGŁASZA

Do zobaczenia w amoku!
„Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego została obsypana nagroda-
mi podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Kino amok zaprasza na specjalny 
pokaz premierowy, podczas którego Tadeusz Stapowicz opowie o współpracy gli-
wickiej galerii eSTa ze Zdzisławem beksińskim.

30 września o godz. 20.00 
odbędzie się uroczysta pre-
miera filmu „Ostatnia rodzina”, 
ekranowego portretu rodziny 
Beksińskich. Zdzisław Beksiński 
był znanym i cenionym artystą – 
zajmował się malarstwem, rzeźbą, 
fotografią, rysunkiem i grafiką 
komputerową. Jego syn, Tomasz, 
był dziennikarzem muzycznym, 
prezenterem radiowym, znawcą 

rocka progresywnego i tłumaczem 
języka angielskiego. Reżyser Jan. P. 
Matuszyński próbował na ekranie 
uchwycić relacje między Beksiń-
skimi – Zdzisławem, Zofią oraz 
ich synem Tomkiem – po prze-
prowadzce z rodzinnego Sanoka 
do Warszawy. Film podbił serca 
jury na 41. Festiwalu Filmowym 
w Gdyni, zdobywając Złote Lwy za 
najlepszy film konkursowy. Warto 

zaznaczyć, że debiut filmowy Ma-
tuszyńskiego pogodził zarówno 
krytyków (nagroda krytyków), jak 
i widzów (nagroda publiczności). 
Dodatkowo odtwórcy głównych 
ról, Aleksandra Konieczna (w roli 
Zofii Beksińskiej) i Andrzej Sewe-
ryn (w roli Zdzisława Beksińskiego) 
otrzymali nagrody za najlepsze 
role pierwszoplanowe.

Podczas gliwickiej premiery 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
odbędzie się spotkanie z Tadeuszem 
Stapowiczem, właścicielem galerii 
ESTA. Stapowicz opowie, jak doszło 
do tego, że w 1999 roku to gliwicka 
galeria jako pierwsza pokazała grafiki 
komputerowe Beksińskiego. Dodat-
kowo w holu kina prezentowane 
będą fotograficzne autoportrety 
Zdzisława Beksińskiego, którym 
towarzyszyć będą nagrania audycji 
muzycznych Tomka Beksińskiego.
 (mm)

7 października skwer Doncaster rozjaśni się dziecię-
cymi uśmiechami. Co to za okazja? światowy Dzień 
Uśmiechu, w którego obchody Gliwice włączają się 
już po raz drugi.

– Uśmiech i ten skiero-
wany do nas, i ten wycho-
dzący od nas, skraca drogi, 
zmniejsza przeszkody do 
pokonania, wzmacnia umysł 
i łechce przyjemnie nasze 
wnętrze. Dbajmy o siebie 
i uśmiechajmy się najczę-
ściej, jak to możliwe. Jesień 
rozpoczęta z uśmiechem 
będzie na pewno piękna – za-
chęca Agnieszka Wilczyńska, 

dyrektor  Poradni Pedago-
giczno-Psychologicznej. 

Między godz. 10.00 a 12.00 
dzieci będą wspólnie śmiać 
się, skakać, śpiewać, malować 
i lepić. Dobrą zabawę i mnó-
stwo powodów do uśmiechu 
gwarantują: Miejska Biblioteka 
Publiczna, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 7 i Gim-
nazjum nr 3. (mm) fo
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OGŁOSZeNIa
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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ Ul. KSaWeReGO DUNIKOWSKIeGO 14, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 200,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2016 r. od godz. 9.00 do 9.10 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. ZWyCIĘSTWa 45, lokal nr 7, poddasze, pow. 
64,78 m2, 3 pomieszczenia, 2 komórki, korytarz, 
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 143 800,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. MIKOŁOWSKa 3, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i WC (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, WC i 2 korytarze (na I piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 366 600,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2016 r. od godz. 9.15 do 9.30 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 9.45 do 9.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. WIeCZORKa 11, lokal nr III, parter, pow. 63,90 m2,  
4 pomieszczenia 

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. ZabRSKa 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 920,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.10
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 14.20 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2  
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. bŁOGOSŁaWIONeGO CZeSŁaWa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica – 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2016 r. od godz. 14.40 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 14.20 do 14.30  po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2  
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. WIeCZORKa 14–16, lokal nr III, parter,  
pow. 44,11 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 280,00 zł

Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 11.45 
do 11.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. DWORCOWa 43, lokal nr III, I piętro, pow. 
247,25 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze, 2 WC
Termin przetargu: 3 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 444 600,00 zł
Wadium: 22 300,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 października 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 października 2016 r.

 □ al. WOJCIeCHa KORFaNTeGO 32, lokal nr 7, 
parter, pow. 42,50 m2 + piwnica - 2,83 m2, 3 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 000,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 18 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: 14 października 2016 r.

 □ Ul. KSIĘCIa ZIeMOWITa 19, lokal nr 11, III piętro, 
pow. 46,15 m2 + piwnica - 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 300,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.40

(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. od 
godz. 9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ Ul. KaCZyNIeC 6, lokal nr 4, III piętro, pow. 26,09 m2  
+ WC - 0,52 m2 + piwnica - 2,56 m2, 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 200,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2016 r. od godz. 12.50 
do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. od 
godz. 9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ Ul. PRyMaSa STeFaNa WySZyńSKIeGO 14a, 
lokal nr U-1, parter, I piętro, pow. 462,01 m2,  
9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC na parterze oraz 
3 pomieszczenia na I piętrze
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 003 100,00 zł
Wadium: 50 200,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 10.35 
do 10.50, 14 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15.
(dodatkowy termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ Ul. ZWyCIĘSTWa 12, lokal nr 10, I piętro (oficyna), 
pow. 80,00 m2 + piwnica - 9,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 164 400,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2016 r. od godz. 14.30 
do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. CHOPINa 7a/II, lokal nr 6, II piętro, pow. 37,89 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój 
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 400,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 11.20 do 11.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. MaRZaNKI 15, lokal nr 9, II piętro, pow. 31,26  m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC 

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 800,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 30 września 2016 r. od godz. 13.00 do 
13.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. ZaWISZy CZaRNeGO 18, lokal nr 12, par-
ter, pow. 87,52 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 159 100,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 9.30 
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. ŁOKIeTKa 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 m2  
+ piwnica – 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do WC (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od 
godz. 9.25 do 9.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 1  przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ Ul. ZWyCIĘSTWa 38, lokal nr 9, IV piętro, pow. 61,68 
m2 + piwnica - 6,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze i przedpokój
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 800,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2016 r. od godz. 
13.25 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. 
od godz. 10.20 do 10.30 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ Ul. ZabRSKa 16, lokal nr 12, II piętro, pow. 86,94 m2,  
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC (w częściach wspólnych) na klatce schodowej

Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 200,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2016 r. od godz. 15.15 
do 15.25
(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. 
od godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddz. 1  przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ Ul. KORCZOKa 51, lokal nr 2, I piętro, pow. 38,49 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (w częściach 
wspólnych) usytuowanego na II piętrze
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 300,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. 
od godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddz. 2  przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

www.scl.com.pl

II ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 465, obręb 
Przyszówka, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej  
• działkę nr 463, obręb Przyszówka,  

KW Gl1G/00120060/2 przy ul. Pułaskiego.
Termin przetargu: 19 października 2016 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 12 900,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich, tj. działek nr 1053 i 1054, obręb Stare Gliwice, 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej obejmującej 
• działkę nr 1354/1, obręb Stare Gliwice, 

KW Gl1G/00034426/2 przy ul. Srebrnej.
Termin przetargu: 17 października 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 55 500,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 5550,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach          śląskie Centrum logistyki Sa 

        wynajmie:

HalĘ PRODUKCyJNą  
I bIURa

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

 OFeRUJeMy:
• 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, terminal konte-
nerowy, wolny obszar celny oraz oddział celny.

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

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa

ObWIeSZCZeNIe
ab.6740.7.3.2016

z 22 września 2016 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na 
wniosek z 1 września 2016 r.:
Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej p.n.:
„budowa drogi gminnej na osiedlu Wójtowa Wieś w Gliwicach przebiegającej po części działek  
nr 441/3, 442 i 443/3 w obrębie Wójtowa Wieś oraz w śladzie dróg oznaczonych w m.p.z.p. symbo-
lami: 029KDD1/2, 033KDD1/2, 035KDD1/2”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed ich podziałem):
Obręb Wójtowa Wieś:
436/4, 439/7, 439/16, 440/2, 441/3, 442, 443/3, 444, 446/5, 446/6, 446/14, 452, 478, 880, 881.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 532 na V pię-
trze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie powołując się na znak niniejszego 
obwieszczenia w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

OBWIESZCZENIE

„POMOC W UZySKaNIU  
WyKSZTaŁCeNIa Na POZIOMIe WyŻSZyM” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gli-
wicach przypomina, że 10 paździer-
nika 2016 r. upływa termin składa-
nia wniosków o pomoc ze środków 
PFRON w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym w ramach pi-
lotażowego Programu „Aktywny sa-
morząd”.
Program skierowany jest do osób po-
siadających znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, uczących 
się w szkole wyższej, szkole policealnej, 
kolegium lub przeprowadzających prze-

wód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi.
Oferowana pomoc obejmuje:
• opłatę za naukę (czesne),
• dodatek na pokrycie kosztów kształ-

cenia,
• dodatek na uiszczenie opłaty za 

prowadzenie przewodu doktoranc-
kiego w przypadku osób, które mają 
wszczęty przewód doktorski, a nie są 
uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze obsługi środków PFRON przy  

ul. Zwycięstwa 34 w Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych w godzi-
nach:

Poniedziałek od 12.30 do 16.30
Wtorek od 12.30 do 15.00

środa od 8.00 do 11.00
Czwartek od 8.00 do 11.00

Piątek od 8.00 do 11.00
Wnioski dostępne są w biurze oraz na stronie 
GOIN pod adresem www.goin.gliwice.pl  
w zakładce aktywny samorząd.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 190/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 191/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 192/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 193/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 194/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 195/2016 do 11 października 2016 r.

•	 nr 196/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 197/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 199/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 200/2016 do 11 października 2016 r.
•	 nr 201/2016 do 11 października 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 188/2016 do 6 października 2016 r.
•	 nr 189/2016 do 10 października 2016 r.

•	 nr 202/2016 do 12 października 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 29/SP/2016 do 12 października 2016 r. •	 nr 30/SP/2016 do 12 października 2016 r.

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.

sprzedaży:
•	 nr 563–565 do 6 października 2016 r. •	 nr 567–579 do 11 października 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia:
•	 nr 581 do 7 października 2016 r.

KOMUNIKATY

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej na odcinku od ul. lekarskiej 
do ul. Tulipanów"

Termin składania ofert: 3 października 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 października 2016 r. o godz. 10.00

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza
ul. Reymonta 18a, 44-103 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

"Modernizacja obiektów - przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach ul. Reymonta 18a"

Termin składania ofert: 5 października 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 października 2016 r. o godz. 9.15

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

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  

– przetarg nieograniczony, p.n.:
awaryjne roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez  

Zarząd budynków Miejskich II TbS Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców  
nr 4, nr 6 i nr 10.

Termin składania ofert: 7 października 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 7 października 2016 r. o godz. 10.00

                         Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
                       Sp. z o.o. w Gliwicach,  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, 

tel. 32/ 339-31-10, fax. 32/ 339-31-17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek o nu-
merze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 0,0279 hektara oraz 
działki o numerze 35/2 (zabudowanej) i powierzchni 0,0429 ha, 
sprzedawanych łącznie. Przedmiotowe działki zostały ujawnione 
w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 31 maja 2016 r. Prawo własności Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wie-
czystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążo-
na ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonego 
w centralnej części miasta – Uchwała Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 25 października 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r.,  
poz. 4934. 
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. - w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Ilość postąpień – minimum jedno 
Cena wywoławcza: 1m2 nieruchomości netto 575,00 zł  
(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy), 
1m2 nieruchomości brutto 707,25 zł (słownie: siedemset siedem 
złotych 25/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości o numerze 35/1  
i 35/2 wynosi 407 100,00 zł (słownie: czterysta siedem złotych 
i zero groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości o numerze 35/1 
i 35/2 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 500 733,00 zł  

(słownie: pięćset tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i zero 
groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł  
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na ra-
chunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984)  
w terminie do 11 października 2015 r. do godz. 9.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się 11 paździer-
nika 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej po-
danym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 11 października 
2016 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organiza-
tora przetargu w godz. 8.00–15.00, w dniach roboczych, 
od poniedziałku do piątku; od 23 września 2016 r. do  
10 października 2016 r. od godz. 8.00 do 15.00. 
Cena specyfikacji wynosi 100 zł plus 23% podatku VAT (słownie: 
sto złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku VAT, płatne na 
rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 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 dro-
dze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych  
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

NIERUCHOMOŚCI
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OGŁOSZeNIa

OGŁOSZENIA

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkolna” 
skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1–7, którzy posia-
dają 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: zasad-

niczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy skła-
dać w szkole, do której uczeń będzie 

uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
dofinansowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uzależ-
niona od rodzaju niepełnosprawności oraz 
typu szkoły, do której uczeń będzie uczęsz-
czał – szczegółowych informacji udzielają 
szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji 
UM.

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

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

WyPRaWKa SZKOlNa 2016

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

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

Termin składania wniosków o przy-
znanie stypendium Prezydenta 
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 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 Miej-
skiej 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

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

• mechanik pojazdów samochodowych 
– wykształcenie: średnie o profilu 
mechanicznym, doświadczenie za-
wodowe, prawo jazdy kat. B, zakres 
obowiązków: naprawa samochodów 
osobowych, ciężarowych i innych 
urządzeń, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Trachy;

• kierowca kat. C+e – wykształcenie 
zawodowe, 2 lata doświadczenia za-
wodowego na stan. kierowcy, prawo 
jazdy kat. C+E, zaświadczenie o nie-
karalności, samodzielność, przewóz 
towaru na trasach: Gliwice-Wrocław 
i Gliwice-Kraków; 

• konstruktor mechanik – wykształcenie 
wyższe mechaniczne, znajomość jęz. 

Angielskiego, biegła znajomość obsługi 
komputera i oprogramowania Auto-
Cad, AutoDesk Inventor, znajomość 
mechaniki i wytrzymałości materia-
łów, prowadzenie prac projektowych 
i konstrukcyjnych w zakresie maszyn 
i urządzeń z wykorzystaniem progra-
mów CAD, realizowanie prac badawczo
-rozwojowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• magazynier – wykształcenie: brak 
wymagań, mile widziane doświad-
czenie, segregacja i układanie pustych 
tonerów, jedna zmiana, miejsce pracy, 
Gliwice, ul. Portowa;

• piekarz – wykształcenie kierunko-
we, doświadczenie zawodowe, jed-

na zmiana od 20.00, miejsce pracy: 
Przyszowice;

• pracownik do demontażu zużytego 
sprzętu elektronicznego – wykształce-
nie średnie techniczne, doświadczenie 
zawodowe, znajomość budowy sprzę-
tów elektronicznych, w szczególności 
komputerów i laptopów, podstawowa 
wiedza z zakresu segregacji odpadów, 
umiejętność segregacji poszczególnych 
części składowych urządzeń ze względu 
na ich skład, zakres obowiązków: za-
ładunki  i rozładunki zużytego sprzętu 
elektronicznego, demontaż sprzętu 
za pomocą prostych urządzeń, jedna 
zmiana, praca na terytorium Polski.

Oferty z 22 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

OFERTY PRACY

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.
Kontakt: ltomal@pruim.gliwice.pl, tel.: 32/270-40-03; jskiba@pruim.gliwice.pl.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016, poz. 902)

Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 KaSJeR
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5

1. Zatrudnienie: od 1 listopada 2016 r., z moż-
liwością przesunięcia terminu zatrudnienia 
wg potrzeb pracodawcy

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

3. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (tj. 20 
godzin wg harmonogramu)

4. Nawiązanie stosunku pracy:
1) stosunek pracy pracownika samorzą-

dowego zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę nawiązuje się na czas 
nieokreślony lub na czas określony,

2) w przypadku osób podejmujących po raz 
pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 
umowę o pracę zawiera się na czas określo-
ny, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 
wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy 
za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

5. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii 

Europejskiej oraz innych państw, którym 
na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych nie-
zbędnych do wykonywania pracy na ww. 
stanowisku – wykształcenie średnie,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

5) doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku – minimum 1 rok pracy,

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 
zatrudnienie na stanowisku Kasjera.

6. Wymagania dodatkowe:
1. ogólna znajomość przepisów ustaw, 

a w szczególności: ustawy o rachunkowo-
ści oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej usta-
wy, ustawy o ochronie danych osobowych, 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

2. znajomość zagadnień z zakresu prowadze-
nia kasy,

3. obsługa kasy fiskalnej,
4. znajomość programów firmy VULCAN,
5. znajomość komputera (pakiet Microsoft 

Office, przeglądarek internetowych i poczty 
elektronicznej),

6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność obsługi elektronicznych urzą-

dzeń biurowych (faks, kopiarka itp.),
8. zdecydowanie i samodzielność w działaniu, 

dyspozycyjność,
9. umiejętność pracy w zespole.

7. Do zadań pracownika zatrudnionego na 
stanowisku Kasjera należeć będzie:
1. przyjmowanie wszystkich wpłat do kasy 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
Szkół w Gliwicach,

2. wypłacanie należności na podstawie faktur, 
list płac i innych dokumentów księgowych,

3. wypłacanie środków pieniężnych z rachun-
ków bankowych na podstawie czeków go-
tówkowych,

4. odprowadzanie środków pieniężnych z kasy 
do banku zgodnie z dokonanymi wpłatami, 
na podstawie dowodów wpłaty,

5. sporządzanie raportów kasowych zgodnie 
z instrukcją obiegu dokumentów i instrukcją 
kasową oraz księgowanie ich w systemie 
finansowo-księgowym,

6. sprawdzanie kompletności podpisów 
w przyjmowanych do wypłaty dokumen-
tach,

7. archiwizacja dokumentów kasowych,
8. wykonywanie innych poleceń przełożonego 

w ramach powierzonego zakresu czynności. 

8. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Gliwicach – 
Internat, ul. Krakusa 16.

2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca 
kontaktu z interesantami oraz uczniami.

3. Praca przy komputerze, wymagająca wy-
muszonej pozycji ciała.

4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, 
telefon, drukarka, kasa fiskalna.

5. Stres związany z koniecznością koordyno-
wania wielu spraw jednocześnie.

6. Budynek jest w trakcie modernizacji pod 
kątem przystosowania dla osób niepełno-
sprawnych.

7. Praca w dniach poniedziałek–piątek, zgod-
nie z harmonogramem.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w jednost-
ce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%.

10. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiega-

jącego się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje zawodowe,

6) kserokopie dokumentów (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
poświadczające znajomość języka polskie-
go – dotyczy obywateli Unii Europejskiej 
oraz obywateli innych państw, którym na 
podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysłu-
guje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach, umiejętnościach, upraw-
nieniach, jednoznacznie potwierdzające 
spełnianie wymagań niezbędnych i dodat-
kowych (poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem),

8) kserokopię dowodu osobistego (poświad-
czone przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem),

9) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż korzysta z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata stwierdzające, 
iż posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych,

11) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż nie był skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

12) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na stanowisku kasjera,

13) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury konkurso-
wej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, 
poz. 922).

11. Termin i miejsce składania dokumentów 
aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach z adnotacją „Nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER”, 
w terminie do 7 października 2016 r. do godz. 
15.00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-
-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzow-
ska 5, 44-100 Gliwice.
Dokumenty uważa się za dostarczone w ter-
minie, jeżeli wpłynęły do Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Gliwicach w termi-
nie do 7 października 2016 r. o godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach 
po terminie, nie będą rozpatrywane.
12. Dodatkowe informacje:
Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolej-
nego etapu naboru zostaną powiadomieni 
telefonicznie. Kandydaci zakwalifikowani do 
kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi 
formalne) zostaną jednocześnie powiado-
mieni o terminie, miejscu i godzinie jego 
przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formal-
nych, nie będą informowani.
Informacja o wyniku naboru zostanie opu-
blikowana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Gliwicach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list 
motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawo-
dowej), powinny być podpisane i opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. z 2016, poz.922).
 
Bliższe informacje można uzyskać pod  
nr telefonu: 32/230-68-31 w. 316.

nabór nr KD.210.25.2016.IR-2

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 biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach 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 17 października 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.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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Po emocjonującej końcówce meczu Piast Gliwice zremisował u sie-
bie ze śląskiem Wrocław 1:1. Po dziesięciu kolejkach piłkarskiej lOT-
TO ekstraklasy gliwiczanie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. 

Poniedziałkowe spotkanie przy Okrzei 
nie było wyjątkowym widowiskiem. Po-
czątek spotkania był wyrównany, a gra 
toczyła się głównie w środkowej strefie 
boiska. Dłużej przy piłce utrzymywali się 
zawodnicy Piasta, ale to Śląsk stworzył 
sobie groźniejsze sytuacje. Jedną z nich 
zmarnował Lasza Dwali, który uderzył 
z szesnastu metrów i zmusił do inter-
wencji Jakuba Szmatułę. Chwilę później 
dobrą sytuację miał Maciej Jankowski, 
ale napastnik Niebiesko-Czerwonych trafił 
w poprzeczkę. 

Po zmianie stron podopieczni Radosla-
va Látala ruszyli do ataku, co zaowocowa-
ło okazjami Jankowskiego i Josipa Barišića. 
Przyjezdni odpowiedzieli strzałem Ryōty 
Morioki, ale po raz kolejny na posterunku 
był Szmatuła. Po chwilowej przewadze 

Piasta do głosu doszli zawodnicy z Wrocła-
wia, którzy w końcówce meczu trafili do 
siatki za sprawą Kamila Bilińskiego (z rzutu 
karnego). Nie była to jednak jedyna bram-
ka w tym starciu, ponieważ 180 sekund 
później wyrównał Hebert. Mecz zakończył 
się podziałem punktów. 

– Udało nam się wywalczyć ten punkt. 
Wiemy, że nie graliśmy najlepiej. Mogę 
nawet powiedzieć, że zagraliśmy źle. Na 
treningach ciężko pracujemy i robimy 
wszystko dobrze, ale nie idzie. W pierwszej 
połowie jedno podanie było dobre, a drugie 
już złe – powiedział trener Piasta Radoslav 
Látal na pomeczowej konferencji prasowej. 
Kolejne spotkanie podopieczni Radoslav 
Látala rozegrają 1 października (sobota) na 
wyjeździe z Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek 
o godz. 15.30.   (as)

SPORT

Tylko remis  
czy aż remis?

Zbliża się wielkie 
święto biegania!

Koszykarze GTK Gliwice dobrze rozpoczęli nowy sezon i pewnie 
wygrali wyjazdowe spotkanie z beniaminkiem I ligi Kotwicą Koło-
brzeg – 77:69. Za tydzień pierwszy mecz w Gliwicach. 

Inauguracja na wyjeździe wypadła 
rewelacyjnie. GTK zdominowało go-
spodarzy. Tylko w pierwszej i czwartej 
kwarcie koszykarze Kotwicy byli w sta-
nie toczyć równorzędną walkę z naszy-
mi zawodnikami. Doskonale rozgrywał 
Aleksander Filipiak, który ostatecznie 
zakończył mecz z 8 asystami. Z kolei 
druga nominalna „jedynka” – Michał Ję-
drzejewski wcielił się w rolę egzekutora i 
okazał się drugim strzelcem w szeregach 
przyjezdnych, zdobywając 14 punktów. 

Sporą siłą GTK dysponowało także w 
strefie podkoszowej. Dość nieoczekiwa-
nie mecz w pierwszej piątce rozpoczął 
Paweł Zmarlak, który w okresie przygo-
towawczym był zmiennikiem Marcina 
Salamonika, ale szybko okazało się że 
była to doskonała decyzja gliwickiego 
szkoleniowca. Silny skrzydłowy zdobył 

aż 15 punktów i zebrał 9 piłek. Również 
Marcin Salamonik i Łukasz Ratajczak pre-
zentowali wysoką dyspozycję. Pierwszy 
zdobył 7 "oczek" i miał 7 zbiórek, a drugi 
dołożył 9 punktów i 7 zbiórek. Łącznie 
spod kosza goście zdobyli aż 46 punktów, 
przy zaledwie 22 „oczkach” rywala. 

Kolejnym czynnikiem, który dał gliwi-
czanom pierwsze zwycięstwo było ogra-
niczenie liczby strat, które były prawdzi-
wą zmorą w poprzednich rozgrywkach. 
Tym razem koszykarze GTK popełnili ich 
tylko 9, podczas gdy rywale stracili aż 23 
piłki. Co więcej, to właśnie przyjezdni po-
trafili wykorzystać błędy rywali i po ich 
stratach zdobyli 30 punktów. 

Zespół Pawła Turkiewicza za tydzień za-
gra pierwszy raz u siebie, a rywalem będzie 
silna drużyna Max Elektro Sokół Łańcut. 
Szczegóły na plakacie!  (as)

Za niespełna miesiąc ulicami naszego miasta przebiegnie III Pół-
maraton Gliwicki. Dwudniowa impreza odbędzie się w Nowych 
Gliwicach. W planach są biegi na krótkich i długich dystansach, 
adresowane do różnych grup wiekowych. Zapisy już ruszyły. 

Największa biegowa impreza w Gli-
wicach rozłożona zastanie na dwa dni. 22 
października (sobota) odbędą się biegi na 
krótszych dystansach. Udział w nich we-
zmą najmłodsi biegacze – dzieci i młodzież.  
– Każdy będzie mógł znaleźć odpowiednią 
trasę dla siebie. Odbędą się biegi: Bąbla, 
Krasnala, Smyka, Urwisa, Juniora, Małola-
ta i Nastolatka – zapowiada dyrektor biegu 
Mirosław Bieniecki. Półmaraton (dystans 
ok. 21 km) wystartuje 23 października (nie-
dziela) o godz. 10.00. O tej porze odbędzie 
się również ćwierćmaraton (dystans 10 km) 
oraz bieg towarzyszący nordic walking (dy-
stans 10 km). – To będzie prawdziwe święto 
biegaczy. Poza zmaganiami sportowymi 
odbędzie się wiele imprez towarzyszących. 

W planach są koncerty, spotkania ze 
znanymi sportowcami, targi sprzętu 
sportowego, pokazy sprzętu strażackie-
go i wojskowego. Będą też atrakcje dla 
dzieci: plac zabaw, wspólne gry, konkursy 
– dodaje Mirosław Bieniecki. Organizato-
rem imprezy jest Fundacja Bieg Rzeźnika. 
Projekt został dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. Wszelkie informacje 
dotyczące III Półmaratonu Gliwickiego 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.polmaratongliwicki.pl. Tam też 
można zgłosić się do udziału w zawo-
dach. – Bieganie to bardzo popularna 
forma aktywności fizycznej. W poprzed-
niej edycji udział wzięło ponad tysiąc 
osób – tłumaczy dyrektor biegu.  (as)

Udana inauguracja.  
Jest zwycięstwo!
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