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DRuGa StRONa W ObIektyWIe

30 września w gliwickim CH FORUM zostanie otwarta jedna z największych w Polsce 
arkad wirtualnej rzeczywistości. W lokalu na I piętrze (obok strefy coworkingowej) 
będzie można testować gogle HTC vive oraz Oculus. – Przygotowaliśmy kilkadziesiąt 
różnych aplikacji i gier. Będzie można np. ścigać się bolidem na prawdziwym torze spor-
towym, przelecieć nad Alpami dzięki specjalnemu symulatorowi lotni, a na specjalnej 
bieżni wczuć się w rolę bohatera gry Doom. Malowanie przestrzennych obrazów czy 
skok w przepaść ze 100-piętrowego wieżowca to nasze kolejne atrakcje – zapowiadają 
pomysłodawcy przedsięwzięcia z firmy ZenOnVR. (fot. freepik.com)

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śl. odbyła się międzynaro-
dowa konferencja Battery Experts Forum, w której wzięli udział przedstawiciele 
najważniejszych marek w branży technologii baterii i elektromobilności. Podczas 
trzydniowego spotkania zapoznano się z najnowszymi trendami rynkowymi 
dotyczącymi systemów dostarczania oraz magazynowania energii, zaprezento-
wano najnowsze technologie litowo-jonowe działające w systemach bateryjnych 
oraz magazynach energii. Atrakcją były przejażdżki rowerami elektrycznymi i 
najnowocześniejszymi samochodami elektrycznymi – BMW i5, BMW i8 czy Tesla 
Model S. Organizatorem jest firma BMZ Poland. (fot. M. Foltyn)

Skok z wieżowca czy lot nad Alpami?

Spotkanie pełne energii

Kino Amok zwyciężyło w konkursie organizowanym przez Polski Insytut Sztuki 
Filmowej w kategorii EDUKACJA FILMOWA. 19 września podczas 42. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni po raz dziesiąty odbyła się uroczysta gala 
wręczenia Nagród PISF, jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji polskiego kina. To już drugie tak prestiżowe wyróżnienie, 
które trafiło do gliwickiego kina studyjnego. W 2013 roku PISF uznał Amok za 
najlepsze kino w Polsce. (fot. M. Kułakowski / PISF)

Bezszprychowy rower z napędem hybrydowym, mechanizmem skręcania za 
pomocą manetek, w całości wydrukowany w technologii 3D skonstruowali stu-
denci z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Pomalowany i polakierowany prototyp miał publiczną premierę podczas 
konferencji „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”, zorganizowanej 
w połowie września na gliwickiej uczelni. (fot. Politechnika Śląska)

Amok jest NAJLEPSZY

Rower z… drukarki 3D

W piątkowym spotkaniu 10. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał przed 
własną publicznością z Arką Gdynia 0-1 (0-0). Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył 
Rafał Siemaszko. Piast: Szmatuła – Konczkowski, Sedlar, Korun, Rugašević – Pietrowski, 
Vranješ (68. Krakowczyk) – Živec, Vassiljev, Valencia (78. Jagiełło) – Papadopulos (59. 
Jankowski). arka: Steinbors – Zbozień, Marcjanik, Helstrup, Marciniak – Sołdecki 
– Piesio, Kakoko, Nalepa (68. Szwoch), Da Silva (61. Kun) – Siemaszko (77. Jurado).  
(fot. I.Dorożański / piast-gliwice.eu)

Piast – Arka 0:1

30 września na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej odbędzie 5 Gliwicki Rally 
Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. Dla wszystkich uczestników zaplanowano 
jedną próbę sportową o długości 2 km, przejeżdżaną trzykrotnie. Na trasie zawodów 
dominuje nawierzchnia asfaltowa, przewidziano jednak dodatkowe atrakcje w postaci 
dwóch płyt poślizgowych, zlokalizowanych na terenie ośrodka doskonalenia techniki 
jazdy. Pierwsza na kształt prostokąta, a druga to pierścień o kącie rozwarcia 120 stopni. 
Zawodnicy będą zmagali się z siłą odśrodkową działającą na samochód. Ponadto trasa 
zawierać będzie także fragmenty toru kartingowego. Dzięki temu próba rajdowa będzie 
miała elementy wyścigu. (fot. Ł. Bakalarczyk)

Gaz do dechy! 5 Gliwicki Rally Sprint

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

Hala zrobiła wrażenie!
Dni otwarte Hali Widowiskowo-Sportowej Gliwice cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 23 i 25 września jeden z najnowocześniejszych i naj-
większych tego typu obiektów w Polsce zwiedziło ponad tysiąc osób, które 
wraz z przewodnikami miały okazję zajrzeć w niemal każdy zakątek nowej 
inwestycji. Przed nami kolejny Dzień Otwarty – 2 października imponujący 
obiekt zobaczy kolejne zarejestrowane 700 osób. 

Hala Gliwice przyciąga tłumy. Wej-
ściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. 
Podczas dwóch dni otwartych odwiedza-
jących oprowadzali po obiekcie przewod-
nicy. Mieszkańcy zwiedzali halę główną 
z miejscami dla około 17 tys. widzów, 
halę treningową i budynek fitness, gdzie 

w przyszłości będą odbywały się treningi, 
zawody sportowe, wystawy, targi, kon-
certy i występy estradowe. 

Zainteresowanie Halą Gliwice jest 
imponujące. Miejsca na Dni Otwarte 
zostały zarezerwowane niemal od razu. 
Dlatego trzeba było wyznaczyć dodat-

kowy termin, by jak najwięcej osób 
mogło zobaczyć najnowszą i zarazem 
jedną z największych inwestycji Gliwic 
w ostatnich latach. 

kolejne zarejestrowane 700 
osób zwiedzi halę 2 paździer-
nika. Ze względu na ogromne 
zainteresowanie organizatorzy 
proszą osoby zarejestrowane, 
które z powodów losowych 
nie będą mogły wziąć udziału 
w Dniu Otwartym, o przekaza-
nie tych informacji telefonicz-
nie (32/239 12 85) lub e-mailo-
wo: gliwice@um.gliwice.pl.

  (mf)

Podczas zwiedzania hali mieszkańcy mogli po-
znać tajemnice hali i usłyszeć mnóstwo cieka-
wostek. Dowiedzieli się na przykład, że całko-
wita powierzchnia obiektu wynosi 65 890 m2,  
w najniższym punkcie ma około 25 m wyso-
kości, a w najwyższym około 33 m. Budynek 
hali głównej w rzucie ma kształt okręgu o pro-
mieniu około 71 m. Najdłuższa lina dachu hali 
głównej ma długość około 150 m i wykonana 
jest w postaci wiązki równoległych splotek 
z drutu ze stali o wysokiej wytrzymałości.  Pod 
sufitem znajdują się również wyciągarki do 
podwieszenia scenicznego. Konstrukcja nośna 
dachu w kształcie końskiego siodła to wyjątek 
na skalę światową – podobne rozwiązania, 
poza Gliwicami, znajdują się tylko w Niem-
czech i Kanadzie. Hala główna pomieści ponad 
17 tys. widzów, ma m.in. 3206 miejsc na try-
bunach składanych. Na audytoriach hali głów-
nej znajdują się 34 przeszklone loże vipowskie, 
w tym loża prezydencka. Na wszystkich pozio-
mach będzie aż 21 punktów gastronomicz-
nych, w tym restauracje, bary i kioski gastrono-
miczne. W hali głównej znajduje się mobilna 
podłoga sportowa. Jest też pełne zabezpiecze-
nie w razie ewentualnego zagrożenia  – m.in. 
system oddymiania, system DSO, kilkanaście 
wyjść ewakuacyjnych. Na trybunach zamon-
towano cztery działka wodne, które mogą wy-
strzelić słupem 2 tys. litrów sześciennych wody 
na minutę. Na arenie hali głównej można rów-
nież zorganizować lodowisko. 

W hali treningowej znajduje się jedna z najwyższych i najnowocześniej-
szych ścianek wspinaczkowych w Polsce Południowej. Ściany mają do 18 m  
wysokości, a długość dróg sportowych po przewieszeniu wynosi 25 m. 
Ściana jest wielofunkcyjna i dostosowana do treningu zawodników w trój-
boju olimpijskim. Zawodnicy będą mogli korzystać z 15-metrowej pochylni 
do biegania, sportowej ściany o wysięgu 8 metrów przewieszenia, boul-
deringu sportowego. Jednocześnie na ściankę będzie mogło się wspiąć 80 
wspinaczy. Będzie też dziecięca strefa zabawy oraz ściana „vertical story” 
oparta na unikalnych rozwiązaniach technologicznych. Obecnie trwają 
rozruchy poszczególnych urządzeń i instalacji, prowadzone są przeglądy 
inspektorsko-inwestorskie poszczególnych fragmentów obiektu. 

Hala jest duża i funk-
cjonalna. Z pewnością bę-
dzie się tu odbywać wiele 
imprez, z czego będziemy 
się bardzo cieszyć. 

Grzegorz:

Łukasz:

Michał:

Przemysław:

Czekaliśmy na dni 
otwarte, żeby pokazać 
dzieciom jak wygląda hala. 
Będziemy też przychodzić 
na imprezy, które będą się 

w niej odbywały. Jestem miłośnikiem sportu, 
więc z pewnością będę częstym gościem hali. 

Bardzo mi się podoba 
ten obiekt i uważam, że 
jest miastu potrzebny. Bę-
dzie z niego użytek. 

Jesteśmy dumni z takiej 
hali. Mam nadzieję, że za-
interesowanie nią będzie 
duże. Uważam, że Gliwice 
są sportowym miastem, 

więc taki obiekt jest potrzebny.
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach przypomina,
że w celu kontynuacji świadczenia wychowawcze-
go 500+ od miesiąca października 2017 r. należy 
złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy w godzinach urzędo-
wania OPS.  
Wnioski będzie można złożyć również 30 września br.  
– w sobotę w siedzibie OPS przy ul. Górnych Wałów 9, w godzi-
nach od 8.00 do 13.00.

ZDROWIE

Pacjenci dawnego szpitala wojskowego i Gliwickiego Centrum Me-
dycznego – połączonych placówek miejskich działających obecnie jako 
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach – mogą czuć się bezpieczni. „Czwórka” 
przyjęła warunki Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisała plan fi-
nansowy na ostatni kwartał tego roku.

Tym samym miejska lecznica jest 
już w ogólnopolskiej sieci szpitali, która 
wystartuje oficjalnie 1 października. Po-
dobnie jak inne szpitale sieciowe (m.in. 
Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach)  
placówka będzie miała gwarantowaną 
umowę z NFZ na 4 lata.

Od października podstawą finansowa-
nia w sieci Szpitala Miejskiego nr 4 będzie 

ryczałt. To stała, sztywna kwota przyznana 
przez NFZ na utrzymanie placówki i lecze-
nie pacjentów, niezależnie od tego, ilu zo-
stanie przyjętych. Jeżeli będzie ich znacząco 
więcej, ryczałt może zostać podniesiony. Na 
razie wyliczony został na czwarty kwartał 
tego roku na podstawie kontraktów za 
2015 rok. – To jedna kwota, na październik, 
listopad i grudzień. W najbliższym czasie 

będę ją dzielił pomiędzy poszczególne 
oddziały szpitalne – mówi Marian Jarosz, 
prezes Szpitala Miejskiego nr 4. 

Dodaje, że przyjęty plan zapewni 
miejskiej placówce stabilne finansowa-
nie, ale na tym etapie nie jest w pełni 
satysfakcjonujący. – Plan nie uwzględ-
nia niestety tego, co dzieje się na rynku 
zdrowia, np. przewidzianej ustawą 
kwestii wzrostu wynagrodzeń. Dodatko-
wo od 1 października szpitale sieciowe 
mają zapewniać nocną i świąteczną 
opiekę medyczną. NFZ przeznaczył na 
to naprawdę małe środki, powinno być 
ich więcej – zwraca uwagę na niuanse 

nowego sposobu finansowania prezes 
„czwórki” Marian Jarosz. 

Dodatkowe wsparcie finansowe dla 
szpitala zapewnia miasto. Na początku 
miesiąca samorząd Gliwic zdecydował 
o dofinansowaniu Szpitala Miejskiego nr 4  
kwotą 5 mln zł. To nieoprocentowana 
pożyczka na 16 lat z 6-letnim okresem 
karencji. Pozwoli ona odzyskać „czwórce” 
częściową płynność finansową i wiarygod-
ność wśród partnerów handlowych, ogra-
niczyć koszty wynikające z dochodzenia 
przez kontrahentów swoich wierzytelności 
oraz przywrócić stabilizację w codziennym 
funkcjonowaniu.  (kik)

W związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali, od 1 października w naszym mieście nastąpią zmiany w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej. Od tego momentu po pomoc i poradę lekarską możemy się udawać do dwóch gliwickich placówek działających w sieci: SZPItaLa MIeJSkIeGO 
NR 4 (ul. Zygmunta Starego 20) oraz SZPItaLa WIeLOSPeCJaLIStyCZNeGO (ul. kościuszki 1).

Nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na jest udzielana od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 
dnia następnego, a także w soboty, nie-
dziele oraz inne dni ustawowo wolne 
od pracy (od godz. 8.00 danego dnia do 
godz. 8.00 dnia następnego). Ma służyć 
pacjentom w przypadku nagłego zacho-
rowania lub pogorszenia stanu zdrowia, 
zarówno w warunkach ambulatoryj-
nych, jak i domowych. Mieszkańców nie 
obowiązuje rejonizacja. Dorośli i dzieci 
mogą zgłaszać się po pomoc – również 
telefoniczną – do dowolnego wybrane-
go przez siebie punktu świadczeń opieki 
nocnej i świątecznej, zgodnie z miej-
scem zamieszkania lub pobytu. 

Od 1 października nocną i świąteczną 
opiekę zdrowotną będą świadczyć w Gli-
wicach:

• Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta 
Starego 20 (tel. do rejestracji ogólnej: 
32/33-08-413, centrala: 32/33-08-300.
Ważne! Istnieje możliwość łączenia  
rozmów z centrali oraz z rejestracji 
ogólnej bezpośrednio do gabinetów 
lekarskich.

• Szpital Wielospecjalistyczny w Gli-
wicach, ul. Kościuszki 1 (tel. 32/332-
-45-26).

uWaGa! Świadczenia w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, realizowane do tej pory 
w przychodniach unii brackiej 
przy ul. błonie oraz bojkowskiej, 
będą wykonywane do 1 paź-
dziernika do godz. 8.00. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 
Gdzie szukać pomocy?

Szpital nr 4 już w sieci
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INWESTYCJE

Na przestrzeni lat gliwickie place zabaw zyskały nie tylko nową estetykę, ale również 
funkcjonalność. Pojawiły się nowoczesne urządzenia, kolorowe, bezpieczne i przyja-
zne dzieciom. Doposażenie placów zabaw w atrakcyjne huśtawki, karuzele, drabinki, 
kiwaczki czy ścianki wspinaczkowe jest możliwe m.in. dzięki organizowanemu przez 
miasto konkursowi Gliwickie Place Zabaw.

Konkurs Gliwickie Place Za-
baw jest realizowany w mieście 
od 2010 r. Polega na doposażeniu 
przestrzeni zabaw dziecięcych 
w atrakcyjne sprzęty. Miasto fi-
nansuje jedno urządzenie wybra-
ne przez wspólnotę mieszkaniową 
czy spółdzielnię pod warunkiem, 
że wcześniej, w ramach konkursu, 
podmioty te również, już na koszt 
własny, zaopatrzyły plac zabaw 
w inne dodatki lub zmodernizo-
wały jedno z urządzeń.

– Zależy nam, by place zabaw 
w mieście były przede wszystkim 
estetyczne, bezpieczne i funk-
cjonalne. Ważna jest również 
aktywizacja wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych. Dlatego 
powstał konkurs Gliwickie Place 
Zabaw, który ma zapewnić 
dzieciom i młodzieży atrakcyjne 
miejsca, z których będą mogły 
i chciały bezpiecznie korzystać – 
wyjaśnia Iwona Janik, rzecznik  
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach. 

W latach 2010–2016 zorga-
nizowano siedem edycji kon-

kursu, a na 47 placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych trafiło 91 
urządzeń o wartości 340 tys. zł. 
Sprzęty znajdziemy na placach 
zabaw przy ul.: Poezji, Perko-
za, Jowisza, PCK, Literatów, 
Wiślanej, Rolnej, Rzeczyckiej, 
Obrońców Pokoju, Gwarków, 
Zimnej Wody, alei Majowej, Ju-
naków, Kusocińskiego, Łokietka, 
Grottgera, Młodych Patriotów, 
Floriańskiej, Kozielskiej, Tylnej, 

Witkiewicza, Przyszłości, Ko-
chanowskiego, Paderewskiego, 
Czajki, Sztabu Powstańczego, 
Gwardii Ludowej, Pogodnej, 
Toszeckiej, Czwartaków, ZWM, 
Pocztowej, Wita Stwosza, Cho-
rzowskiej, Szarych Szeregów, 
ONZ, Kasprzaka, Gagarina i Sol-
skiego. W tym roku, w ramach 
VIII edycji konkursu, na gliwic-
kich placach zabaw pojawią się 
kolejne nowe urządzenia.  (mf)

Szykują się zmiany na placu krakowskim. Przestrzeń zostanie zmodernizowana 
– zniknie scena, pojawią się nowe siedziska i trawa. Miejski Zarząd usług komu-
nalnych ogłosił drugi przetarg na modernizację placu i remont elementów małej 
architektury. Oferty można składać do 11 października. 

Na placu Krakowskim od 
lat odbywa się szereg miejskich 
imprez. Najczęściej są one or-
ganizowane z użyciem sceny 
mobilnej, dlatego istniejąca tam, 
mocno wyeksploatowana scena 
stacjonarna zostanie zdemonto-
wana. Zastąpi ją trawnik. Firma, 
która wygra przetarg, zostanie 

zobligowana również do demon-
tażu starych siedzisk i zastąpienia 
ich nowymi, konieczne będą też 
prace elektryczne. 

– Po remoncie plac Krakowski 
nadal będzie pełnił swoją funkcję. 
Organizowane tam imprezy będą 
się odbywać tak jak dotychczas, 
na scenie mobilnej, która bardzo 

dobrze spełnia swoją rolę przede 
wszystkim ze względu na dźwięk, 
który nie jest już kierowany 
bezpośrednio w stronę bloków 
mieszkalnych – mówi Iwona Ja-
nik, rzecznik Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach.

Otwarcie ofert nastąpi 11 
października o godz. 11.30.  (mf)

91 nowych urządzeń  
na placach. będą kolejne!
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Sensoryczna 
atrakcja 
gotowa! 

Szumiące rury, armata powietrzna, organy rurowe, an-
teny paraboliczne, gongi. to tylko niektóre z dziesięciu 
interaktywnych urządzeń sensorycznego parku doświad-
czeń, które stoją już na terenie gliwickiej Radiostacji przy 
ul. tarnogórskiej. Oficjalne otwarcie parku już 21 paź-
dziernika. Warto zarezerwować sobie czas tego dnia – 
atrakcją otwarcia będzie dźwiękowo-świetlne show.

Radiostacja cieszy się niesłab-
nącą popularnością wśród gliwi-
czan i turystów, ale teraz teren 
przy ul. Tarnogórskiej i Lubliniec-
kiej będzie odwiedzany jeszcze 
chętniej. Z pewnością przyczyni 
się do tego park sensoryczny 
– na powierzchni 2,5 tys. m2  
powstała przestrzeń, w której bę-
dzie można zapoznać się z różny-
mi aspektami dźwięku. Wszystko 
za sprawą urządzeń akustycznych, 
które za pomocą dotyku prze-
niosą nas w świat dźwięku, m.in. 
ksylofonu, organów rurowych, 
anteny parabolicznej i gongów, 
służących do testowania zjawisk 
fizycznych, przede wszystkim fali 
dźwiękowej. Dodatkową atrakcją 
jest symulator operatora kamery, 

który umożliwia naziemne stero-
wanie kamerą umieszczoną na 
maszcie Radiostacji, oraz obiekty 
wykorzystujące technologię roz-
szerzonej rzeczywistości, które po 
zeskanowaniu specjalnego kodu 
„ożywają” na ekranie smartfona. 
Z nowej atrakcji będzie można 
korzystać przez cały rok w go-
dzinach otwarcia terenu Radio-
stacji. Park sensoryczny będzie 
dostępny dla odwiedzających 
już od połowy października. 
Natomiast uroczyste otwarcie 
nastąpi 21 października w godzi-
nach wieczornych. Inwestorem 
projektu jest Miasto Gliwice, zaś 
wykonawcą gliwicka firma Fulco 
Technologie Budowlane Sp. z o.o.  
 (mf)
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One szukają domu

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania dotyczące Gliwickiego budżetu Obywatelskiego. to część ewaluacji tego przedsięwzięcia, 
które w naszym mieście realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsu-
mowania tegorocznej edycji 
i zdefiniowania celów na 
przyszłość – takich, które po-
zwoliłyby osiągać jak najbar-
dziej satysfakcjonujące efekty 
oraz usprawniały cały projekt. 
Wstępnie omówione zostaną 
propozycje ewentualnych 
zmian i poprawek w kolejnej 

procedurze GBO, możliwości 
wykorzystania dotychczaso-
wych doświadczeń i zgłasza-
nych dotąd uwag.

Zaplanowane są dwa spo-
tkania ewaluacyjne:
• 3 października o godz. 17.00 

w Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” przy  
ul. Studziennej 6;

• 10 października o godz. 17.00  
w Centrum Kulturalno-
-Sportowym „Łabędź” przy  
ul. Partyzantów 25.

Przypomnijmy, że podczas 
tegorocznej edycji GBO miesz-
kańcy wybrali 71 zadań, które 
realizowane będą w 2018 
roku we wszystkich osiedlach. 
Szczegółowe informacje moż-

na znaleźć na stronie interne-
towej www.gliwice.eu w dziale 

Gliwicki Budżet Obywatelski. 
 (bpr)

Piękno na cztery łapy 

Miasto zaprasza na spotkania

Na świecie jest ponad 500 ras psów. 150 z nich będzie 
można podziwiać 8 października na 40. Wystawie Psów 
Rasowych zabrzańskiego oddziału Związku kynologiczne-
go w Polsce. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Cze-
chowice” zaprezentuje się około 800 psich piękności! 

Niedziela 8 października zde-
cydowanie będzie w Gliwicach 
dniem psa. Każdy miłośnik czwo-
ronogów powinien się wybrać 
nad jezioro w Czechowicach, gdzie 
przechadzać się będzie około 800 
psich piękności m.in. z Polski, 
Niemiec, Rosji, Czech, Słowacji 
i Ukrainy. Będzie można je po-

dziwiać od godz. 10.00 do 14.00. 
Jedną z atrakcji 40. Wystawy Psów 
Rasowych będzie konkurencja 
młodego prezentera, podczas 
której początkujący trenerzy za-
prezentują swoje umiejętności 
współpracy z czworonogiem. Zo-
staną też wybrane najpiękniejsze 
psy w różnych kategoriach.  (mf)

8 października ruszą bezpłatne zajęcia na siłowni w hali przy 
ul. Chorzowskiej 5, organizowane w ramach budżetu obywa-
telskiego dla mieszkańców os. baildona w wieku 16–23 lat. 

Zajęcia będą prowadzone 
do 9 grudnia, w poniedziałki 
i czwartki (godz. 17.00) oraz so-
boty (godz. 10.00). Chęć udziału 
należy zgłaszać do 2 paździer-
nika – osobiście w UM przy  
ul. Zwycięstwa 21 (II p., pok. 253),  

telefonicznie (32/238-54-44), 
lub e-mailowo (krysinski_g@
um.gliwice.pl). W zgłoszeniu 
należy podać imię i nazwisko, 
datę urodzenia oraz miejsce 
zamieszkania. Liczba miejsc 
ograniczona!    (kik)
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1 października odbędzie się trzecia w tym roku wystawa kotów nierasowych. 
Podopieczni Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach zaprezentują się w Park Han-
dlowy arena przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Koty będzie można podzi-
wiać już w najbliższą niedzielę 
w godz. od 12.00 do 18:00.

– Każda taka wystawa 
zwiększa szansę na adopcję 

zwierząt, dlatego cieszymy się, 
że jest tak duże zainteresowanie 
mieszkańców Gliwic i okolic. Na 
wystawie pojawią się zarówno 
małe kocięta, jak i starsze koty – 

wszystkie z ogromną potrzebą 
znalezienia kochającego właści-
ciela – mówi Iwona Janik, rzecz-
nik Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach. (mf)
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Nowy rok, nowe wyzwania 
W nadchodzący poniedziałek uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018! Od wtorku kilka tysięcy nowych studentów Politech-
niki Śląskiej zasiądzie w ławach na blisko 60 kierunkach studiów działających w Gliwicach oraz katowicach i Zabrzu. Przypomnijmy, że tego-
roczni maturzyści mieli do wyboru kierunki teoretyczne i praktyczne, studia dualne, studia w języku angielskim, a także nowości.

2 października o godz. 10.00 
w auli A Centrum Edukacyj-
no-Kongresowego Politechniki 
Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B 
rozpocznie się inauguracja nowe-
go politechnicznego roku akade-
mickiego. Przebieg uroczystości, 
w tym prezentację wykładu na 
temat „Problemy rozwoju mate-
riałów i technologii w turbinowych 
silnikach lotniczych”, który wygłosi 
prof. Lucjan Swadźba z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Meta-
lurgii Politechniki Śląskiej, będą 
rejestrować kamery uczelnianej 
telewizji. Tradycyjna msza święta 
w intencji studentów i pracowni-
ków Politechniki Śląskiej odbędzie 
się tego samego dnia w gliwickiej 
katedrze. Początek – godz. 18.00. 

tegoroczną rekrutację na 
Politechnikę Śląską moż-
na uznać za bardzo uda-
ną. Wzięło w niej udział 
prawie 7 200 kandyda-
tów. Najpopularniejszym 
kierunkiem ponownie 
okazała się informatyka.

Na oblegany kierunek na Wy-
dziale Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki rekrutowało się aż 
820 kandydatów, co w przelicze-
niu daje prawie 4 osoby na jedno 
miejsce. Dużą popularnością 
cieszyły się również: automaty-
ka i robotyka – 402 kandydatów, 
budownictwo – 384 kandyda-
tów, a także architektura – 347 

kandydatów. Wielu maturzystów 
wybrało także transport oraz 
filologię na specjalności język 
angielski. – W tym roku kandy-
daci na Politechnikę Śląską mieli 
do wyboru prawie 60 kierun-
ków studiów na 15 wydziałach 
w trzech śląskich miastach: 
Gliwicach, Katowicach i Zabrzu. 
W ofercie znalazło się 9 nowo-

ści, z których aż 6 uruchomiono 
w Gliwicach – mówi Paweł Doś, 
rzecznik prasowy uczelni. Nowe 
gliwickie profile to automatyka 
i informatyka przemysłowa, 
a także gospodarka surowcami 
mineralnymi na Wydziale Gór-
nictwa i Geologii, budownictwo 
podziemne na Wydziale Budow-
nictwa, inżynieria procesowa 

i aparatura przemysłowa na Wy-
dziale Chemicznym, monitoring 
i zarządzanie środowiskiem na 
Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki oraz fizyka technicz-
na w Instytucie Fizyki – Centrum 
Naukowo-Dydaktycznym.

W ofercie Politechniki 
znalazły się również bez-
płatne studia w języku 
angielskim na 11 kierun-
kach, a także studia dual-
ne na kierunku mechani-
ka i budowa maszyn. 

Tam studenci od pierwszego 
roku równolegle zdobywają wie-
dzę teoretyczną oraz doświad-
czenie zawodowe w ramach 
płatnych staży w strefowych 
firmach z branży automotive. 
– Generalnie rzecz ujmując to 
bardzo dobra oferta dla tych, 
którzy planują w przyszłości 
pracować poza granicami kraju 
lub też w międzynarodowych fir-
mach – ocenia rzecznik prasowy 
Politechniki Śląskiej.

  (kik)

Nowe pomysły na polskie uczelnie
Dla władz Politechniki i reprezentantów szkół wyższych w całym kraju to będzie rok pełen 

wyzwań. 19 września w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany został 
projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy Gowina lub Ustawy 2.0).

Jej siedem głównych założeń to zwiększenie środków na polską naukę, wydłużenie czasu trwa-
nia studiów niestacjonarnych, zerwanie z minimami kadrowymi na uczelniach, wprowadzenie nowej 
klasyfikacji dyscyplin, na podstawie której będą oceniane jednostki naukowe, wprowadzenie szkoły 
doktorskiej zamiast studiów doktoranckich, uznanie habilitacji za nieobowiązkową oraz możliwość 
powrotu egzaminów wstępnych na uczelnie. Wśród zmian zaproponowanych przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina znalazło się też zwiększenie autonomii uczelni wyższych, 
ujednolicenie strumieni finansowania i zwiększenia możliwości gospodarowania środkami finansowymi 
przez uczelnie, skrócenie ścieżki kariery. 

Projekt ustawy został już skierowany do poszczególnych resortów do oficjalnych konsultacji. Minister-
stwo chce, by Ustawa 2.0 weszła w życie od października 2018 r. Jak zapatrują się na to uczelnie? 

prof. Jan Schmidt
szef konferencji Rektorów  
akademickich Szkół Polskich, 
rektor Politechniki Warszawskiej
Polskie środowisko akademickie jest gotowe 
do dokonania przełomowych, projakościo-
wych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa 

wyższego. Ich siła sprawcza pozostaje jednak w uczelniach o kon-
sekwentnie wzmacnianej autonomii. Osiągnięcie ambitnych celów 
stawianych sobie przez środowisko akademickie i zarysowanych 
w ustawie wymagać będzie również od uczelni większej samodziel-
ności organizacyjnej. Dlatego nowa ustawa powinna ograniczyć się 
tylko do tych regulacji, które są niezbędne dla stworzenia podstaw 
funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz zasad 
nadzoru ze strony administracji rządowej. 
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Radzimy sobie z reformą oświaty
Zmiany w systemie edukacji są wyzwaniem dla dzieci, nauczycieli oraz samorządów, które odpowiadają za wprowadzenie przekształceń w szko-
łach. W Gliwicach reforma oświaty przebiega sprawnie, przede wszystkim dzięki zwiększonym nakładom na remonty i zakup wyposażenia.

W związku z tak zwanym 
wygaszaniem gimnazjów sześć 
gliwickich placówek zostało prze-
kształconych w szkoły podstawo-
we (Gim. nr 3 w SP nr 6, Gim. nr 
10 w SP nr 15 w ZSP nr 12, Gim. 
nr 7 w SP nr 4 w ZSO nr 4, Gim. 
nr 11 (ZSO-E) w SP nr 19 w ZSO 
nr 8, Gim. Specjalne nr 21 w SP 
Specjalną nr 22, Gim. dla Doro-
słych w SP dla Dorosłych nr 30). 
– Za tymi zmianami idą dalsze 
inwestycje i remonty w miejskiej 
oświacie. Na terenie nowych szkół 

podstawowych chcemy stworzyć 
miejsca do zabawy dla najmłod-
szych i wyposażyć je w urządze-
nia rekreacyjne ‒ przy Szkole 
Podstawowej nr 6, Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 12 i Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4.  
Łączny koszt tych inwestycji to 
300 tys. zł. W związku z wpro-
wadzeniem ośmioletnich szkół 
podstawowych podjęliśmy także 
kroki niezbędne do przyjęcia 
zwiększonej liczby uczniów. Trwa-
ją m.in. przygotowania do rozbu-

dowy Szkoły Podstawowej nr 13, 
której obecne budynki są za małe. 
W toczącycm się postępowaniu 
firmy przedstawiły oferty, których 
wartość kształtuje się od 3,8 do 
ponad 5,6 mln zł – mówi Mariusz 
Kucharz, naczelnik Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach.

W Gliwicach lwią część wy-
datków związanych z wprowa-
dzeniem w życie rządowej refor-
my edukacji – czyli 1 499 317 zł  
– poniósł samorząd.

 – Na przełomie kwietnia 
i maja złożyliśmy trzy wnio-
ski do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o dofinansowanie 
doposażenia świetlic w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne, 
doposażenia pomieszczeń do 
nauki i remontów bieżących 
sanitariatów. Wnioskowali-
śmy o 1 066 310 zł, dostaliśmy  
583 783 zł, czyli mniej więcej po-
łowę tej kwoty – zdradza Mariusz 
Kucharz. Ze zwiększonej sub-
wencji oświatowej (nieodpłatnej 

i bezzwrotnej pomocy finanso-
wej udzielanej przez państwo) 
miasto przeznaczyło 413 783 zł  
na remont sanitariatów i przygo- 
towanie świetlic oraz 170 000 zł  
na zakup wyposażenia. Ze 
środków własnych natomiast 
wygospodarowało 915 534 zł, 
prawie dwa razy tyle, ile otrzy-
mało w ramach państwowej 
zapomogi. 578 884 zł przezna-
czono na adaptacje i remonty 
pomieszczeń, 336 650 zł na 
zakup wyposażenia. (mm)
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Segregowanie i pomysły na nie

uwaga na 
tarnogórskiej!

Miejski Zarząd usług komunalnych przejmie prowadzenie inkasa 
opłaty targowej na terenie całego miasta – informuje Wydział Po-
datków i Opłat urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice 
nr XXX/674/2017 z 7 września br. nowym 
inkasentem opłaty targowej został Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, który od 30 
września będzie pobierał opłatę targową 
z terenu miasta, a od 1 listopada także 
z terenu targowiska przy ul. Lipowej. Tym 
sposobem MZUK przejmie prowadzenie 
inkasa opłaty targowej na obszarze całych 
Gliwic (do tej pory pobierał opłatę targową 
wyłącznie na terenie giełdy samochodo-
wej przy ul. Kujawskiej).

Przypominamy, że opłatę targową 
pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach, przy czym za targowiska 

uznaje się wszelkie miejsca, w których 
jest prowadzona sprzedaż (zarówno 
miejsca do tego wyznaczone, np. zor-
ganizowane targowiska, jak i inne, np. 
place, chodniki, przejścia, pasy przydroż-
ne). Bez znaczenia dla uiszczania opłat 
targowych jest to, czy sprzedaż odbywa 
się na terenie miejskim czy prywatnym, 
jak również to, czy sprzedający uiszcza 
inne należności za korzystanie z targowi-
ska (np. opłaca czynsz dzierżawny).

Opłacie targowej nie podlega sprze-
daż dokonywana w budynkach lub w ich 
częściach, zwolnieni są z niej także sprze-
dający, którzy są podatnikami podatku 
od nieruchomości w związku z przed-
miotami opodatkowania, położonymi 
na targowiskach.  (po)

Zmiana poborcy 
opłaty targowej

aluminiowe puszki czy szklane butelki warto segregować, bo można je przetwarzać bez końca. ale wiele innych rzeczy lądujących byle gdzie 
lub trafiających na wysypiska również nadaje się do odzysku! O tym, że odpady to niekoniecznie bezużyteczne śmieci przypominają liczne 
akcje, m.in. „Sprzątanie świata”. Najnowszym pomysłem na segregację i recykling z głową jest miejska kampania edukacyjna pod hasłem 
„Segregujemy odpady w Gliwicach”.

Akcja rozpoczęła się w połowie mie-
siąca. Będzie trwała przez cały rok szkol-
ny. Jest przeznaczona zarówno dla dzieci 
(dla których przygotowano EKOzajęcia 
i pogadanki w klasach 1–3 oraz kolorową 
broszurkę informacyjną z quizami i lwem 
Gliwkiem w roli głównej), jak i dorosłych. 
Ci ostatni znajdą przydatne informacje 
o segregacji odpadów w mieście na 
działającej od dłuższego czasu stronie 
internetowej www.segreguj.gliwice.eu.  

akcja ma wysoki walor eduka-
cyjny. uświadamia i przypomi-
na, że segregacja odpadów jest 
dzisiaj naszym najpilniejszym 
zadaniem i obowiązkiem. 

Zmagamy się ze zmianami klimatyczny-
mi, dziurą ozonową, kwaśnymi deszczami 
i postępującym zaśmiecaniem Ziemi. To 
globalne problemy, które wymagają roz-
wiązania, ale pierwsze inicjatywy na rzecz 

ochrony środowiska musimy podjąć w na-
szych domach i miastach. – Z tego założenia 
wychodzą gliwiczanie, którzy co roku z okazji 
Dnia Ziemi zakładają rękawice i, uzbrojeni 
w worki na śmieci, sprzątają nasze miasto 
– przypomina Dariusz Stanek z Wydziału 
Środowiska UM.

W tegorocznym wiosennym wielkim 
sprzątaniu Gliwic wzięło udział niemal 7 tys. 
osób. Nie zabrakło m.in. najmłodszych z 10 
przedszkoli miejskich i uczniów z ponad 20 
szkół, a także radnych osiedlowych i straż-
ników miejskich. Sprzątanie objęło teren 
całego miasta – uczestnicy sami wybrali 

miejsca, które chcą uporządkować. Uzbie-
rano 18 ton odpadów zmieszanych i prawie 
7,5 tony odpadów segregowanych. Miasto 
wsparło akcję, finansując zakup rękawic 
ochronnych i worków, pokryło także koszty 
odbioru i wywozu odpadów.  (kik)

Od tygodnia na rozbudowywanym skrzyżowaniu ulic tarnogór-
skiej, kurpiowskiej i Olszewskiego obowiązuje ruch wahadłowy 
sterowany sygnalizacją świetlną.

Przebudowa krzyżówki jest odpowie-
dzią gliwickiego ZDM-u na kolizje drogo-
we, do jakich dochodziło w tym miejscu. 
Ich najczęstszymi przyczynami było 
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu 
czy brak zachowania bezpiecznego od-
stępu między pojazdami. – Aby zapobiec 
podobnym wypadkom, jezdnia główna  
ul. Tarnogórskiej zostanie poszerzona. 
Dzięki temu w obrębie skrzyżowania 
będzie można wydzielić normatywne 
pasy ruchu. Wprowadzone zostaną także 
zmiany polegające m.in. na wydzieleniu 
pasów do lewoskrętów. Powstanie 
pełnowymiarowa zatoka autobusowa 
z nawierzchnią z kostki granitowej, a po 
południowo-wschodniej stronie skrzy-
żowania – droga rowerowa – informuje 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 

prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Wahadło obowiązuje także na 
innym odcinku ul. tarnogórskiej 
– nad aleją Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego (Dk 88). Powodem jest 
remont wiaduktu nad ruchliwą 
trasą, który potrwa do listopada. 

W miniony piątek na fragmencie DK 
88 pod remontowanym wiaduktem wyłą-
czono z ruchu skrajne pasy jezdni. Kierow-
cy poruszają się po środkowych pasach. 
W miejscu robót prędkość ograniczona 
została do 40 km/h. Warto zwolnić i do-
stosować się do znaków!  (kik)
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Ze stylami w architekturze rzecz ma się tak: gotyk, renesans, barok czy secesję 
potrafimy dzięki szkole całkiem nieźle rozpoznać i opisać, a nawet precyzyjnie 
odnieść do określonych czasów. trudności zaczynają się, gdy mamy do czynienia 
z architekturą modernistyczną. to, co powstało np. w latach 30. XX wieku, często 
myli się nam z obiektami wybudowanymi kilkadziesiąt lat później. Co gorsza, nie 
traktujemy moderny jak zabytku, a jej surowość i brak detalu bywa dla niektórych 
prostym usprawiedliwieniem dla dość brutalnych modernizacji. bo kto by się mar-
twił głębokością wnęk okiennych, fakturą, kolorystyką tynku, nietypową i intere-
sującą, acz nieenergoszczędną stolarką okienną? 

Na szczęście są jeszcze na tym 
świecie odstępstwa od smutnej re-
guły. Jednym z nich jest odzyskana 
po niedawnym remoncie gliwicka 
perełka moderny – budynek 
przedszkola u zbiegu ulic brzo-
zowej oraz Jodłowej. Lokalizacja 
poza centrum miasta, na uboczu, 
utrudnia poznanie tego obiektu. 
Budynek został zaprojektowany 
przez Petera Birkmanna, który zja-
wił się w Gliwicach w 1924 roku, 
rozpoczynając pracę w Miejskim 
Urzędzie Budowlanym kierowa-
nym przez ówczesnego architekta 
miejskiego Carla Schabika. Pier-
wotnie był to Dom Młodzieży, 
dopiero po wojnie umieszczono 
w nim przedszkole. W centrum Gli-
wic znajduje się następny budynek 
autorstwa Birkmanna. To dawna 
Kasa Chorych przy ul. Ziemowita, 
w której działa obecnie Centrum 
Radiologii i Poradni Specjalistycz-
nych. 

ktoś nieinteresujący się 
historią architektury nie 
dopatrzyłby się piękna 
w budynku przedszkola 
z brzozowej przed jego 
wyremontowaniem. 

Pomalowany na różowo wiele 
lat temu, z wymienionymi oknami 
klatki schodowej, zatartymi de-
talami architektonicznymi wyko-
nami w ryflowanym tynku i – co 
najbardziej bolało – pomalowaną 
ceramiczną okładziną ścian bryły 
klatki schodowej, prezentował się 
po prostu źle. Budynek ujęto jed-
nak w planie termomodernizacji 
obiektów związanych z edukacją 
i dzięki dbałości inwestora nie 
został brutalnie obłożony styro-
pianem. Odpowiednie wskaźniki 
termomodernizacyjne uzyskano 
w inny sposób. Elewacje wyre-
montowano zaś z pietyzmem, 
na jaki modernistyczny budynek 
w pełni zasługiwał. 

Największym wyzwa-
niem było oczyszczenie 
ceramicznych płytek 
z warstwy farby emulsyj-
nej. udało się! 

Nie ukrywam, obawiałam 
się wcześniej, że to nic nie da. 
Muszę jednak ogromnie podzię-

kować wykonawcy, który za punkt 
honoru uznał ratowanie znisz-
czonej ceramiki. Spod różowej 
farby wydobyto kafelki w różnych 
odcieniach brązu. Ratowanie tej 
rzadko spotykanej w Gliwicach 
dekoracji było nie lada wyczynem 
konserwatorskim! Przywrócono 
jej oryginalną kolorystykę, zmie-
niono też przebudowane dawniej 
duże okno doświetlające klatkę 
schodową. Na zdjęciach obok 
widać, jak budynek prezentował 
się przed i po remoncie. 

Inny modernistyczny obiekt, 
który dla Państwa znalazłam, 
znajduje się w Sławkowie. Nie 
ma tyle szczęścia, właściwie 
nawet dla fachowców jest terra 
incognita. Oczywiście „znala-
złam” to za dużo powiedziane. 
O jeszcze jednym budynku 
autorstwa Karola Schayera 
(projektanta m.in. dawnego Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach) 
dowiedziałam się od mojego 
mentora, Adama Styrylskiego, 
a on od architekta Ryszarda 
Nakoniecznego, specjalisty Poli-
techniki Śląskiej w dziedzinie ar-
chitektury modernistycznej, któ-

remu z kolei wspomniał o tym…  
libański architekt George Arbid. 
Arbidowi o tym nieznanym dzie-
le powiedziała natomiast córka 
Schayera, mieszkająca w USA. 
Skąd tak skomplikowany przekaz? 
Schayer, absolwent Politechniki 
Lwowskiej, rozpoczął karierę 
zawodową m.in. od projektów 
w Piekarach Śląskich i Katowi-
cach. Najbardziej znanym, a jed-
nocześnie najbardziej tragicznym 
obiektem jego autorstwa, był 
wspomniany już gmach Muzeum 
Śląskiego (jedna z najnowocze-
śniejszych konstrukcji między-
wojnia!). Wybudowany w latach 
1934–1939, a po wybuchu wojny 
systematycznie niszczony przez 
niemieckiego okupanta, w 1944 
roku został ostateczne zburzony. 
Schayer już wcześniej, bo na po-
czątku wojny, został zmuszony do 
emigracji. Po wielu perypetiach 
dotarł do Libanu. Tam tworzył 
i tam został pochowany.

Willę Schayera w Sławkowie 
cechuje charakterystyczna masyw-
na bryła, która świetnie „siedzi” 
na wzgórzu. Duży taras, balkony, 
przeszklony, uwolniony narożnik 

piętra wprowadzają lekkość w bry-
le budynku. Oczywiście są też 
ulubione przez modernistycznych 
architektów poziome pasy okien 
z niewielkimi wnękami okienny-
mi, podkreślające horyzontalny 
układ elewacji, oraz okrągłe okno 
(okulus). Fragment ściany przy 
drzwiach wejściowych (niestety 
wymienionych) jest obłożony płyt-
kami, które od razu przypomniały 
mi okładzinę klatki schodowej 
gliwickiego przedszkola. Po dłuż-
szym i dokładniejszym przyjrzeniu 
się można dostrzec pasy płytek 
i na cokole, i pomiędzy oknami. 
Niestety, są wtórnie pomalowane 
i dlatego mało widoczne. Ogrom-
na szkoda. Willa musiała być nie-
gdyś imponująca. Na materiałach 
wykończeniowych zapewne nie 
oszczędzano, budynek zapro-
jektowano bowiem dla jednego 
z braci Schajnów, przemysłow-
ców i właścicieli Fabryki Gwoździ 
i Drutu w Sławkowie. Niewłaściwe 
remonty willi – lub ich brak – wyni-
kają zapewne z niewiedzy, z jakiej 
skali zabytkiem mają do czynienia 
obecni właściciele. 

Przy okazji wyjaśnię jedno 
architektoniczne nieporozumie-
nie, również spoza Gliwic – datę 
budowy tzw. Domu Służewca przy 
ul. Kościuszki 81 w Katowicach. 

Do niedawna w internetowej Wi-
kipedii była błędnie określana na 
lata 30. XX wieku. Została jednak 
poprawiona na lata 50., być może 
dzięki mojej prośbie. Skąd wiedzia-
łam o złym datowaniu? Pracownik 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków znalazł projekt budow-
lany tego pawilonu i sprawa daty 
budowy wyjaśniła się. 

Przed nami zapewne jesz-
cze wiele takich niespodzianek. 
Należałoby sobie życzyć, aby 
więcej było tych pozytywnych, 
tak jak w przypadku gliwickiego 
przedszkola z Brzozowej. 

ewa Pokorska
miejski konserwator 

zabytków

PS Na kolejne niespodzianki 
nie musiałam długo czekać… 
Tuż przed oddaniem tekstu do 
składu podzieliłam się informacją 
o Schayerze z Bolesławem Bła-
chutą, miejskim konserwatorem 
zabytków w Katowicach. Ten, 
widząc zdjęcie willi w Sławkowie, 
z tajemniczym uśmiechem pora-
dził mi udać się na ul. Kobylińskie-
go 5 w Katowicach. Zobaczyłam 
tam… ocalały fragment zabudo-
wań dawnego Muzeum Śląskiego! 
Jego forma niezbicie potwierdza 
mistrzostwo projektów Schayera.

MIASTO TAJEMNIC

PeRŁy Z LaMuSa

Budynek przedszkola u zbiegu ulic Brzozowej i Jodłowej po remon-
cie. U dołu archiwalne zdjęcie przed remontem

Katowice, ul. Kobylińskiego 5 – zachowany fragment gmachu Mu-
zeum Śląskiego, część mieszkalna autorstwa K. Schayera
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Podróżuj z uśmiechem ;-)
Małym fiatem, skuterem, a nawet traktorem – 
świat można przemierzać na wiele sposobów. 8 paź-
dziernika w kinie amok spotkamy się z podróżnika-
mi, którzy podczas swoich wojaży nieraz zbaczali 
z utartych szlaków.

Wspólnym mianownikiem dla 
trzech zaproszonych w tych roku 
do Gliwic globtroterów będzie 
niezwykły sposób przemieszcze-
nia się po odwiedzanych krajach. 
Marcin Obałek o godz. 15.00 
zaprosi publiczność zgromadzoną 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 
3) na Traktoriadę, czyli podróż po 
drogach i bezdrożach Ameryki 
Południowej traktorem. O tym, 
że klasyczny ciągnik rolniczy może 
być świetnym środkiem lokomo-
cji, świadczy 20 tys. kilometrów 

na liczniku Obałka. Poczciwy 
polski ursus przebił się między 
innymi przez amazońskie lasy 
deszczowe, andyjskie przełęcze 
i pola gejzerów.

O godz. 16.30 przejedziemy 
Indie na skuterze śladami Roberta 
Maciąga. Pisarz i podróżnik zwie-
dził ten niezwykły kraj na jednośla-
dzie. „Tuk tuk Cinema” to barwna 
i pełna spotkań z niesamowitymi 
ludźmi opowieść o Indiach wi-
dzianych od środka. Robb Maciąg 
jest laureatem nagrody Podróżnik 

Roku magazynu „Podróże” i dwu-
krotnym zdobywcą Travelera. 
Przemieszczając się po zaludnio-
nych i pełnych kontrastów Indiach, 
woził ze sobą odtwarzacz wideo, 
laptop oraz filmy o Bolku i Lolku. 
Wieczorami w szkołach i sierociń-
cach organizował darmowe kino 
dla najmłodszych. W ten sposób 
mali Hindusi poznali najpopu-
larniejszych polskich bohaterów 
kreskówek. Nietypowe? Zgadza 
się, a jeśli dodać, że podczas 

swoich przejazdów poruszał się 
wzdłuż rzeki Ganges, to mamy 
właściwie gotowy materiał na 
pasjonującą historię.

arkady Paweł Fiedler po-
dróżowanie ma we krwi. Jego 

słynny dziadek, nomen omen też 
Arkady, opublikował 32 książki 
podróżnicze, odbył ponad 30 
ambitnych wypraw, w tym do 
mało wówczas znanej w Polsce 
Ameryki Południowej. Arkady 
Paweł postawił na Zieloną Bestię, 
czyli polskiego fiata 126. Tym 
niepozornym automobilem prze-
mierzył Afrykę. Na Czarnym Lądzie 
odwiedził 11 krajów i nakręcił film. 
O tym, jak miejscowi reagowali na 
widok tak nietypowego pojazdu, 
Fiedler opowie o godz. 18.00.

Podczas Światowego Dnia Tu-
rystyki nie zabraknie także spotka-
nia dla najmłodszych miłośników 
dalekich wojaży. O godz. 15.00 
w małej sali kina Amok Robert Ma-
ciąg wyświetli specjalną multime-
dialną prezentacją, która przybliży 
dzieciakom życie ich rówieśników 
w najdalszych zakątkach globu.

Wstęp na wszystkie prelek-
cje jest wolny. Organizatorem 
Światowego Dnia Turystyki 
w Gliwicach jest Miasto Gliwice. 
Podczas imprezy w kinie Amok 
będzie można dowiedzieć się co 
nieco o znanych i mniej znanych 
atrakcjach turystycznych naszego 
miasta na stoisku informacyjnym 
Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej. (mm)

W 2017 roku przypada 110. rocznica śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Wyspiański był człowiekiem 
wielu talentów, wizjonerem 
i ciekawą osobowością. Jego 
wszechstronność jest kluczem 
do zaprezentowania wielu dzie-
dzin sztuki polskiej w sposób 
spójny i zarazem intrygujący.

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach wraz z wieloma 
partnerami tworzy interdyscy-
plinarny projekt „Światu dajesz 
kształt”, który pozwoli 
promować twór-
c z o ś ć 

artysty oraz szerzej kulturę polską na Ukrainie. Projekt jest 
realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą” 
i zakłada długofalową współpracę kilku partnerów 
z Polski i Ukrainy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w literac-
kim konkursie. Zagadki dotyczą Stani-
sława Wyspiańskiego i jego wszech-

stronnej twórczości. konkurs rozpoczął 
się 24 sierpnia 2017 roku. W każdy 
ostatni czwartek miesiąca w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – GLIWICe”  

i na stronie internetowej www.biblioteka. 
gliwice.pl pojawia się kolejna zagadka.

W sierpniu pytaliśmy, z jakiego utworu pochodził 
zamieszczony cytat. Oczywiście był to fragment z „We-

sela” Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo dziękujemy 
za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy.

Aby wziąć udział w zabawie, 
należy odpowiedzieć na pytanie:

Jaki tytuł nosi obraz, którego  
fragment zamieszczamy?

Odpowiedzi należy przesyłać na adres 
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 10 paździer-
nika. Nagrody otrzymają druga i szósta osoba, 
które nadeślą prawidłową odpowiedź. Laure-
atów poinformujemy wiadomością zwrotną.

zagadka nr 2

Jesień z Wyspiańskim

Traktoriada

Arkady  
Paweł Fiedler... 

...i jego Zielona Bestia

Tuk tuk Cinema
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CO?
   GDZIe? 
     kIeDy?

CZWaRtek 28 WRZeŚNIa
 ■ godz. 16.00: „Komunikacja międzyludzka jako ele-

ment kultury” – wykład prof. Jadwigi Puzyniny z cyklu 
„Wszechnica PAU”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30‒18.30: „Makieteria” – warsztaty tworze-
nia form przestrzennych, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4‒5)

 ■ godz. 17.00: „Villads” – projekcja w ramach 4. Festi-
walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Leningrad” – spektakl muzyczny Teatru 
Piosenki Centrum Sztuki Impart, Teatr Miejski (ul. Nowy 
Świat 55‒57)

 ■ godz. 20.00: „Opętanie” – retransmisja spektaklu z cy-
klu „NT London”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIątek 29 WRZeŚNIa
 ■ godz. 17.00: „Solan i Ludwik. Wielki wyścig z serem” – 

projekcja w ramach 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Krajobrazy i kolory Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki” – wernisaż wystawy fotografii Łukasza 
Bukowskiego, galeria Na6 (ul. Matejki 6)

 ■ godz. 20.00: „Nie wiedząc – Aniołów gościli” – spek-
takl plenerowy Teatru A, ogród parafialny przy kościele 
Wszystkich Świętych (ul. Kościelna)

SObOta 30 WRZeŚNIa
 ■ godz. 10.00‒14.30: „Znajdź wspólny język!” – gra miej-

ska, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Ślonsko familijo” – zajęcia dla dzie-

ci z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta”, Zamek 
Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Tajemnice XIX-wiecznej kosmety-
ki” – warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: „Niezwykłe laboratorium we Lwowie – syl-
wetka i osiągnięcia prof. Rudolfa Weigla” – spotkanie 
z cyklu „Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00‒17.30: „Scenografia i kostiumy bez tajem-
nic” – warsztaty w ramach Metropolitalnej Nocy Te-
atrów, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 16.00: „Blanka” – projekcja w ramach 4. Festi-
walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Nora” – spektakl w ramach Metropolital-
nej Nocy Teatrów, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 18.30: Max Emanuel Cenčić, {oh!} Orkiestra Hi-
storyczna – koncert w ramach X Festiwalu Muzyki Daw-
nej Improwizowanej All’improvviso, Ruiny Teatru Victo-
ria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 20.00: „Ich czworo. Reality show” – spektakl 
w ramach Metropolitalnej Nocy Teatrów, Teatr Miejski  
(ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 20.00: Clan of Xymox, Past, Dark Side Eons – kon-
cert darkwave’owy, klub Spirala (Centrum Kultury Stu-
denckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

NIeDZIeLa 1 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 18.00: „Tango według Carlosa Saury” – wykład 

w ramach X Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’improvviso, restauracja Siedlisko (ul. Jaracza 11)

 ■ godz. 20.00: Clan of Xymox, Past, The Proof – koncert 
darkwave’owy, klub Spirala (Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

WtORek 3 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 17.00‒18.00: „Kreatywny taniec” – warsztaty dla 

dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

ŚRODa 4 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 16.00‒18.30: „Spruj to!” – spotkanie miłośników 

rękodzieła artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4‒5)

 ■ godz. 18.30: „Tango” – koncert Quadro Nuevo 
w ramach X Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’improvviso, Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko 
(ul. Pszczyńska 85)

Tenor kontra orkiestra

Prof. Weigl od tyfusu

30 września w Ruinach teatru Miejskiego (al. Przyjaźni 18) 
wystąpi Max emanuel Cenčić, wybitny chorwacki kontra-
tenor, oraz {oh!} Orkiestra Historyczna. W programie kon-
certu są między innymi utwory Georga Friedricha Händla 
i antonia Vivaldiego.

Cenčić jako kontratenor me-
zzosopranowy specjalizuje się 
w muzyce barokowej. Jego talent 
będzie błyszczał między innymi 
w ariach z opery „Orlando” Hän-
dla i „Orlando furioso” Vivaldiego. 
Na scenie śpiewakowi będą towa-
rzyszyć muzycy {oh!} Orkiestry Hi-
storycznej, znakomici instrumen-

taliści wykonujący muzykę dawną. 
Koncert w ramach X Festiwalu 
Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’improvviso rozpocznie się  
o godz. 18.30.

Organizatorem festiwalu jest 
Towarzystwo Kulturalne Fuga. Pro-
jekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice  (mm)

30 września podczas spotkania w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14) poznamy sylwetkę 
Rudolfa Weigla, lekarza, który wynalazł szczepionkę prze-
ciw tyfusowi plamistemu i uratował w czasie II wojny świa-
towej około 5 tys. osób.

Prof. Weigl był wybitnym 
naukowcem – w badaniach nad 
pierwszą na świecie skuteczną 
szczepionką przeciw tyfusowi pla-
mistemu wykorzystał wszy odzie-
żowe. W kierowanym przez niego 
Instytucie Badań nad Tyfusem Pla-
mistym i Wirusami jako karmiciele 
tych owadów zatrudnienie znajdo-

wały osoby zagrożone represjami, 
w tym przedstawiciele lwowskie-
go środowiska naukowego i młody 
poeta Zbigniew Herbert.

Gościem Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich będzie wnuczka 
naukowca, Krystyna Weigl-Albert. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 
15.00. (mm)

Mówią, że opera to teatr, tyle że bardzo trudny. Mistrzowski poziom tej sztuki scenicz-
nej reprezentuje Metropolitan Opera, której spektakle od 7 października będziemy mogli 
oglądać na żywo w kinie amok.

W operze wszystko – każda akcja 
sceniczna, ruch, gest – musi pasować 
do muzyki. Nowojorski teatr przygo-
tował w sezonie 2017/2018 dziesięć 
transmisji operowych. Niekwestio-
nowaną gwiazdą sceny będzie Sonia 
Jonczewa, bułgarska sopranistka, 
która zaśpiewa aż trzy role: Toski, 
Luizy Miller (role tytułowe) i Mimi 
w „Cyganerii”. Jonczewa to jedna 
z najbardziej utalentowanych śpie-
waczek młodego pokolenia, ale nie 
jedyna gwiazda Met Opery. W pre-
mierze sezonu, „Normie” Vincenza 
Belliniego, wystąpi Sondra Radva-
novsky, a rolę Kopciuszka wg Julesa 
Masseneta wykona Joyce DiDonato 
(mezzosopran koloraturowy). W „Lu-

izie Miller” Giuseppe Verdiego usły-
szymy ponadto legendarnego Plácida 
Dominga i Piotra Beczałę, wybitnego 
polskiego tenora lirycznego.

Program tegorocznej edycji cy-
klu „Met Opera” jest zróżnicowany. 
Będzie Wolfgang Amadeus Mozart 
w dwóch odsłonach – 14 października 
zaplanowano transmisję „Czarodziej-
skiego fletu”, a 31 marca „Cosi fan 
tutte albo szkoła kochanków”, opery 
uważanej za niemoralną – a także 
dwie opery Giacoma Pucciniego 
(„Tosca” i „Cyganeria”). Włoskie opery 
będą zresztą stanowić zdecydowaną 
większość transmisji – oprócz „toski” 
(27 stycznia) i „Cyganerii” (24 lutego) 
usłyszymy również „Normę” Bellinie-

go (7 października), „Napój miłosny” 
Gaetana Dionizettiego (10 lutego), 
„Semiramidę” Gioacchina Rossiniego 
(10 marca) i „Luizę Miller” Verdiego 
(14 kwietnia). Kompozytorów fran-
cuskich będzie reprezentował Jules 
Massenet i jego „kopciuszek” (28 
kwietnia). W programie jest także 
jedna opera współczesnego autora – 
będzie to „anioł zagłady” Thomasa 
Adésa (18 listopada).

Wszystkie transmisje z Met 
Opery odbędą się w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3). Informa-
cje o godzinach poszczególnych 
spektakli i biletach są dostępne na 
stronie internetowej www.amok.
gliwice.pl. (mm)

tam rządzi muzyka

„Kopciuszek”
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22 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamen-
towych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie, 
nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta 
Miasta Gliwice.

W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Zofia 
i Zbigniew bednarscy, Halina i Jacek Chowańcowie, teresa i Witold Chrystowie, 

Stefania i Jan Glinkowie, Czesława i eugeniusz Jurkowie, Zenona i Jan Michalako-
wie, Maria i kazimierz Rymarowie oraz anna i Józef Sowowie. Sześćdziesięciolecie 
małżeństwa obchodzili Zenona i Paweł karkochowie. Gratulujemy!

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: 
ewę i edwarda baczów, Matyldę i andrzeja brodów, krystynę i Henryka Mitorajów, 
a także Wiktorię i eugeniusza Merchutów.  (kik)

Jarmark bożonarodzeniowy 2017

Zapraszamy 
wszystkie dzieci! 

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaofe-
rować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku bożonarodzeniowego 2017. Or-
ganizacja Jarmarku planowana jest wstępnie w dniach od 6 do 22 grudnia tego roku na 
gliwickim Rynku, czas jego trwania jest uzależniony od zainteresowania wystawców.

Miasto ze swej strony zapewni 
zaplecze handlowe (domki handlo-
we o powierzchni ok. 6 m2) i sani-
tarne oraz dekoracje świąteczne 
i program artystyczny w wybrane 
dni przy świątecznej szopce.

Handlowcy będą zobowiązani 
do uiszczenia opłaty targowej, 
zgodnie ze stawkami obowiązu-
jącymi na terenie Gliwic (uchwała 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XVII/432/2016 z 16 czerwca 2016 
roku zmieniająca uchwałę w spra-
wie wprowadzenia na terenie 
miasta Gliwice opłaty targowej 
oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej) z na-
stępującymi zastrzeżeniami: 
• sprzedaż będzie prowadzona 

w dniach i godzinach wskaza-
nych przez organizatora (nie 
będzie możliwości udostępnie-

nia domku tylko w wybrane dni 
lub godziny),

• sprzedaż będzie prowadzona 
wyłącznie w domkach zapew-
nianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia 
dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska 
wcześniej nieprezentowane 
w Gliwicach, o charakterze 
świątecznym, w których prowa-
dzona będzie sprzedaż takiego 
asortymentu, jak ceramika ar-
tystyczna, wyroby regionalne, 
ozdoby świąteczne i choinkowe, 
choinki, pamiątki i rękodzieło, 
biżuteria, artykuły spożywcze 
oraz wyroby garmażeryjne 
i gastronomiczne. Organizator 
zastrzega sobie możliwość do-
konania wyboru wystawców 
i odrzucenie części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o przesyłanie 
wstępnych zgłoszeń do 10 
października 2017 r. w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, Wydział Kultury 
i Promocji Miasta, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice

• osobiście w Biurze Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego

• faksem na nr 32/231-40-59
• za pośrednictwem e-maila: 

kp@um.gliwice.pl
W zgłoszeniu należy wpisać 

dane kontaktowe osoby/firmy 
oraz wskazać charakter prowa-
dzonej działalności. Ostateczna 
decyzja dotycząca organizacji 
wydarzenia zostanie podjęta do 
31 października 2017 r.

 (mf)

Gliwicki samorząd po raz trzeci zaprasza do udzia-
łu w akcji „Zdrowe Gliwice”. W akademii Zdrowia 
Dzieci, która odbędzie się 6 października w CH Fo-
rum, nie zabraknie ciekawych konsultacji, pokazów 
i terapii. Zapraszamy! 

W piątek 6 października 
(w godz. od 15.00 do 19.00) 
na I piętrze CH Forum przy  
ul. Lipowej (Scena Forum) po 
raz kolejny będzie można wziąć 
udział w Gliwickiej Akademii 
Zdrowia Dzieci. 

– Na ten dzień przygoto-
waliśmy szereg ciekawych 
wydarzeń – konsultacje, po-
kazy ćwiczeń oraz Ciuchcię 
Zdrowia. Nie zabraknie rów-
nież innych atrakcji, takich jak 
malowanie twarzy czy wspól-
ne zabawy klockami Lego – za-
chęca Beata Jeżyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego Gliwicach. 

Ciuchcia Zdrowia to atrak-
cyjny przekaz wiedzy o zdrowiu 
poprzez gry i zabawy. Program 
skierowany jest do dzieci w wie-
ku 4–12 lat, które poznają osiem 

zasad zdrowego stylu życia. 
Podczas piątkowego spotkania 
będzie też można skorzystać 
m.in. z terapii wad postawy 
i terapii ręki, EEG Biofeedback, 
konsultacji wad postawy i trenin-
gu grupowego dzieci.  (mf)
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Dzień wcześniej, 5 paź-
dziernika, w Centrum 
Sportowo-kulturalnym 
„Łabędź” odbędzie się 
otwarty wykład dla doro-
słych w ramach projektu 
„Zdrowe Gliwice”. O 
zapobieganiu chorobom 
układu krążenia opowie 
dr n.med. adam Golda. 
Początek – godz. 17.00.
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OGŁOSZeNIa
oferty pracy

oferty pracy

•  magazynier wydania towaru 
wykształcenie: zawodowe lub średnie; do-
świadczenie zawodowe: mile widziane, 
uprawnienia do obsługi wózków widło-
wych: mile widziane, książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, zakres obo-
wiązków: kompletowanie, uzupełnianie 
i magazynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach lo-
gistycznych oraz utrzymywanie czystości 
miejsca pracy i dbałość o sprzęt, praca 
w ruch ciągłym; miejsce pracy: Kleszczów;

•  pomocnik malarnii 
wykształcenie: zawodowe; doświadcze-
nie zawodowe na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego, umie-
jętność obsługi przyrządów pomiarowych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, strefa 
ekonomiczna; 

•  pomoc kuchenna 
wykształcenie: zawodowe, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice; 

•  operator zamiatarki 
wykształcenie: zawodowe kierunkowe, 
doświadczenie: min. 3 lata; prawo jazdy 
kat. C, zakres obowiązków: zamiatanie te-

renu budowy – obsługa zamiatarki, umo-
wa-zlecenie, miejsce pracy: teren Polski;

•  monter izolacji termicznej 
wykształcenie: min. średnie, min. 2 lata 
doświadczenia w zawodzie, uprawnienia 
energetyczne do 1 kV, podstawowa zna-
jomość j. angielskiego lub niemieckiego, 
zakres obowiązków: montaż izolacji zimno- 
i ciepłochronnej oraz blaszanych elemen-
tów, prefabrykacja materiału izolacyjnego, 
umowa-zlecenie, praca na terenie Polski;

•  kosmetyczka 
wykształcenie: średnie kierunkowe, wy-
magane doświadczenie zawodowe, dwie 
zmiany, 3/4 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

•  mechanik sam. osobowych 
wykształcenie: zawodowe lub średnie kie-
runkowe lub doświadczenie zawodowe na 
ww. stanowisku, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  operator CNC – tokarz 
wykształcenie: zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe: 1 rok, zakres obowiązków: 
roboty tokarskie przy remoncie maszyn 
i urządzeń górniczych, dwie zmiany, miejsce 
pracy Knurów.

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.

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

Oferty z 21 września 2017 r.

komendant  
Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice, ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:  
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz 
na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć (w zamkniętej koper-
cie) do pokoju 103 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 11 paź-
dziernika 2017 r. do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finanso-

wy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

 „kandydat na stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zo-
staną dostarczone na ww. adres do 11 października 2017 r. 
do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności 
fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-84.

Numer naboru: GCOP.kD.210.3.2017

Dyrektor  
Gliwickiego Centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, 

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  
– podinspektor, w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie związanej z tym nie-

zbędnej dokumentacji,
• pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć, w tym w obsłudze 

sprzętu multimedialnego, nagłośnieniowego itp.,
• organizacja techniczna wystaw plenerowych GCOP, 
• organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań, 
• wsparcie promocji wydarzeń, wystaw, spotkań, akcji,
• współorganizowanie wydarzeń, takich jak m.in. Gala Liderzy Społeczni Gliwic, 

kampania 1% podatku dla gliwickich OPP.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dokumentu poświad-

czającego),
• udokumentowane doświadczenie w pracy lub działalności społecznej w dzie-

dzinie kultury, sztuki (dokumenty potwierdzające: np. umowa o pracę, wyciąg 
z ewidencji działalności gospodarczej, porozumienie z wolontariuszem, 
referencje, zaświadczenie),

• znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (dokumenty 
potwierdzające min. poziom B2 lub 4 lata nauki),

• prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania:
• podstawowa umiejętność obsługi urządzeń nagłośnieniowych, multime-

dialnych, 
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na systemach zarządzania 

treścią, 
• doświadczenie w prowadzeniu spotkań o tematyce muzycznej, 
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
• znajomość środowiska kulturalnego i artystycznego Gliwic,
• doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych,
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
• zdolności organizacyjne, kreatywność, 
• dyspozycyjność.

Cechy charakteru:
komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Studzienna 6 – praca na I piętrze w budynku kilku-
kondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Warunki pracy: 
• praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
• praca w pozycji siedzącej, 
• praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem, 
• praca wymaga pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej  

www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawo-

dowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.

pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:
• dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 6 października 2017 r. 

do godziny 15.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekre-
tariat – II piętro),

• dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej 
(złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywan; w przypadku 
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu),

• jeśli wymagania formalne spełni więcej niż 15 osób, dla kandydatów prze-
prowadzony zostanie test merytoryczny w dniu 11 października 2017 r. 
o godzinie 16.00 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6. Rozmowy kwalifikacyjne 
z wyłonionymi kandydatami odbędą się 17 – 18 października 2017 r. O do-
kładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,

• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 /232-04-77,
• dyrektor GCOP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez po-

dania przyczyn.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(tj. Dz U z 2016 r., poz. 902): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biu-

letynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe. 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wy-
magania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP. Zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do
http://www.gcop.gliwice.pl/do
http://www.gcop.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa 

ZaGoSpoDaroWaNIe prZeStrZeNNe

oBWIeSZcZeNIa

oferty pracy komuNIkaty

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice” 
(sporządzonego na podstawie uchwały numer II/18/2014 Rady Miasta Gliwice z 18 grudnia 2014 r.)

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz U z 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie 
art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t. j. Dz U z 2017 r., poz. 1405), a także zgod-
nie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t. j. Dz U z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmiana-
mi), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko od 5 października do 3 listopada 2017 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gli-
wice, ul. Jasna 31a), w następujący sposób:

• poniedziałki i piątki – w godz. 8.00–12.00,

• wtorki i środy – w godz. 12.00–16.00,

• czwartki – w godz. 13.00–17.00,

w pokoju nr 209 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  
18 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31a – sala 206 (II piętro), godz. 
16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, 
której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie 
do 17 listopada 2017 r. 
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania 
na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezy-
dent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnio-
nych przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada Miasta.

oGłoSZeNIe
preZyDeNta mIaSta GLIWIce

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

od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym 
wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów 
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach 
kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2017 r. należy oczyścić podwórza, piw-
nice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) 
celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wyma-
ga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania 
gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 września 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i in-
nych 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 2017 r. należy wyłożyć trutkę w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych 
itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Od 15 września do 15 października 2017 r. należy pozostawić wy-
łożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 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 wyłożono trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego 
zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bez-
względnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego 
ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przed-
stawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynika-
jących z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, 
wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

preZyDeNta mIaSta GLIWIce

oBWIeSZcZeNIe

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w ra-
mach programu „Wyprawka szkolna” skie-
rowana jest do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt. 1–7, którzy posiadają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających 
w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży 
do:
	klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodo-

wej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 liceum ogólnokształcącego,
 technikum,
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników 
należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał 
w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie 
do 29 września br.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie 
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju 
niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu 
przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków 
i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń 
będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

WYPRAWKA  
SZkOLNa 2017

Zarząd budynków Miejskich  
I towarzystwo budownictwa Społecznego w Gliwicach, 

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

• Wykonanie remontu i wymiany pokrycia dachowego wraz z do-
budową przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym przy ul. Rybnickiej 149 w Gliwicach (działka nr 689).

termin składania ofert: 28 września 2017 r. do godz. 9.00.
termin otwarcia ofert: 28 września 2017 r. o godz. 10.00.

• Wykonanie remontu, dobudowy i uporządkowania przewodów 
kominowych, wymiany pokrycia dachowego, docieplenia stropów 
piwnic i ostatniej kondygnacji, izolacji pionowej ścian fundamento-
wych oraz docieplenia ścian zewnętrznych, w budynku mieszkalno
-usługowym wielorodzinnym przy ul. kasprowicza 8 w Gliwicach.

termin składania ofert: 4 października 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 października 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszeń dostępna na www.zbmgliwice.pl.

Zarząd budynków Miejskich II towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa  
socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego  

przy ul. Gen. a. Zawadzkiego 1–3.
Zamawiającym jest Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w imieniu 
którego, na podstawie udzielonego 18 kwietnia 2017 r. pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Gliwice nr 2017/5370/S/PM, postępowanie o udzielenie zamówienia prowa-
dzi: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Warszawska 35b. 

termin składania ofert: 4 października 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 października 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.tbs2.pl.

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń 

transportowych w przewo-
zach samochodowych FTL,

• zapewnienie odpowiednich 
środków transportowych w ce-
lu realizacji zleceń klientów,

• kontrola przebiegu procesu 
transportowego i rozwiązywa-
nie powstałych problemów,

• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji 

ze zleceniodawcami i prze-
woźnikami,

• współpraca z innymi działami 
spółki w ramach realizowa-
nych zleceń,

• optymalizacja kosztów trans-
portu, 

• utrzymywanie wysokiej jako-
ści świadczonych usług,

• zapewnienie prawidłowego 
przepływu informacji oraz 
dokumentów.

twój profil:
• biegła znajomość języka an-

gielskiego lub niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie 

w pracy na stanowisku spe-
dytora w transporcie samo-
chodowym,

• wykształcenie wyższe (mile wi-
dziane o profilu logistycznym),

• znajomość rynku transpor-
towego, w tym firm przewo-
zowych,

• umiejętność logicznego i ana-
litycznego myślenia,

• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna moty-

wacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 28 lat;

• stabilne zatrudnienie w opar-
ciu o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie 
zasadnicze + system premio-
wania;

• świadczenia z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych;

• liczne benefity:
• prywatna opieka medycz-

na Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe; 
• ciekawa praca w przyjaznej 

atmosferze;
• samodzielne i odpowiedzialne 

stanowisko;
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logi-
styki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice, budynek K lub nr tel.  
602-290-402 lub e-mail: katarzy-
na.figura@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych. t. j. Dz u z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: DS/MSI/2017

mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.),

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 419 – 421 do 3 października 2017 r.,
•	 nr 432 – 438 do 9 października 2017 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 415 – 418, 422 – 425 do 5 października 2017 r.,
•	 nr 427 – 429 do 6 października 2017 r.,
•	 nr 430 – 431 do 9 października 2017 r.,
•	 nr 440 – 443 do 10 października 2017 r.

preZyDeNt mIaSta GLIWIce

INformuJe,

mIeSZkaLNe

uŻytkoWe

LokaLe  
Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. baRLICkIeGO 11, lok. nr I, pow.  
134,15 m2, 7 pomieszczeń użytkowych, 
korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 382 900,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
termin oględzin: 10 października 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• uL. ZWyCIĘStWa 33, lokal nr 10a,  
II piętro (oficyna), pow. 96,34 m2,  
3 pokoje, korytarz, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z WC
termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 300,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
termin oględzin: 29 września 2017 r. od godz. 12.25 do 
12.40
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.

• uL. CHuDOby 6a, lokal nr 2, I piętro, pow. 
71,46 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 29 września 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 r. 
od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.

• uL. GORZOŁkI 13, lok. nr 13, II piętro, pow. 
32,93 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC na klatce schodowej, pozostającego  
w częściach wspólnych nieruchomości
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 900,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• uL. GORZOŁkI 13, lok. nr 16, III piętro, 
pow. 33,97 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, 
przedpokój
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• uL. kONaRSkIeGO 2, lok. nr 1, parter,  
pow. 95,61 m2 + piwnica 7,25 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 226 000,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość  
czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali  

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

NIeruchomoścI

ZaRZąD buDyNkÓW MIeJSkICH  
I tOWaRZyStWO buDOWNICtWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,  
ogłasza

II PRZetaRG PISeMNy NIeOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość  gruntowa 

zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieru-

chomości gruntowej zabudowanej przy  ul. Da-
szyńskiego 70

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 
234, 1745

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-
wierzchni ruchu): 1909,06 m2

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym 
w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopię-
trowy zrealizowany w technologii monolitycznej 
połączonej z technologią wielkiej płyty, w przeszłości 
był budynkiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest 
KW nr GL1G/00061365/8

8. Cena wywoławcza: 1 750 000,00 zł
9. Wadium – 87 500,00 zł;

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oglę-
dzin 14 września 2017 r. w godzinach od 10.00 
do 11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie do 11 października 2017 r. wadium na konto 
ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wa-
dium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 październi-
ka 2017 r.,  godz. 10.00 (część jawna i niejaw-
na), sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych  
Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezen-
towanie w procesie zawierania umowy, w przy-
padku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną in-
formacją o numerze konta, na które ma zostać 
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania 
przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych 
osób fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie)  
i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klien-
ta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,   
ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 
11 października 2017 r., do godz. 15.00

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-

czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

  ,,OFeRta Na ZakuP NIeRuCHOMOŚCI GRuNtO-
WeJ ZabuDOWaNeJ PRZy  uL. DaSZyŃSkIeGO 70  
– NIe OtWIeRaĆ PRZeD 17 PaźDZIeRNIka 2017 r.”.

16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 

związanych z nabyciem lokalu użytkowego.    
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 

została wybrana inna oferta albo gdy przetarg zo-
stał zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe 
informacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 175/2017 do 9 października 2017 r.

preZyDeNt mIaSta GLIWIce

INformuJe,

ZaRZąD buDyNkÓW  
MIEJSKICH II TOWARZYSTWO 

buDOWNICtWa  
SPOŁeCZNeGO 

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

I przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu 
na wynajem lokalu przy ulicy:
• Świętojańskiej 29 (w piwnicy), pow. 

33,06 m2.
termin przetargu: 6 października 2017 r., godz. 10.00. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

1000,00 zł.

Konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu 
na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
• Jana Pawła II 16 – u-2, pow. 42,70 m2.

termin składania ofert: 5 października 2017 r. 
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie 

zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie  
www.zbm2.pl.

ZaRZąD  
buDyNkÓW  
MIEJSKICH  

II TOWARZYSTWO 
buDOWNICtWa SPOŁeCZNeGO  

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

przetargu nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem:

• garażu przy ul. Metalowców 7  
o powierzchni 28,00 m2.

termin przetargu:  
12 października 2017 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 500,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się  
na stronie www.zbm2.pl.

ZaRZąD  
buDyNkÓW  
MIEJSKICH  

II TOWARZYSTWO 
buDOWNICtWa SPOŁeCZNeGO 

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

przetargu nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem:
• miejsca postojowego nr 15, 

znajdującego się na parkingu 
przyziemnym w budynku miesz-
kalnym przy ul. Jasnej 5 – o po-
wierzchni 12,50 m2.

termin przetargu:  
13 października 2017 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 250,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 
stronie www.zbm2.pl.

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu 
dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej przy ul. Kozielskiej, obejmującej 

• część działek oznaczonych w ewidencji  
nr 371, 372, 377, 378, obręb Nowe Mias- 
to, na której zlokalizowane będą stano-
wiska tymczasowego handlu obwoźnego  
w ilości 26 o powierzchni 24 m2 (o wymia-
rze 3 m x 8 m) każde, na okres od 27 paź- 
dziernika 2017 r. do 2 listopada 2017 r.

termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego za pojedyn-
cze stanowisko handlowe wynosi: 50,00 zł netto (słownie 
złotych: pięćdziesiąt 00/100)
Wadium: 3000,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.
_____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kurpiowskiej w Gli-
wicach, oznaczonej jako 

• działka nr 835, obręb Żerniki, poł. przy  
ul. kurpiowskiej w Gliwicach, pow.  
0,1969 ha, użytek RIVb – grunty orne, 
kW nr GL1G/00088819/3 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

termin przetargu: 18 października 2017 r.,  godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  436 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
Vat zgodnie z ustawą  z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 ze zm).
Wadium: 43 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.
_____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Jondy w Gliwicach, 
oznaczonych jako 

• działka nr 681, obręb Przedmieście, o pow. 
0,0183 ha, poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, 
z kW nr GL1G/00032196/0;

• działka nr 682, obręb Przedmieście, o pow. 
0,2437 ha, poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, 
kW nr GL1G/00006375/8;

• działka nr 683/2, obręb Przedmieście, 
o pow. 0,0456 ha,  poł. w Gliwicach,  
z kW nr GL1G/00041850/9.

Powierzchnia łącznie: 0,3076 ha.
termin przetargu: 19 października 2017 r.,  godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  720 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
Vat zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 72 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 2017 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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 nieru-

chomości / oferta nieruchomości.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
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Podium zdobyte. 
Są w formie!

Zagrajcie  
i poznajcie się!

Już w najbliższy weekend nowy sezon zainauguruje Futsal ekstraklasa. W grupie 12 naj-
lepszych w kraju zespołów piłki nożnej halowej pięcioosobowej o komplet punktów bę-
dzie rywalizował Piast Gliwice. Drużyna z Jasnej 31 pierwszy mecz rozegra na wyjeździe. 
W sobotę 30 września gliwiczanie zmierzą się z aZS uG Gdańsk. 

W przerwie letniej w zespole 
futsalowym Piasta zaszły spore 
zmiany. Drużynę po Jacku Podgór-
skim i Sebastianie Wiewiórze przejął 
Klaudiusz Hirsch. W pracy szkole-
niowej będą mu pomagać Szymon 
Wesołowski (II trener), Miłosz Karski 
(kierownik drużyny) i Kamil Paluch 
(masażysta). – Z różnych przyczyn 
w nowym sezonie nie będziemy już 
oglądać Pawła Barańskiego, Łukasza 
Groszaka, Daniela Hajduka, Macieja 
Mizgajskiego, Maksyma Pautiaka, 
Tarasa Tarasowicza, Roberta Satory, 
Tomasza Szczurka i Bartosza Siadula 
– wyjawia Grzegorz Muzia, rzecznik 
prasowy futsalistów. W ich miejsce 
pozyskano nowych zawodników: 
Pawła Szombierskiego i Aleksandra 
Waszkę (bramkarze), Lukasa Boni-
facia, Marka Bugańskiego, Marka 
Chojnackiego, Michała Dubiela, Gu-
stava Machada i Ariela Mnochego 
(nowi zawodnicy z pola). W kadrze 

pozostali Michał Widuch (bramkarz), 
Zbigniew Mirga (kapitan), Michał 
Widuch (bramkarz), Przemysław 
Dewucki, Michał Grecz, Michał 
Grzywa, Krzysztof Piskorz i Sebastian 
Szadurski.

Futsaliści Piasta rozpoczęli przy-
gotowania do sezonu z początkiem 
sierpnia. Jednym z ważnych elemen-
tów tego okresu są mecze sparingo-
we. Gliwiczanie rozegrali dziewięć 
spotkań kontrolnych, żadnego nie 
przegrywając. Wygrali siedem me-
czów, dwa remisując. Łącznie strze-
lili przeciwnikom 49 bramek, tracąc 
przy tym 22 gole.

– Najwyższe zwycięstwo odno-
towaliśmy w meczu z SK Makrote-
am Żylina – 11:1. Najmniej bramek 
kibice zobaczyli w starciu z ETO FC 
Gior. Pojedynek z mistrzem Węgier 
zakończył się wynikiem 2:2. To był 
też najbardziej wymagający rywal, 
choć gliwiczanom postawiła się 

również reprezentacja Słowacji 
U-21. Ten pojedynek zakończył się 
wynikiem 7:5 dla Piasta – wylicza 
Grzegorz Muzia. Najskuteczniej-
szym zawodnikiem Niebiesko-
-Czerwonych został Ariel Mnochy, 
który zdobył 11 goli. Tuż za nim 
z dorobkiem 10 bramek uplasował 
się Sebastian Szadurski.

W miniony piątek w przerwie 
meczu Piasta Gliwice z Arką Gdy-
nia futsaliści zostali zaprezentowani 
kibicom piłkarskim z dużego boiska. 
Podopiecznych Klaudiusza Hirscha 
przywitały brawa. – Miejmy nadzie-
ję, że część fanów drużyny z Okrzei 
będzie też kibicować ekipie z Jasnej 
31 na hali – mówi rzecznik prasowy 
piastowych „piątek”. 

Pierwszy mecz w Gliwicach fut-
saliści rozegrają 7 października. Na 
Jasnej 31 Piast podejmie Słonecz-
ny Stok Białystok. Początek – godz. 
18.00.  (kik)

Młode szczypiornistki z drużyny juniorskiej SPR Sośnica 
Gliwice zajęły drugie miejsce w I edycji klubowego Pu-
charu Małopolski. 

W dwudniowym turnieju 
gliwiczanki rywalizowały z zespo-
łami z Wrocławia, Nowego Sącza, 
Tarnowa oraz Krakowa. Po zaciętej 
walce w meczu finałowym piłkar-
ki ręczne z Gliwic uległy drużynie 
gospodyń z Krakowa 29:30. – Po 
pierwszej połowie spotkania nasz 
zespół prowadził z KS CRACOVIA 
1906 KRAKÓW 14:11. Niestety 
na początku drugiej części meczu 
rywalki skutecznie przeszły do od-
wetu, doprowadzając do remisu, 
a następnie wyszły na prowadze-
nie, które utrzymały już do końca 
spotkania – relacjonuje Krzysztof 

Zieliński, prezes SPR Sośnica 
Gliwice. Gliwiczanki walczyły do 
ostatniego gwizdka, odpowiadając 
bramka za bramkę, lecz brak sił dał 
się we znaki. – Mimo przegranej 
jest satysfakcja. To był bardzo 
dobrze rozegrany turniej. Mamy 
nadzieję, że drużyna utrzyma wy-
soką formę w rozpoczynających się 
w tym tygodniu rozgrywkach ligo-
wych – mówi Krzysztof Zieliński.

Warto podkreślić, że wyróż-
nienie dla najlepszej zawodniczki 
małopolskiego turnieju przypadło 
Annie Andrzejczyk. Gratulujemy! 
 (kik)
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kto zdobędzie puchar?
1 października odbędą się zawody o Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza w kolarstwie Górskim 2017. Szykujcie rowery i kaski!

Zawody rowerowe od lat 
cieszą się w Gliwicach ogrom-
ną popularnością. Na starcie 
pojawia się wielu miłośników 
dwóch kółek, chcących spraw-
dzić swoje możliwości na nie-
łatwym terenie. W niedzielę  
1 października będzie ku temu 
kolejna okazja. Na Kąpielisku 

Leśnym i w Lesie Łabędzkim 
odbędą się zawody o Puchar 
Prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza w Kolarstwie Gór-
skim 2017. Przewidziano dzie-
sięć kategorii wiekowych, każdy 
będzie miał zatem możliwość 
powalczyć o puchar. Otwarcie 
biura zawodów zaplanowano 

na godz. 8.30. Zapisy będą się 
odbywały 30 minut przed każ-
dym startem. Organizatorem 
wydarzenia jest Miasto Gliwi-
ce oraz Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Regulamin 
zawodów jest dostępny na 
stronie www.mzuk.gliwice.pl. 
 (mf)
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Do boju!
Już od 15 lat Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych wspiera, animuje, aktywizuje, 
szkoli, rozwija i doradza. Z okazji jubileuszu or-
ganizuje w październiku wyjątkową grę miej-
ską, w której... ale o tym poniżej.

– Już dzisiaj chcemy 
zaprosić wszystkich chęt-
nych do naszych filii (czy 
wiecie, że jest ich 5 w róż-
nych częściach miasta?) 
i zaprzyjaźnionych orga-
nizacji pozarządowych. Za 
kilkanaście dni w każdym 
z tych miejsc będą na Was 
czekały zadania gry 
miejskiej, dzięki 
którym nie 
tylko zdobę-
dziecie punk-
ty, ale też 
dowiecie się, 
czym zajmuje-
my się na co dzień 
i w czym możemy być 
pomocni – mówi Justyna 
Koch z Centrum Wolonta-
riatu GCOP.

W październikowej 
zabawie będą mogły 
uczestniczyć drużyny 
maksymalnie 5-osobo-
we. Przynajmniej jeden 
gracz musi być pełnolet-

ni. Udział w grze można 
zgłaszać do 8 paździer-
nika. Regulamin, formu-
larz zgłoszenia i zgody 
rodziców (do pobrania 
i wydruku) znajdują się 
pod adresem http://gcop.
gliwice.pl/u-nas-centrum-
gra/.

Zabawa roz-
pocznie się 13 

października. 
Każda druży-
na dostanie 
pakiet starto-
wy, w którym 

znajdzie zasa-
dy gry, z którymi 

trzeba się zmierzyć. 
Na ich rozwiązywanie 
i odwiedzanie wyznaczo-
nych miejsc będzie czas 
do 20 października.

Wielki Finał Gry odbę-
dzie się 25 października 
w Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka”. 
 (kik)


