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dRuga stRona W obiektyWie

Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing zaprezentuje w listopadzie swoje najnow-
sze dzieło – wyścigowy bolid własnej konstrukcji, który miał już okazję debiutować  
w węgierskim Győr podczas zawodów Formula Student, gdzie startowało 50 zespołów 
z całego świata. Gliwicki pojazd zajął 18 miejsce. W trakcie zawodów studenci prezen-
towali swój projekt sędziom pod kątem biznesowym oraz kosztorysowym, a także 
testowali techniczne możliwości pojazdu, takie jak: przyspieszenie, jazda po ósemce, 
szybki przejazd i jazda wytrzymałościowa. (fot. materiały PolSl Racing)

Działająca w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach firma Marco sp. z o.o. rozpoczęła 
II edycję projektu edukacyjnego Marco Business School. Jego celem jest szerzenie 
wartości firmy wśród młodzieży myślącej o założeniu własnej działalności gospo-
darczej. Częścią projektu jest akcja „Marco - w świecie wartości” dedykowana 
przedszkolakom. Na jej potrzeby pracownicy firmy stworzyli bajkę o chłopcu 
imieniem Marco, który wraz z grupą przyjaciół chce zbudować rakietę i polecieć 
w kosmos. Dzieci na własnej skórze przekonują się, czym jest współpraca, toleran-
cja, szacunek i kreatywność. Bajkę można wypożyczyć w 18 oddziałach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach, a także przeczytać na stronie internetowej firmy. 
(fot. materiały Marco sp. z o.o.)

Przywrócono dwukierunkowy ruch na wiadukcie w ciągu ul. Toszeckiej (nad  
al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). To jednak nie koniec prac na tym odcinku – remont 
obiektu trwa, a wykonawca przystępuje do kolejnego etapu robót. Teraz rozpocznie 
się rozbiórka pozostałej części jezdni oraz naprawa płyty pomostowej i części chod-
ników. Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów zapowiada, 
że prace będą wykonywane w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć utrudnienia 
w komunikacji na ul. Toszeckiej. Zarząd Dróg Miejskich przypomina z kolei, że ze 
względu na bezpieczeństwo poruszających się DK88, pod wiaduktem wprowadzono 
zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Prace na 
tym odcinku potrwają jeszcze około 2 miesiące. (fot. Z. Daniec)

Złota polska jesień po gliwicku. Na zdjęciu park Chrobrego. (fot. A. Skwarek)

Gościem Dziecięcego Saloniku Filmowego (9 października) będzie Maciej Orłoś. 
To nie będzie pierwsza wizyta popularnego dziennikarza w Gliwicach – rok 
temu Orłoś kręcił tutaj odcinek programu „Nie ma jak Polska”, emitowanego na 
antenie TVP 1. W kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) o godz. 11.00 Orłoś będzie 
czytał bajki i baśnie, później wyświetlony zostanie film dla dzieci. Warto się 
wybrać, bo ta edukacyjna inicjatywa zdobyła niedawno nagrodę w konkursie 
Słoneczniki 2016. (fot. Z. Daniec)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Prezydent Gliwic – Lider z powołania
aktuaLNOścI / INweStycje

taki tytuł przyznała Zygmuntowi Frankiewiczowi redakcja magazynu „wHy Story”. 
Prezydenta Gliwic doceniono w kategorii działalność społeczna. 

– Nagrodę przyznano Zyg-
muntowi Frankiewiczowi za tro-
skę o jakość życia mieszkańców 
Gliwic. Doceniono szczególnie 
podejmowane decyzje oraz dzia-
łania na rzecz rozwoju edukacji 
dzieci i młodzieży, stwarzanie 
szans rozwoju zawodowego, 
a także troskę o poziom życia 

osób starszych oraz niepełno-
sprawnych – m.in. zakup ekolo-
gicznych autobusów przyjaznych 
dla osób z pewnymi dysfunk-
cjami, rozwój kultury i opieki 
medycznej, a także społecznej 
– powiedział Mateusz Herman, 
członek Kapituły i redaktor ma-
gazynu „WHY Story”.

 Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 28 września po kon-
ferencji „Lider z powołania. Od 
pasji do prawdziwego sukcesu…” 
w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

W imieniu Zygmunta Frankie-
wicza nagrodę odebrał Andrzej Ka-
rasiński, sekretarz Miasta Gliwice. 

 Wśród nagrodzonych znaleź-
li się m.in.: prof. Marian Zembala 
– dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – 
rektor Politechniki Warszawskiej, 
Jerzy Owsiak – założyciel i prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, Tałant Dujszebajew 
– trener kadry polskich szczy-
piornistów oraz Andrzej Korpak 
– dyrektor generalny General 
Motors Manufacturing Poland.

Laureatów nagrodzono 
w kategoriach: biznes, inno-
wacyjne zarządzanie, nauka 
i edukacja, medycyna, sport 
i turystyka, działalność społecz-
na oraz sztuka.  (pm)

Z placu budowy hali widowiskowo-sportowej Gliwice 
dochodzą kolejne dobre wieści – stan robót z każdym 
dniem jest coraz bardziej zaawansowany, wykonawca 
rozpoczął montaż krzesełek. 

Przy budowie hali Gliwice 
pracuje około 500 osób. Pracy 
wciąż jest wiele, ale inwestycja 
wyraźnie zbliża się do końca. 

– W hali głównej zamonto-
waliśmy już głośniki, montujemy 
oświetlenie przeszkodowe, techno-
logiczne oraz instalacje niskoprą-
dowe, takie jak: LAN, nagłośnie-
nie, instalację przeciwpożarową, 
monitoring konstrukcji. W całym 
obiekcie trwają obecnie prace 
wykończeniowe, m.in. tynkarskie, 
malarskie, glazurnicze, zabezpie-
czenia ppoż, sufitów podwiesza-
nych, montażu drzwi stalowych 
i drewnianych, bram, przeszkleń. 
Zakładane są żaluzje wentylacyjne 
oraz bramy wjazdowe. Prowadzo-
ne są intensywne prace w stacji 
trafo. W połowie października 
planujemy doprowadzić napięcie 
elektryczne do obiektu. Dobiegają 
też końca prace związane z insta-
lacją grzewczą  umożliwiające 
grzanie budynku. Ponadto m.in. 
układamy żywiczne posadzki 
i montujemy siatki zabezpieczają-
ce obiekt przed ptakami – wylicza 
Tomasz Kaźmierczak, kierownik 
budowy generalnego wykonawcy, 
firmy Mirbud SA.

Wykonawca rozpoczął też 
montaż ok. 14 tys. krzesełek 
w kolorze szarym i 24 modułów  

trybun mobilnych. Obiekt z zew- 
nątrz będzie utrzymany w kolo-
rystyce szaro-zielonej, wewnątrz 
w kolorze biało-szarym z akcenta-
mi głębokiej szarości.

Budowa Hali widowiskowo
-sportowej Gliwice rozpoczęła się 
w kwietniu 2013 r. W skład obiektu, 
powstającego w miejscu dawnego 
stadionu XX-lecia, pomiędzy ulica-
mi Akademicką i Kujawską, wcho-
dzą: hala główna, hala treningowa, 
budynek fitness, zewnętrzny garaż 
wielopoziomowy. Projekt objął 
również estakadę drogi pożarowej, 
obiekty małej architektury oraz 
zagospodarowanie terenu. Przed 
wejściem zaprojektowano plac 
rozłożony na czterech tarasach 
połączonych schodami i rampami. 

– Od strony ul. Akademickiej 
przewidziano ozdobny zieleniec 
ze ścieżkami i schodami, a od stro-
ny ul. Kujawskiej otwarty garaż 
dwupoziomowy, którego górna 
płyta stanowi plac przeznaczony 
na różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalno-oświatowo-towarzyskie 
– mówi Tomasz Kaźmierczak.

Menedżerem projektu jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-
cach. Szczegółowe informacje o 
Hali Gliwice można znaleźć na  
www.hala.gliwice.eu. (mf)

W imieniu prezydenta nagrodę magazynu „WHY Story” odebrał sekretarz 
Miasta Gliwice Andrzej Karasiński

„Lider z powołania” to nie jedyny tytuł przyznany prezydentowi.  
Niedawno Zygmunt Frankiewicz odebrał nagrodę tygodnika „Newsweek” 
(III miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast) podczas Kongresu 
Regionów we Wrocławiu

tu zasiądzie publiczność

Stan prac na budowie jest już bardzo zaawansowany – w hali głównej pojawiły się m.in. krzesełka, mobilne  
trybuny, trwają intensywne prace przy wykańczaniu lóż dla gości specjalnych i układanie żywicznych posadzek

HaLa GLIwIce
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Nowe inwestycje 
w strefie

INweStycje

Dwie firmy zapowiadają inwestycje w Strefie ekonomicznej w Gli-
wicach – spółka erae Poland oraz ceramo.

Erae Poland działa w branży motory-
zacyjnej. W Gliwicach ma zamiar produko-
wać moduły klimatyzacji samochodowych. 
Spółka chce w tym celu dzierżawić halę 
produkcyjną (od dewelopera, firmy Gold-
man) przy ul. Eiffela w Gliwicach. Zarząd 
spółki podaje, że utworzy co najmniej 40 
nowych miejsc pracy, a nakłady inwesty-
cyjne nie będą mniejsze niż 45 mln złotych.

Kolejny podmiot, który zainwestuje 
w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach 

to spółka Ceramo, działająca w bran-
ży budowlanej. Firma kupiła działkę 
przy ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach 
z myślą o wybudowaniu hali produk-
cyjnej. Ceramo planuje zainwestować 
w przedsięwzięcie 12,5 mln złotych 
oraz zatrudnić dodatkowych sześciu 
pracowników. Firma zajmuje się pro-
dukcją materiałów dla budownictwa 
(m.in. betonów, kruszyw i zapraw 
ogniotrwałych).  (pm)

arena na finiszu

Bezpośrednio przy autostradzie a4 (węzeł Gliwice – Bojków) na terenie 
cH auchan powstanie największe centrum wyprzedażowe na Górnym 
śląsku – Silesia Outlet. Inwestor, austriacki deweloper 6B47 Real estate 
Investors szacuje, że w centrum powstanie kilkaset nowych miejsc pracy.

Silesia Outlet będzie miało 20 tys. 
m² powierzchni. Spółka odpowiedzial-
na za komercjalizację obiektu, The 
Blue Ocean Investment Group (BOIG) 
podaje, że na klientów będzie czekało 
120 salonów sprzedaży przecenionych 
ubrań, butów, bielizny i artykułów 
sportowych. Obiekt powstanie przy 
ul. Rybnickiej.

– Cieszymy się, że udało nam się 
znaleźć idealną lokalizację tuż przy zjeź-
dzie z autostrady A4 i blisko skrzyżowania 
tej trasy z autostradą A1. To obok Strykowa 
najważniejsza krzyżówka autostrad w Pol-
sce. Już teraz trasę A4 pokonuje blisko 50 
tys. samochodów dziennie – mówi Miro-
sław Januszko, prezes w randze CEO 6B47 
Real Estate Investors Poland.  (pm)

Będzie praca!

Powoli kończy się budowa areny lekkoatletycznej przy ul. Syriusza w Gli-
wicach. Będzie to profesjonalny obiekt kategorii IVa stworzony według 
standardów Polskiego Związku Lekkiej atletyki. – Planowany termin za-
kończenia inwestycji to 15 grudnia – mówi Mariusz komidzierski z wy-
działu Inwestycji i Remontów urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Arena powstaje przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych na osie-
dlu Kopernika. Przetarg rozpisano w 2015 r. 
i wyłoniono wykonawcę – warszawską firmę 
Tamex SA. Nadzór inwestorski pełni gliwicka 
firma Inwest Complex. Koszt budowy powi-
nien się zamknąć w kwocie 14 mln zł, z czego 
4,5 mln zł będzie pochodziło z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, 
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. 9,5 mln zł na inwestycję będzie 
pochodziło z budżetu Miasta Gliwice.

co już zrobiono?
Gotowa jest już wieża sędziowska, 

strefa rozgrzewkowa, w tym: boisko 

wielofunkcyjne, bieżnia trzytorowa, 
rzutnia kulą, skocznia do skoku w dal, 
a także magazyn, szatnie i sanitaria-
ty, podziemna infrastruktura i droga 
pożarowa oraz chodniki. Wykonano 
pełną niwelację terenu i mury opo-
rowe. Gotowe są również monitoring 
i nagłośnienie obiektu, a także trybu-
ny dla 500 widzów.

– Zakończono prace związane z podbu-
dową asfaltową pod 400-metrową bieżnię 
lekkoatletyczną z sześcioma torami okólnymi 
oraz ośmioma torami na prostej do biegu 
na 100 m i 110 m. Obecnie trwa układanie 
nawierzchni poliuretanowej obiektu. Arena 
będzie przystosowana do rozgrywania m.in. 
zawodów młodzieżowych o randze mi-
strzostw Polski – mówi Mariusz Komidzierski.

Dla kogo?
Planowane jest przekazanie obiektu 

stowarzyszeniu GKS Piast w dzierżawę. Na 
arenie lekkoatletycznej znajdzie się m.in.: 
pełnowymiarowa bieżnia okólna, sektor 
rzutów, skocznie do skoku wzwyż i skoku 
o tyczce, do skoku w dal i trójskoku, rzutnie 
do pchnięcia kulą, a także do rzutu młotem 
i oszczepem. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
co-Ekonomicznych mocno stawia na sport, 
dlatego tej szkole taki obiekt bardzo się 
przyda. W ZSO-E jest kilka klas lekkoatle-

tów, więc bez wątpienia wykorzystywana 
będzie cały rok. Na co dzień z areny będą 
korzystać przede wszystkim uczniowie 
i podopieczni klubów sportowych działa-
jących w mieście.

– Nasi lekkoatleci z niecierpliwością 
czekają na obiekt, na którym będą mogli 
trenować. Mamy nadzieję, że arena będzie 
wykorzystywana zarówno przez uczniów 
szkoły, jak i mieszkańców – mówi Jolanta 
Piecuch, dyrektor ZSOE.

 (mf)
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Na Politechnice śląskiej zainaugurowano kolejny rok akademicki. uro-
czyste rozpoczęcie roku 2016/2017 odbyło się w centrum edukacyjno
-kongresowym Politechniki śląskiej. 

Politechnika Śląska to jedna z naj-
lepszych uczelni technicznych w Polsce. 
Obecnie studiuje tam ponad 23 tys. osób. 
Wśród nich jest ponad 4 tys. nowych 
studentów, którzy wybrali Politechnikę 
Śląską, bo daje ona spore możliwości 
i stwarza perspektywy rozwoju. Poli-
technika Śląska posiada 17 wydziałów 
na których prowadzone są obecnie 54 
kierunki i około 200 specjalności. Od 
niedawna uczelnią kieruje nowy rektor 
– prof. Arkadiusz Mężyk. Zastąpił on na 
stanowisku prof. Andrzeja Karbownika, 
który pełnił tę funkcję przez 8 lat. Rektor 
Mężyk przekonuje, że przed uczelnią ma-
luje się świetlana przyszłość, m.in. dlate-
go, że rośnie zainteresowanie studiami 
technicznymi. 

– Na początku kadencji nowych 
władz rektorskich uczelnia posiada 
nowoczesną infrastrukturę skrojoną 
na miarę XXI wieku, stanowiącą bazę 
do dalszego, intensywnego rozwoju. 
Idziemy z duchem czasu, modyfikujemy 
programy kształcenia, staramy się do-
stosować je do potrzeb otoczenia spo-

łeczno-gospodarczego, dlatego w tym 
roku uruchamiamy studia dualne re-
alizowane we współpracy z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną – mówi 
prof. Mężyk.   

W uroczystym rozpoczęciu roku 
akademickiego wziął udział m.in. pre-
zydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, 
który podkreślał, że Politechnika Śląska 
jest ważna nie tylko dla naszego mia-
sta, ale całego regionu. Gliwice chcą 
się rozwijać w oparciu o nowoczesne 
technologie, a bez uczelni technicznej 
nie byłoby to możliwe. Studiowanie 
w Gliwicach i innych miastach, w któ-
rych są wydziały Politechniki Śląskiej, 
stwarza duże możliwości. 

Podczas uroczystości prof. dr. hab. 
n. med. Aleksander Sieroń ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
wygłosił odczyt „Technika i medycyna”, 
wystąpił też Akademicki Zespół Muzyczny 
i Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. 
Po raz pierwszy na Politechnice Śląskiej 
inauguracja była transmitowana on-line 
w Internecie. (mf)

eDukacja

Sezamie, otwórz się

Inauguracja 
po raz 72 fo

t. 
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Od przyszłego roku akademickiego do dyspozycji studentów Poli-
techniki śląskiej będzie kolejny akademik. właśnie trwa gruntowna 
przebudowa domu gościnnego Sezam przy ul. Pszczyńskiej 89. 

Prace mają się zakończyć 30 czerwca 
2017 r., ale drzwi Sezamu otworzą się 
dla studentów w październiku 2017 r. 
Będzie to jedenasty gliwicki akademik 
Politechniki Śląskiej i jeden z tych o naj-
wyższym standardzie. 

– Coraz bogatsza oferta hotelarska 
w Gliwicach sprawiła, że z roku na rok 
ubywało gości w Sezamie. Jednocześnie 
coraz więcej naszych studentów zgłaszało 
chęć zamieszkania w akademiku w bardziej 
komfortowych warunkach. Stąd decyzja 
o przekształceniu domu gościnnego Sezam 
w akademik o najwyższym standardzie. 
Obecnie budynek przechodzi gruntowną 
przebudowę, która powinna się zakończyć 
do końca czerwca 2017 r., więc studenci 
będą mogli być do niego przyjmowani od 
przyszłego roku akademickiego. Akademik 

będzie dostępny dla studentów wszystkich 
wydziałów Politechniki Śląskiej – powie-
dział „Miejskiemu Serwisowi Informa-
cyjnemu – GLIWICE” Paweł Doś, rzecznik 
prasowy Politechniki Śląskiej. 

W Sezamie studenci nie będą mogli 
narzekać na brak komfortu. W akademiku 
będzie 81 pokoi dla blisko stu studentów. 
W każdym pokoju będzie łazienka i dostęp 
do Internetu. W piwnicy powstanie sala 
fitness oraz sala bilardowa, na wszystkich 
kondygnacjach będą również świetlice 
i kuchnie. Budynek będzie także posiadał 
udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych, w tym specjalny pokój na parterze. 
Przebudowa będzie kosztowała 4,6 mln 
zł. Wykonuje ją firma Mostostal Zabrze 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA.

Miasteczko akademickie Politechniki 
Śląskiej jest jednym z większych w Pol-
sce. W jego skład wchodzi 12 domów 
studenckich. 10 z nich znajduje się 
w Gliwicach i po jednym w Katowicach 
i Zabrzu. W Gliwicach są to: Rzepicha, 
Piast, Ziemowit, Barbara, Ondraszek, 

Strzecha, Elektron, Karlik, Karolinka 
i Solaris. Po remoncie dołączy do nich 
dom studencki Sezam. Do dyspozycji 
studentów jest 3459 miejsc w poko-
jach 1-, 2- i 3-osobowych o różnym 
standardzie: zwykłym, podwyższonym 
i wysokim.  (mf)

Politechnika śląska nie tylko kształci studentów, ale przygotowuje 
ich też do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy również współpra-
cują z uczelnią.

Z pomocą studentom i absolwentom 
przychodzi Biuro Karier Studenckich 
Politechniki Śląskiej. Głównym celem 
jednostki (jednej z najstarszych tego typu 
placówek w Polsce, powstałej w 1997 
roku) jest promowanie uczelni na rynku 
pracy, ale przede wszystkim pomoc w ka-
rierze osobom, które się do niej zgłoszą.

Do głównych zadań BKS należy m.in. 
doradztwo w zakresie rozpoznawania 
swoich predyspozycji, informowanie 
o stanie aktualnego rynku pracy i moż-
liwościach zatrudnienia po skończeniu 
określonych kierunków, szkolenia z za-
kresu komunikacji, liczne warsztaty oraz 
dostęp do bogatej bazy książek i filmów. 
Dla pracodawców z kolei, BKS zamiesz-
cza ogłoszenia o pracy, rekomenduje 
swoich kandydatów, a także od lat 
uczestniczy w „Targach Pracy i Praktyk”.

– Przez blisko 20 lat działalności 
– dzięki licznym i bardzo owocnym kon-
taktom z wieloma przedsiębiorstwami 
– Biuro stało się bardzo rozpoznawalną 
jednostką działającą na styku uczelni 

i otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Jest skutecznym pośrednikiem między 
pracownikami i studentami uczelni a sferą 
gospodarki. Dzięki temu również przed-
siębiorcy mogą uczestniczyć w procesie 
kształcenia i współtworzyć programy na-
uczania – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, 
rektor Politechniki Śląskiej.

Biuro Karier działa efektywnie i ma do-
brą opinię zarówno wśród absolwentów, 
jak i wśród pracodawców. Niedawno jego 
działalność została doceniona w konkur-
sie „Marka–Śląskie”. Placówka otrzymała 
główną nagrodę w kategorii Usługa. – 
Otrzymane przez BKS wyróżnienie jest 
zatem ważne dla całej społeczności aka-
demickiej Politechniki Śląskiej – studentów, 
którzy korzystając ze wsparcia biura, stale 
podnoszą swoje kompetencje zawodowe, 
a także ich nauczycieli, którzy z jednej 
strony uczestniczą w procesie przygotowy-
wania studentów do startu zawodowego, 
a z drugiej sami również dbają o własny 
rozwój w zakresie przedsiębiorczości – pod-
kreśla prof. Mężyk, rektor uczelni.  (pm)
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Zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie dotyczące Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. to część ewaluacji przedsięwzięcia,  
mająca na celu wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń pod-
czas tworzenia procedury kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Przed nami jeszcze dwa takie 
spotkania. Najbliższe już we wtorek,  
11 października, w SP nr 21 przy ul. Rey-
monta 18A, a kolejne 18 października 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21. 
Wszystkie spotkania ewaluacyjne będą 
się rozpoczynać o godz. 17.00. 

Przypominamy, że dzięki aktyw-
ności mieszkańców w 2017 r. w Gli-
wicach zostanie zrealizowanych aż 
56 zadań: 40 z puli podstawowej, 
10 w ramach puli dla aktywnych  
i, dodatkowo, 6 wskazanych przez 
prezydenta Gliwic. 

 (mf)

czas na spotkania i wnioski
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Instytut Onkologii w Gliwicach nawiązał współpracę z gliwicką firmą Future Pro-
cessing. Innowacyjny projekt medyczny ecONIB wspomoże diagnostykę i lecze-
nie osób chorych na raka.

Wdrożenie projektu ECONIB 
ma zwiększyć skuteczność dia-
gnostyczną tomografii kompu-
terowej oraz rezonansu magne-
tycznego w spersonalizowanej 
diagnostyce chorób nowotwo-
rowych. W praktyce oznacza to, 
że dzięki nowemu programowi 
będzie możliwe szybsze wykrycie 
choroby, a co się z tym wiąże – 
wcześniejsze podjęcie leczenia. 
System ECONIB wykorzystuje za-
awansowane algorytmy analizy 
obrazów medycznych i uczenia 
maszynowego, co znacznie uła-
twia diagnostykę nowotworową. 
Projekt jest współfinansowany 
przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. 

– Jesteśmy firmą technolo-
giczną i przyglądamy się temu, 
co potrafią komputery. Mają 
ogromną moc obliczeniową, 
a to stwarza duże możliwości 
m.in. w kwestii dostępności 
danych. To szansa, którą mu-
simy wykorzystać. Dlatego 
podjęliśmy współpracę z Cen-
trum Onkologii w Gliwicach 
i wspólnie staramy się zrozu-
mieć, co się kryje za obrazami 
medycznymi i jak to najlepiej 
wykorzystać. Wsparcie leka-
rza w diagnostyce i wyborze 
skuteczniejszego leczenia to 
nasz wkład w lepszą przyszłość 
– mówi Jarosław Czaja, prezes 
Future Processing.

Radiolog, obserwujący ob-
raz na ekranie monitora czy po-
równując dwa obrazy z badania, 
nie zawsze jest w stanie precy-
zyjnie dostrzec drobne zmiany. 
Ma to zagwarantować właśnie 
ECONIB. Powstanie innowacyjny 
system do kompleksowej anali-
zy DCE, czyli obrazu po wzmoc-
nieniu kontrastowym. Celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie 
skuteczności diagnostycznej 
obrazowania dynamicznego 
i ekstrakcja nowych ulepszonych 
biomarkerów. System będzie 
wyposażony w nowatorskie al-
gorytmy segmentacji obrazów 
4D, rejestracji obrazów, uczenia 
maszynowego oraz analizy DCE. 
To usprawni planowanie terapii 
pacjentów z chorobami nowo-
tworowymi. 

– Produkujemy ogromne ilości 
danych w postaci obrazów i infor-
macji. Ich ilość stale się zwiększa 
i często ludzkie oko może coś 
przegapić. Jestem przekonany, 
że współpraca między firmami 
i jednostkami badawczymi może 
przynieść wiele korzyści. Może ona 
być oparta właśnie na programach 
komputerowych, które są nam 
potrzebne m.in. do analizy danych 
i szczegółowego rozpoznania – 
tłumaczy prof. Rafał Tarnawski, 
zastępca dyrektora ds. naukowych 
i kierownik III Kliniki Radioterapii 
i Chemioterapii Instytutu Onkologii 
w Gliwicach.

Obecnie trwają przygotowa-
nia do stworzenia oprogramo-
wania. Jeśli prace przebiegną 
bez zakłóceń, program wejdzie 
w życie za około 3 lata. (mf)

aktuaLNOścI
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Łączą siły  
w walce z rakiem

co roku przybywa ponad 1000 drzew
Gliwice to miasto zielone. w mieście jest ponad 30 ha parków, ponad 
181 ha skwerów i zieleńców oraz Las komunalny o powierzchni ponad 
236 ha. każdego roku w mieście sadzonych jest ponad tysiąc drzew.  
10 października obchodzimy ich dzień.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Za-
rząd Dróg Miejskich sadzą w mieście ponad 
tysiąc drzew rocznie. W 2014 roku MZUK 
posadził 829 okazów, w 2015 r. – 1092, 
a w 2016 roku MZUK planuje nasadzenie 
1200 drzew. Najczęściej wybierane są 
graby pospolite, klony pospolite, lipy drob-
nolistne, dęby szypułkowe, kasztanowce 
czerwone i wiązy górskie. 

– Przed nami jesienne nasadzenia. 
Nowe drzewa pojawią się m.in. przy Orliku 
przy ul. Jasnej, w parku Starokozielskim, na 
terenie giełdy samochodowej, al. Sikornik, 
placu Grunwaldzkim, w parku Szwajcaria, 
parku przy kaplicy Gallich, parku Chro-
brego, placu Mickiewicza oraz na placu 
Rzeźniczym, skwerze Bottrop, osiedlach im. 
Kopernika oraz Obrońców Pokoju. Wzorem 
ubiegłego roku, kiedy w parku przy kaplicy 
Gallich posadziliśmy drzewa z przedszkola-
kami, teraz również zapraszamy do wspól-
nego sadzenia dzieci z gliwickich szkół 

i przedszkoli – wylicza Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy MZUK.

Nie tylko MZuk sadzi drzewa
ZDM każdego roku sadzi 300-400 drzew. 

Jednostka zajmuje się utrzymaniem i pie-
lęgnacją zieleni wyłącznie w pasach dróg 
publicznych na terenie Gliwic.

– Obowiązują pewne obostrzenia. 
Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa 
dla ruchu drogowego oraz mając na uwa-
dze niewielkie odległości od zabudowań, 
sadzone drzewa muszą spełniać określone 
warunki. Powinny to być drzewa form 
kulistych lub kolumnowych, o stosunkowo 
niewielkich zwartych koronach. Najczęściej 
dobierane są takie gatunki jak: robinie, klo-
ny czy graby. Sadzimy również tam, gdzie to 
tylko możliwe, drzewa o większych koronach 
–  lipy czy jarząby szwedzkie. Właśnie rozpo-
czynamy jesienne nasadzenia. Tym razem 
w pasach drogowych pojawią się robinie, 

klony, surmie i wiązy. Pojawią się m.in. przy 
ul. Okulickiego, Toszeckiej, Wyszyńskiego 
i Daszyńskiego oraz w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.

Drzewa – pomniki
Na terenie Gliwic znajduje się 5 

drzew o statusie pomnika przyrody oraz 
zabytkowa aleja klonów srebrzystych. 
W parku Chopina rośnie dąb szypułkowy, 

który ma 250 lat i 428 cm w obwodzie, 
na skwerze Bottrop – 200-letni grab po-
spolity, na terenie Wydziału Chemiczne-
go Politechniki Śląskiej,  przy ul. Marcina 
Strzody, rośnie 220-letni dąb szypułko-
wy  i 130-letni klon polny, na terenie 
Willi Caro –100-letni platan klonolistny. 
Do zabytków należą też drzewa rosnące 
wzdłuż ulic Sobieskiego, Sowińskiego 
i Mickiewicza. Są to lipy drobnolistne 
w wieku około 60-80 lat. (mf)

członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice to ak-
tywni uczniowie, którzy angażują się w sprawy miasta. 
29 września młodzi radni spotkali się w Ratuszu, aby 
podsumować poprzednią kadencję i zainaugrować ko-
lejną – już piętnastą.

Młodzieżowa Rada Miasta 
jest organem samorządowym. 
Radnych jest 21 – wybierają ich 
koledzy, uczniowie gliwickich 
szkół. Kadencja radnego trwa  
2 lata. – Bardzo się cieszę, 
że w Gliwicach jest tak wielu 
młodych ludzi, którzy chcą się 
angażować i coś robić. Mło-
dzieżowa Rada Miasta daje im 
taką możliwość – mówi Jakub 
Juzwa, przewodniczący XIV 
kadencji MRM w Gliwicach.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz miej-
skich, radni i pracownicy Gli-
wickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. – Samorząd 
miasta wspiera działalność 
MRM, gdyż jest to dobra 
szkoła, dobre wejście w doro-
słe życie. Młodzi ludzie mogą 

przekonać się, jak funkcjonuje 
samorząd. Wielu z nich w przy-
szłości pełni funkcje społeczne 
i z powodzeniem startuje 
w wyborach samorządowych 
– mówi Andrzej Karasiński, 
sekretarz Gliwic.

Młodzieżowa Rada Miasta 
przede wszystkim opiniuje 
i pełni funkcje doradcze. 
Uczniowie mają wpływ na to, 
co dzieje się w mieście, ich 
głos jest słyszalny. Młodzieżo-
wi radni często organizują też 
debaty i spotkania, na które 
chętnie przychodzą ucznio-
wie i nauczyciele z gliwickich 
szkół. W XV kadencji MRM 
funkcję przewodniczącego 
pełnić będzie Bartłomiej Mak-
symowicz z II LO.

 (Gliwice TV/mm)
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Miliony
na rozbudowę detekcji

W Gliwicach od 2013 r. działa system 
zarządzania ruchem (Intelligent Transpor-
tation System – ITS). Dzięki koordynacji 
pracy urządzeń sterujących w obrębie 
wielu skrzyżowań równocześnie umożliwia 
kierowcom płynniejszy i bezpieczniejszy 
przejazd przez miasto, ułatwia poruszanie 
się autobusów linii A4 i dostarcza aktu-
alnych informacji o sytuacji na drogach. 
Dotychczas w Gliwicach zmodernizowano 
już ponad 60 skrzyżowań i wybudowano 
pierwsze w Polsce nowoczesne Centrum 
Sterowania Ruchem, w którym m.in. gro-
madzone są dane dotyczące sytuacji na 
drogach. Te najistotniejsze dla kierowców 
(m.in. dotyczące objazdów) wyświetlane 
są na tablicach informacyjnych zmiennej 
treści, rozmieszczonych przy głównych 
trasach wlotowych do miasta. 

– Kompleksowa modernizacja objęła 
m.in. wykonanie połączeń światłowodo-
wych, wymianę sygnalizatorów świetlnych, 
sterowników, masztów i wysięgów. Po-
nadto zaktualizowaliśmy programy pracy 
sygnalizacji, zamontowaliśmy detektory 
pojazdów i kamery monitoringu sytuacji 
w obrębie skrzyżowań oraz urządzenia 
pomiaru ruchu na wybranych ciągach. To 
usprawniło zarządzanie ruchem na terenie 
Gliwic, zwiększyło przepustowość kluczo-
wych odcinków dróg miejskich, skróciło 
czas przejazdu, obniżyło koszty transportu 
samochodowego i przyczyniło się do popra-
wy warunków środowiskowych, poprawiło 
bezpieczeństwo ruchu i usprawniło komu-
nikację miejską – mówi Jadwiga Jagiełło- 
-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

ItS w Gliwicach działa i jest 
wzbogacany o nowe funkcjonal-
ności, które pozwalają na cało-
ściowe zarządzanie wszystkimi 
systemami sterowania ruchem 
w obrębie miasta. 

System w dużej mierze działa au-
tomatycznie, jednak został tak skon-
struowany, że umożliwia analitykom, 
pracującym przez całą dobę w Centrum 
Sterowania Ruchem, wprowadzanie 
zmian, które są konieczne dla poprawy 
płynności ruchu.

co się zmieni?

W ramach rozbudowy systemu wpro-
wadzone zostaną nowe funkcje. 

– Główną innowacją będzie nadanie 
ok. 150 autobusom komunikacji publicz-
nej priorytetu przejazdu przez skrzyżowa-
nia z sygnalizacją świetlną. Od trzech lat 
takie rozwiązanie z powodzeniem działa 
w 18 autobusach linii A4. Bazując na tych 
samych urządzeniach, powstanie też sys-
tem, którego zadaniem będzie nadawanie 
bezwzględnego priorytetu przejazdu przez 
skrzyżowania pojazdom uprzywilejowanym 
(policji, pogotowiu, straży pożarnej). Dzięki 
temu reakcja służb ratowniczych na zdarze-
nia będzie jeszcze szybsza i skuteczniejsza 
– tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

To nie wszystko. W ramach moderni-
zacji powstaną kolejne tablice informują-
ce dynamicznie o aktualnej sytuacji dro-
gowej, pojawią się też punkty pomiaru 
ruchu dostarczające danych na temat 
natężeń ruchu w mieście. Uzupełnieniem 
informacji wyświetlanych na znakach 
będzie serwis internetowy, w którym 
oznaczone będą aktualne utrudnienia 
występujące na drogach naszego miasta. 
Nową funkcją w zakresie monitoringu 
ulic będzie automatyzacja rozpoznawa-
nia zdarzeń drogowych. 

– Odpowiednie oprogramowanie 
będzie wyodrębniać sytuacje drogowe 
mające wpływ na bezpieczeństwo kie-
rowców oraz pieszych i automatycznie 
informować operatorów systemu. Dzięki 
tej funkcji możliwe będzie jeszcze szybsze 
podejmowanie stosownych działań i in-
formowanie służb o konieczności podję-
cia interwencji – wyjaśnia rzecznik ZDM.

kolejną innowacją będzie wpro-
wadzenie systemu wagowej 
preselekcji pojazdów – wszyst-
kie samochody przejeżdżające 
przez punkty preselekcji zostaną 
zważone, a szczegółowe dane 
zapisane w systemie, który 
wskaże pojazdy o przekroczonej 
masie dopuszczalnej. 

SySteM NaGRODZONy
• I miejsce w kategorii Technika i Technologia  

– Innowacyjność w transporcie 2012 r.
• I miejsce – Top Inwestycje Komunalne 2013
• I miejsce – Technika i Technologia – Innowacyjność  

w transporcie 2013
• I miejsce w konkursie „Lider ITS 2014”.

Przed nami kolejna istotna inwestycja – miasto rozbuduje system detekcji. Inwestycja uzyskała 85% dofinansowa-
nia w wysokości 25,5 mln. środki zostały pozyskane z wojewódzkiego konkursu Zintegrowanych Inwestycji teryto-
rialnych Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Dzięki funkcjonującemu od kilku lat systemowi detekcji, w Gliwicach działa tzw. zielona 
fala i kierowcy rzadziej stoją w korkach
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W planach jest również budowa stacji 
do ładowania samochodów z napędem 
elektrycznym.

– Rozbudowa sytemu detekcji będzie 
obejmować jeszcze wiele innych obsza-
rów. Przedstawiliśmy jedynie te, które na-
szym zdaniem są najistotniejsze z punktu 
widzenia wszystkich użytkowników dróg 
– mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

unia wspiera system
Dotychczas rozbudowa systemu de-

tekcji i modernizacja wybranych sygna-
lizacji świetlnych kosztowała ok. 35,5 
mln zł. W 85% została sfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. 

kolejny etap rozbudowy ist-
niejącego gliwickiego systemu 
sterowania ruchem będzie 
kosztował ok. 30 mln zł. także 
i tym razem Gliwice otrzymają 
unijne wsparcie – rozstrzygnięto 
jeden z największych konkursów 
w województwie śląskim. 

W konkursie organizowanym w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego dofinansowanie uzyskało 
15 projektów na łączną kwotę 526,7 
mln zł. Wśród wyłonionej piętnastki 
znalazł się projekt z Gliwic, który otrzy-
ma 85% unijnego wsparcia, czyli 25,5 
mln zł. Przy takim unijnym dofinan-

sowaniu Gliwice planują rozbudować 
system detekcji do 2018 r. 

Pionierskie działania Gliwic
Decyzję o rozbudowie systemu de-

tekcji na terenie Gliwic i modernizacji 
sygnalizacji świetlnych podjęto przez 
wzgląd na dynamiczny rozwój miasta 
i rosnący ruch lokalny. Pierwszą część 
rozbudowy (15 skrzyżowań) zakończo-
no w 2011 r., drugą w 2013 r. (45 skrzy-
żowań). Gliwice, jako jedyne miasto 
w Polsce, we wszystkich zmodernizo-
wanych sygnalizacjach posiadają lam-
py typu LED, które nie tylko pobierają 
ponad 12 razy mniej energii niż żaro-
we, ale są też bardziej wytrzymałe na 
warunki atmosferyczne, a emitowane 
przez nie światło jest bardziej widoczne 
w zmiennych warunkach pogodowych.

– Również jako pierwsze i jak dotąd 
jedyne miasto w Polsce, Gliwice objęły 
systemem ITS wszystkie sygnalizacje 
świetlne na terenie miasta. Warto 
zwrócić uwagę, że zarządzamy nie tylko 
sygnalizacjami w obrębie skrzyżowań, 
ale także sygnalizacją działającą przy 
przejściach dla pieszych. Gliwice, rów-
nież jako pierwsze i jedyne, zastosowa-
ły system nadający priorytet zielonego 
światła dla autobusów komunikacji 
miejskiej (linia A4). Dzięki temu po-
jazdy te poruszają się płynnie i bez 
zbędnych postojów. W autobusach, 
a także w obrębie skrzyżowań, przez 
które poruszają się, zainstalowano 
urządzenia odpowiedzialne za automa-
tyczne nadzorowanie współdziałające 

z centralnym systemem koordynującym 
proces sygnalizacji z rozkładem jazdy 
i aktualną pozycją autobusów – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Dzięki modernizacji sygnalizacji 
świetlnych i rozbudowie systemu detek-

cji miasto staje się bardziej ekologiczne. 
Ledowe oświetlenie, płynny ruch pojaz-
dów i ograniczenie czasu stania w kor-
kach wpływają na poprawę środowiska  
naturalnego.

 (mf)

ZDaNIeM MIeSZkaŃcÓw

ZDaNIeM ekSPeRta

Pani agnieszka 
Uważam, że system się sprawdza, a rozbudowa to 
bardzo dobry pomysł. Jestem kierowcą i zauważam 
w praktyce, że zwiększyła się przepustowość ulic. 
Najpierw spostrzegłam to na skrzyżowaniu w Czecho-
wicach. Na jezdni w stronę Pyskowic włączyło się na 
chwilę światło, by przepuścić jeden samochód i od razu 
przeskoczyło, więc prawie w ogóle nie czekałam. 

Pani agnieszka 
To bardzo dobre rozwiązanie i ogromne ułatwienie dla 
kierowców, ponieważ oszczędza czas i paliwo. Pozostaje 
też kwestia ekologii – im krócej stoimy w korkach, tym 
lepiej dla środowiska. Uważam, że warto inwestować 
w dalszą rozbudowę systemu detekcji i modernizację 
sygnalizacji świetlnych.

dr hab. inż. Stanisław krawiec, 
wydział transportu Politechniki śląskiej, 
katedra Systemów transportowych  
i Inżynierii Ruchu:
Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach jest jednym 
z najnowocześniejszych tego typu przedsięwzięć w skali 
kraju – ze względu na kompleksowość rozwiązań oraz 
objęcie obszarem wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną, będących pod zarządem miejskim. Dalszy roz-
wój zastosowanych w centrum systemów ITS wymaga 

zaawansowanej informacji o stanie ruchu w mieście. Takich informacji może dostar-
czać coraz nowocześniejszy system detekcji. Zamierzenia Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach w tym zakresie umożliwią znaczący rozwój funkcjonalności Centrum 
Zarządzania Ruchem. Priorytety dla autobusów komunikacji miejskiej są sposobem 
zwiększenia atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego. 

Pan Damian 
Jeśli są pieniądze, to uważam, że trzeba inwestować  
w dalszą rozbudowę systemu detekcji, bo on się spraw-
dza i ułatwia życie kierowcom. Zauważyłem, że jest 
coraz mniej korków i to mnie cieszy. 
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Jednym z elementów rozbudowywanego systemu detekcji są tablice zmiennej treści,  
na których pojawiają się m.in. informacje o objazdach. W najbliższej przyszłości tego 
typu tablice pojawią się na kolejnych gliwickich skrzyżowaniach

Obraz zarejestrowany przez kamery rozmieszczone na gliwickich skrzyżowaniach trafia do Centrum Sterowania Ruchem. Sytuacja na drogach stale monitorowana 
jest przez analityków, którzy w razie zdarzenia mogą szybko wezwać odpowiednie służby

Gliwice, jako jedyne miasto w Polsce, we wszystkich zmodernizowanych 
sygnalizacjach posiadają lampy typu LED, które nie tylko pobierają ponad 
12 razy mniej energii niż żarowe, są też bardziej wytrzymałe na warunki 
atmosferyczne, a emitowane przez nie światło jest bardziej widoczne  
w trudnych warunkach atmosferycznych.
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Zrozumieć depresję...

w weekend 15 i 16 października w naszym mieście odbędą się ślą-
skie Dni Słowacji – Gliwice 2016. Dwudniowa impreza będzie oka-
zją do zapoznania się z ofertą turystyczną naszych południowych 
sąsiadów i degustacji ich regionalnych przysmaków. 

Słowacja, piękny zielony kraj za po-
łudniową granicą Polski, posiada wiele 
walorów, które kuszą turystów i zachę-
cają do odwiedzin. O tym, co warto 
tam zobaczyć i dlaczego, dowiemy się 
podczas Dni Słowacji, które odbędą się 
w Gliwicach. Wydarzenie będzie m.in. 
okazją do poznania regionów turystycz-
nych Słowacji i oferty ośrodków narciar-
skich. Ale to nie wszystko – na gliwickim 
Rynku pojawią się namioty, w których 
będzie można skosztować słowackich 
przysmaków i win przywiezionych na 
tę okazję z kilku słowackich regionów. 

Jedną z atrakcji Słowacji są liczne 
jaskinie udostępnione zwiedzającym. 
We wrześniu tego roku otwarto kolej-
ną – w Tatrach Zachodnich, w okolicy 
Zuberca na Orawie. To Jaskinia Bre-
stowska. Znajduje się na wysokości  
867 m n.p.m. Wejście do tej niezwykłej, 
trzynastej ogólnodostępnej na Słowacji 

groty, znajduje się naprzeciwko Skanse-
nu – Muzeum Wsi Orawskiej. Jaskinia 
ma 1890 m, z czego dla turystów udo-
stępniono 434 m. Zwiedzanie pieczary 
trwa około 50 minut. Turyści mają do 
pokonania 240 schodów, a do pomocy 
liczne drabinki i pomosty. Wyprawa 
do jaskini jest bardzo ekscytująca – na 
trasie znajduje się mnóstwo nacieków 
i ogromnych skalnych masywów o cieka-
wych kształtach. Grota nie jest oświetlo-
na, w związku z czym turyści zwiedzają 
ją z czołówkami, które otrzymują przy 
wejściu. Temperatura powietrza w ja-
skini wynosi około 50C. Jaskinie to tylko 
jedna z wielu ciekawych atrakcji Słowa-
cji. Jakie są kolejne? Aby się dowiedzieć, 
koniecznie trzeba przyjść na gliwicki Ry-
nek 15 października (w godz. od 10.00 
do 19.00) i 16 października (w godz. od 
10.00 do 16.00). Vítame Vás na Sliezskej 
Dni Slovenska! (mf)

NIe PRZeGaP!

co to jest chaos? Gdzie można poddać się cyberrehabilitacji? jak wy-
budować dom, który stoi na wodzie? Odpowiedzi na te i inne pytania 
będzie można poznać podczas Nocy Naukowców 8 października.

Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 
co roku przyciąga młodych adeptów na-
uki. Zdecydowana większość atrakcji do-
tyczy nauk ścisłych oraz przyrodniczych, 
jednak humaniści również znajdą coś 
dla siebie – w organizację wydarzenia 
włącza się Kolegium Języków Obcych.

W Centrum Nowych Technologii 
(ul. Konarskiego 22b) będzie można do-
wiedzieć się czegoś o cyberrehabilitacji, 
a w Centrum Edukacyjno-Kongresowym 
(ul. Konarskiego 18b) młodzież sprawdzi, 
czy można zobaczyć chaos. Naukowcy na 
Wydziale Budownictwa (ul. Akademicka 5) 
wyjaśnią, dlaczego niektóre domy stoją na 
wodzie, a inne przewracają się na lądzie. 
Na Wydziale Architektury (ul. Akademicka 
7) zostaną zorganizowane warsztaty z pro-
jektowania i metody „Design Thinking”. 
W Centrum Biotechnologii (ul. Krzywouste-
go 8) uczestnicy Nocy Naukowców dowie-
dzą się, jak działa oczyszczalnia ścieków, 
a na Wydziale Górnictwa i Geologii (ul. Aka-
demicka 2) wezmą udział w... zajęciach ze 
szkockiego tańca! Na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki (ul. Akademicka 
16) będzie można zbudować i zaprogra-
mować robota, a na wydziale Inżynierii 
Środowiska i Energetyki (ul. Konarskiego 

18) wyświetlona zostanie prezentacja mul-
timedialna na temat Petersburga. Na Wy-
dziale Mechanicznym Technologicznym  
(ul. Konarskiego 18a) powstanie Laborato-
rium Pana Kleksa, a w Kolegium Języków 
Obcych (ul. Hutnicza 9a) będzie można 
wziąć udział w warsztatach językowych.

Szczegółowy program oraz informa-
cje o rejestracji na wybrane zajęcia do-
stępne są na stronie wydarzenia: www.
nocnaukowcow.polsl.pl. W zakładce 
SKOMPONUJ SWOJĄ NOC można wybrać 
swoją kategorię wiekową oraz dziedziny, 
które nas interesują i wygenerować spe-
cjalnie dopasowaną do nas ofertę zajęć 
w ramach Nocy Naukowców.

Wydarzenie jest organizowane przez 
Politechnikę Śląską oraz Miasto Gliwice.

 (mm)

jedyna taka noc

…będzie można w trakcie kolejnej prelekcji cyklu Zdrowe Gliwice. Spo-
tkanie odbędzie się 12 października (środa) w centrum Handlowym 
Forum przy ul. Lipowej 1 (scena Forum – I piętro). wykład wygłosi dr 
n. med. Robert Pudlo – konsultant wojewódzki ds. psychiatrii. wstęp 
jest wolny. Początek spotkania o godz. 18.00. 

Zdrowe Gliwice to kolejny projekt 
prozdrowotny skierowany do miesz-
kańców.  Organizatorem jest Miasto 
Gliwice przy współudziale Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Główny cel? Eduka-
cja zdrowotna mieszkańców. W trakcie 
poprzedniej prelekcji rozmawiano na 

temat chorób układu krążenia. Wy-
kład wygłosił dr n. med. Adam Golda  
z Oddziału Kardiologii Gliwickiego Cen-
trum Medycznego. Jeszcze wcześniej 
poruszano inne ważne zagadnienia 
dotyczące m.in. otyłości, osteoporozy, 
profilaktyki czerniaka.  (as)
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Słowacja zachwyca swoim pięknem. Krajobraz, atrakcje turystyczne, kuchnia – to tylko 
niektóre atuty naszych południowych sasiadów. Aby je poznać warto przyjść na gliwicki 
Rynek 15 i  16 października
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MIaStO I MIeSZkaŃcy

kOLORy 
MIaSta

tu nie można się nudzić!
Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, gliwicki teatr i kino amok – wszystkie te instytucje przygotowały specjalne pro-
gramy edukacyjne skierowane do najmłodszych. Dla młodzieży zainteresowanej historią najnowszą zostaną zorganizowane specjalne wy-
kłady w willi caro. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach zaprasza na warsztaty z historii, religii i kultury żydowskiej, teatr Miejski 
da dzieciom szansę spróbować swoich sił na scenie, a w kinie amok przedszkolaki i uczniowie tradycyjnie będą uczestniczyć w spotkaniach 
akademii filmowej. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po najciekawszych projektach skierowanych do najmłodszych.  

W Teatrze Miejskim w Gliwicach od października będzie działać Dziecięce 
Studio teatralne. Dwa razy w tygodniu dzieci od 6 do 11 lat będą uczestniczyć 
w zajęciach warsztatowych z aktorstwa. Mali artyści przygotują oraz zaprezen-
tują własny spektakl teatralny. Pierwsze doświadczenia sceniczne wzmocnią 
ich umiejętność posługiwania się słowem, kreatywność oraz nauczą je pracy 
w zespole. 17 października o godz. 17.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 
55–57) odbędą się zajęcia pokazowe, na które wstęp jest bezpłatny.

Dobrą okazją do pierwszego kontaktu z teatrem będą również Familijne  
Niedziele z teatrem. Zajęcia są adresowane do dzieci i rodziców, którzy wspólnie 
będą uczestniczyć w rozmaitych zadaniach teatralnych. Zabawa w teatr pozwoli 
im spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 733-775-762 albo e-mailowo: 
khussak@teatr.gliwice.pl.

Oddział Muzeum w Gliwicach, zlokalizowany w dawnym żydowskim domu 
przedpogrzebowym przy ul. Poniatowskiego 14, zaprasza dzieci i młodzież do 
udziału w warsztatach na temat historii i kultury Żydów. Lekcje muzealne będą 
uczyć szacunku, tolerancji dla inności i gotowości do dialogu.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I–III mogą wziąć udział w warsztatach 
plastycznych wprowadzających w świat podstawowych symboli i zwyczajów 
żydowskich.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą wybierać spośród kilku tematów. 
W programie są zajęcia na temat roli kobiet w przekazywaniu tradycji żydowskiej, 
historii Żydów górnośląskich, Szoa we współczesnym kinie, judaistycznych ob-
rzędów związanych ze śmiercią oraz warsztaty na temat tolerancji.

Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 32/441-96-39 oraz 605-362-
594 lub e-mailowo: dompamieci@muzeum.gliwice.pl.

Muzeum w Gliwicach

teatr Miejski

Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich w Gliwicach

kino amok

Cykl warsztatów z najnowszej historii Polski uzupełnia i poszerza program 
nauczania o tematy, na które często brakuje godzin lekcyjnych w trakcie roku 
szkolnego. Od października bieżącego roku do maja 2017 roku uczniowie gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w wykładach w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a), a najzdolniejsi uczestnicy zajęć pojadą na wizyty studyjne 
centrów badawczych, muzeów i obiektów fortyfikacyjnych. Zajęcia organizuje 
Muzeum w Gliwicach we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Ślą-
skim Centrum Wolności i Solidarności.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu 
maturalnego z historii, mogą zapisać się na muzealne korepetycje z polskiej 
i powszechnej historii najnowszej. Zajęcia będą opierały się na analizie źródeł 
i rozwiązywaniu testów maturalnych. Korepetycje zaplanowano na luty i marzec 
2017 roku.

Liczba miejsc zarówno na wykłady, jak i korepetycje jest ograniczona,  
obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 783-560-006.

Rozpoczął się nowy rok szkolny i uruchomione zostały zapisy szkół i przedszko-
li na seanse Pif PAF-u (Przedszkolnej Akademii Filmowej) i MAF-u (Młodzieżowej 
Akademii Filmowej). Projekcje będą odbywać się w godzinach lekcyjnych w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

Pif PaF to warsztaty filmowe i projekcje bajek. Najmłodsi widzowie zdobywają 
podstawową wiedzę o kinie i produkcji filmowej. Podczas zajęć prezentowane są 
multimedia, organizowane są także liczne gry, zabawy i konkursy. 

MaF to seanse filmowe poprzedzone prelekcjami filmoznawców, którzy 
w przystępny i zajmujący sposób wprowadzają dzieci i młodzież w świat rucho-
mych obrazów. Propozycje filmowe dla poszczególnych grup wiekowych są tak 
dobrane, by zainteresować uczniów i pokazać im najbardziej wartościowe dzieła 
filmowe ostatnich lat.

Szczegółowe programy akademii filmowych dostępny są na stronie interne-
towej www.amok.gliwice.pl. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 
telefonu 32/238-25-01, w biurze kina oraz za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej biuro@amok.gliwice.pl.

(mm)
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RODZIcIeLStwO ZaStęPcZe

– Zawodową rodziną zastępczą jesteśmy od połowy września ubiegłego roku. Od tego czasu opiekowaliśmy się już szóstką dzieci. Z każdym 
nawiązaliśmy bardzo silną więź. Rozstania były trudne – podkreślają zgodnie agnieszka i adam wolańscy, jedni z 12 zawodowych rodziców 
zastępczych w Gliwicach. Na łamach „MSI” szczerze opowiadają o zaletach i wadach tego rodzaju rodzicielstwa zastępczego. Nie ukrywają, 
że jest ono ich pasją i misją – nie tylko, jak chcieliby niektórzy, sposobem na życie.

Zapewne często pojawia się to py-
tanie: Nie żałujecie swojej decyzji? 

Żałować? Nigdy w życiu. Zanim jed-
nak zdecydowaliśmy się na ten krok, 
odbyliśmy mnóstwo rozmów, anali-
zowaliśmy wszystkie „za” i „przeciw”. 
Konsultowaliśmy się również z naszymi 
synami – jedenasto- i siedmiolatkiem. 
Chcieliśmy wiedzieć, co chłopcy my-
ślą o stworzeniu zawodowej rodziny 
zastępczej i jak sobie to wyobrażają. 
Mieliśmy świadomość, że nasze życie 
diametralnie się zmieni. Minęło około 
dwóch miesięcy, zanim zdecydowaliśmy 
się na wizytę w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Potem wydarzenia potoczyły 
się lawinowo, ponieważ okazało się, że 
obowiązkowe szkolenie dla rodzin za-
stępczych zawodowych zaczyna się za… 
tydzień! W ciągu pięciu dni uzyskaliśmy 
wszelkie niezbędne zaświadczenia oraz 
dokumenty. Szkolenie trwało pół roku. 

co na to rodzina i znajomi?

Reakcje były różne, raczej sceptyczne. 
Nieraz słyszeliśmy, że nie damy rady, że nie 
wiemy, na co się piszemy, że ograniczamy 
swoją wolność. Z każdym dniem kursu by-
liśmy jednak coraz bardziej pewni swojej 
decyzji. Bardzo chcieliśmy być rodzicami 
zastępczymi.

I zostaliście…

Najpierw pojawili się u nas mali chłopcy, 
bracia. Starszy miał 6 lat, młodszy niewie-
le ponad rok. Po miesiącu dołączyła do 
nich czteroletnia dziewczynka – taka mała 
księżniczka. Chłopcy przebywali u nas 8 
miesięcy, zanim przeszli do adopcji. Bardzo 
trudno było nam się rozstać. Pokochaliśmy 
się. Wiemy jednak, że malcy znaleźli wspa-
niałych ludzi i że cała czwórka, dzieci i nowi 
rodzice, jest szczęśliwa. W tym czasie trafiło 
do nas jeszcze jedno rodzeństwo chłopców 
(czterolatek i 11-miesięczne niemowlę) oraz 
noworodek. Ten maluszek i nasza mała kró-
lewna są z nami do dzisiaj. 

Opieka nad tak małymi dziećmi to 
wielkie wyzwanie i duża odpowie-
dzialność!

Uwielbiamy maluszki. Wszyscy się boją 
tego okresu, bo to maleństwa, delikat-
ne istotki... A zajmowanie się nimi daje 
ogromną satysfakcję. Więcej uwagi i za-
angażowania wymagają dzieci starsze: 
dwu-, trzylatki. Mają w tym wieku nie-
spożytą energię i najszybciej się rozwi-
jają. Nietrudno wtedy o kontuzje, trzeba 
mieć oczy dookoła głowy! Równie trudna 
jest praca z dziećmi w wieku wczesno- 
szkolnym, szczególnie gdy nie uczono 
ich wcześniej liter, liczenia czy choćby 
kolorowania, które rozwija wyobraźnię 
i pozwala wytrenować rękę. To dzieci po 
przejściach, z wieloma problemami i za-
niedbaniami, nierzadko chore, chowane 

często bez świadomości podstawowych 
zasad współżycia czy choćby reguł zacho-
wania w kuchni. Bardzo dużo rozumieją, 
ale jeszcze więcej pamiętają. W pracy 
z nimi trzeba być jednoczesnie rodzicem, 
pedagogiem i psychologiem. 

jak w takiej codzienności odnajdują 
się wasi synowie?

Wiedzą, że nie żyjemy w typowej rodzi-
nie. Że otwierając się na małych ludzi, 
którzy muszą dopasować się do nowego 
życia, trzeba również dostosować się do 
nich. Nieraz na przykład współpracu-
jemy z biologicznymi rodzinami dzieci, 
które u nas przebywają. To nie zawsze 
jest łatwe i nasi chłopcy starają się to 
zrozumieć. Uczą się przy tym odpowie-
dzialności, doceniania tego, co mają, 
wzajemnego szacunku, podejmowa-
nia decyzji w oparciu nie tylko o siebie 
i swoje potrzeby. Synowie muszą dzie-
lić z innymi dziećmi czas, jaki tata czy 
mama normalnie poświęciliby tylko im. 

I dla nich i dla nas niesie to mnóstwo 
wyrzeczeń, ale też cenne doświadczenia. 

Bywa ciężko?

Problemy są jak w każdej rodzinie. Wszyst-
ko musi być dobrze zorganizowane. Inaczej 
zwykły wyjazd do wesołego miasteczka czy 
wyjście do kina nastręczałyby trudności nie 
do pokonania… Ludzie też różnie na nas 
patrzą, ale to wynika z niewiedzy. Czasami 
komentują, że mamy tak wiele dzieci (bo 
przecież nieczęsto spotyka się na zakupach 
rodzinę z szóstką w przedziale wiekowym 
np. od noworodka do jedenastolatka). 

Nieraz na spacerze słyszymy: 
„to wszystko Państwa dzieci?”. 
Początkowo tłumaczyliśmy, że 
nie, że tylko się nimi opiekujemy. 
teraz z dumą mówimy: „tak, one 
wszystkie to nasze dzieci”. Bo prze-
cież w pewnym sensie tak jest. 

Padają zarzuty, że robicie to Państwo 
dla pieniędzy?

Często. Już się przyzwyczailiśmy i po 
prostu nie zwracamy na to uwagi. Jeśli 
jednak któryś z czytelników widziałby 
w tym intratny biznes, to od razu wy-
jaśniamy – można zapomnieć! Nie o to 
tu chodzi. Środki finansowe – owszem 
– są wystarczające do pokrycia wszel-
kich potrzeb dzieci, ale bez potrzeby 
serca, bez zaangażowania to nigdy 
nie będzie miało sensu! To jest praca 
i misja w jednym. Przez 7 dni w ty-
godniu, 24 godziny na dobę. I chodzi 
w niej o coś więcej – o wynagrodzenie 
niematerialne.

wszystko płynie więc z serca?

Mamy silną potrzebę pomagania dzie-
ciom i to jest bardzo wdzięczna praca. 
Daje niezwykły komfort. Najcenniejszą 
nagrodą są w niej oczy dziecka, które ze 
smutnych, wycofanych, przestraszonych 
czy wręcz dzikich stają się z czasem inne: 
wesołe, głodne życia, lśniące. Znikają 
też sztuczne uśmiechy i grymasy. Dzieci 
śmieją się całą buzią! Tak przywraca się 
im dzieciństwo. I o to w tym wszystkim 
chodzi!

co doradziliby Państwo osobom 
zainteresowanym rodzicielstwem 
zastępczym?

Szczerze namawiamy do kontaktu z OPS, 
odwiedzenia innych rodzin zastępczych, 
pogotowi rodzinnych i rodzinnych domów 
dziecka, przede wszystkim zaś do ukończe-
nia specjalistycznego kursu. Tylko on daje 
odpowiedź, czy nadajemy się na rodzinę 
zastępczą czy nie.

 (kik)

kochać. tak łatwo powiedzieć 
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cenna  
lekcja historii

29 września w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gli-
wicach uroczyście otwarto wystawę „Z wewnątrz na ze-
wnątrz”. ekspozycja prezentuje dokumenty dotyczące nocy 
kryształowej. Raporty zagranicznych dyplomatów, którzy 
podczas pogromów w 1938 roku pracowali w placówkach 
w Niemczech, można oglądać do 13 listopada.

W nocy z 9 na 10 listopada 
1938 roku w całych Niemczech 
doszło do pogromów ludności 
żydowskiej – tzw. nocy krysz-
tałowej. Nazwa pochodzi od 
szkła, którym zasypane zosta-
ły ulice – wytłuczono szyby 
w mieszkaniach i sklepach nale-
żących do Żydów. Pogromy były 
inicjowane przez nazistowskie 
władze państwowe. W Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich, 
oddziale Muzeum w Gliwicach, 
otwarto wystawę dokumentów 
sporządzonych przez dyploma-
tów, którzy w reakcji na wyda-
rzenia w Niemczech wysyłali 

noty do swoich państw. – Te 
reakcje były bardzo różne. Mo-
żemy się w nie zagłębić. Są po-
zytywne, to znaczy aprobujące 
to, co się wydarzyło. Niestety, 
wiadomo jaki był tego skutek 
parę lat później. Nie brakuje też 
negatywnych reakcji – jest zdzi-
wienie, rozpacz. To wszystko 
możemy tutaj odczytać – mówi 
Karolina Jakoweńko, kierownik 
Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich. Zebrano dokumenty 
z ponad 20 krajów. Jest to 
pierwsze systematyczne opra-
cowanie źródeł tekstowych. – 
Wystawa jest ważna oczywiście 

dla nas Niemców, ponieważ 
pokazuje, jak noc kryształowa 
była widziana na zewnątrz. Jest 
ważna także dla Żydów, ponie-
waż pokazuje, co się wydarzyło, 
a także dla Polaków, ponieważ 
znajdujemy się w mieście, 
w którym te pogromy także 
miały miejsce. Wystawa jest 
ważna przede wszystkim jako 
nauka na przyszłość – pamięć 
o tamtych wydarzeniach na-
pomina nas, byśmy zrobili 
wszystko, co jest możliwe, aby 
coś takiego nie miało więcej 
miejsca – powiedziała Elisabeth 
Wolbers, konsul generalny Nie-
miec we Wrocławiu, podczas 
uroczystego otwarcia wystawy 
w Gliwicach.

Wystawa została przygo-
towana przez Fundację Nowa 
Synagoga w Berlinie – Centrum 
Judaicum oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec. Od 2015 
roku w Polsce ekspozycja była 
prezentowana we Wrocławiu, 
Łodzi, Opolu, Gdańsku, Kielcach 
i Krakowie. W Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14) będzie ją można 
oglądać do 13 listopada. – Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
jest bardzo dobrym miejscem 

do prezentacji wystawy do-
kumentów dotyczących nocy 
kryształowej. Gliwicki samo-
rząd stara się wpływać na sferę 
publiczną. Chcemy, prezentując 
tego typu wystawy, kształtować 
postawy oparte na tolerancji 
i wzajemnym poszanowaniu – 
mówił Krystian Tomala, zastęp-
ca prezydenta Gliwic w trakcie 
uroczystego otwarcia wystawy. 

Przestrzeń dawnego żydowskie-
go domu przedpogrzebowego 
została odrestaurowana przez 
gliwicki samorząd i przeznaczo-
na na piąty oddział Muzeum 
w Gliwicach. Placówka cieszy 
się coraz większą popularno-
ścią – organizowane są w niej 
wykłady, warsztaty dla dzieci, 
projekcje filmowe i wystawy.  

 (GliwiceTV/mm)

Rysujesz, malujesz, tworzysz grafiki? a może własnoręcznie wykonujesz instalacje arty-
styczne albo rzeźbisz? czas pokazać swoje prace innym – do 16 października przyjmowa-
ne są zgłoszenia do Gliwickiego Przeglądu artystycznego.

– Gliwicki Przegląd Arty-
styczny to dla wielu artystów 
niepowtarzalna możliwość 
zaprezentowania swojej twór-
czości. Dzięki temu wydarzeniu 
mogliśmy zobaczyć kilka inte-
resujących wystaw. Autorami 
dzieł byli: Mirek Słomski, Maja 
Wizor, Jena Polak, Anna Golder, 
Agnieszka Piotrowska, Jago-
da Olszewska – mówi Marta 
Wodzińska ze Stowarzyszenia 
Melina. W tym roku szukamy 

ukrytych gliwickich talentów 
po raz czwarty. Temat i technika 
prac są dowolne, w przeglądzie 
mogą wziąć udział zarówno pro-
fesjonalni twórcy, jak i amatorzy.

Zgłoszenia przyjmowane 
są do 16 października. Rysunki, 
obrazy, grafiki, rzeźby, instalacje, 
plakaty, animacje, fotografie, pro-
jekty, wzory, identyfikacje wizual-
ne, strony internetowe, aplikacje 
mobilne, reklamy i wszelkie inne 
przejawy twórczości artystycznej 

są przyjmowane osobiście w ga-
lerii Melina (ul. Częstochowska 
16), po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym: 792-752-334 lub 
692-211-569 albo mailowo: sto-
warzyszeniemelina@gmail.com. 
Można nadsyłać zdjęcia lub skany 
prac.

Zwycięskie prace zostaną zapre-
zentowane na wystawie. Organiza-
torem przeglądu jest Stowarzyszenie 
Melina. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

kuLtuRa

Sztuka wychodzi z szuflady

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli m.in. konsul generalny Nie-
miec, Elisabeth Wolbers oraz zastępca prezydenta Gliwic, Krystian Tomala 

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich mieści się w odrestaurowanym 
domu przedbogrzebowym. Budynek powstał w 1903 roku według 
projektu austriackiego architekta Maxa Fleischera
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Zbliża się wielkie święto jazzu: VII Festiwal Form etnicznych i jazzowych Palmjazz. Podczas wy-
darzenia, które zdobyło już niemały rozgłos w środowisku jazzowym, każdego roku w Gliwi-
cach prezentują się artyści z najwyższej muzycznej półki. Najmocniejszymi punktami paździer-
nikowego rozkładu jazdy będą niewątpliwie koncerty Hiromi the trio Project oraz Stanley 
clarke Band. kto jeszcze wystąpi?

18 października w Centrum Kultury Jazovia (wej-
ście od ul. Średniej 12) zagra Carlos Martins Quartet. 
Formacja, której przewodzi portugalski saksofonista 
i kompozytor, łączy w swoim repertuarze jazz z mu-
zyką śródziemnomorską i tradycyjnymi melodiami 
portugalskimi. Po bezpłatne zaproszenia można zgło-
sić się do 13 października za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (CarlosMartins@jazovia.pl), wysyłając 
informację, czy chodzi o zaproszenia dla jednej czy 
dwóch osób, a także swoje imię, nazwisko, adres i nu-
mer telefonu. Organizatorzy poinformują o rezerwacji 
wejściówki wiadomością zwrotną. Wysłanie zgłoszenia 
jest jednoznaczne z aplikacją do Fanklubu Jazovia.

Kolektyw, dźwięk i dynamika grupy to trzy ele-
menty wyróżniające brzmienie Erik Truffaz Quartet. 
Dyskografia formacji obejmuje 17 albumów. Na kon-
cercie w Jazovii (20 października) muzycy na pewno 
nie zagrają wszystkich swoich utworów, ale może fani 
zespołu usłyszą kilka dźwięków z płyty „Out of a Dre-
am”? W 1997 roku legendarna wytwórnia jazzowa 
Blue Note wydała ją jako pierwszą płytę francuskiego 
zespołu w historii tego wydawnictwa.

Anatol Stefanet to muzyk znany z występów z folko-
wym zespołem Trigon. W projekcie Folk Reverse do altów-
ki Stefaneta dołączyła gitara Dana Brumy i perkusja Olega 
Baltagi. – Trio jest niezwykle liryczne i melodyjne. Starając 
się uzyskać rodzaj intymnej rozmowy, posiłkując się elek-
troniką i innymi dobrodziejstwami techniki, Folk Reverse 
proponuje oryginalną muzykę, tworząc pewnego rodzaju 
most między jazzem a folklorem, swobodną improwizacją 
i neoklasycystycznym stylem – zachęcają organizatorzy. 
Koncert w Jazovii odbędzie się 24 października. Bezpłatne 
zaproszenia dostępne są pod adresem AnatolStefanet@
jazovia.pl do 13 października, na takich samych zasadach, 
jak w przypadku koncertu Carlos Martins Quartet.

Na 25 października zaplanowany jest koncert specjal-
ny, dedykowany Śląskiemu Jazz Clubowi z okazji 60-lecia 
istnienia. Zagra Piotr Wyleżoł Sextet oraz Andy Middleto-
ne. Na koncert „Human Things” również można zdobyć 
bezpłatne zaproszenia – wystarczy do 13 października 
wysłać zgłoszenie na adres PiotrWylezol@jazovia.pl.

Maciek Pysz jest gitarzystą i kompozytorem. Pod-
czas festiwalowego koncertu wystąpi z Danielem di 
Bonavaneturą, pianistą i bandoneonistą. Ich koncert 
odbędzie się 27 października w CK Jazovia. Do 13 
października można otrzymać na niego wejściówki 
(MaciekPysz@jazovia.pl).

W Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57),  
28 października, wystąpi Hiromi The Trio Project. Hiro-
mi Uehara to niekwestionowana gwiazda tegorocznego 
PalmJazzu. Japońska kompozytorka i pianistka, nazywana 
często Hendrixem fortepianu, ma na swoim koncie 9 płyt 
i współpracę z jazzmanami światowego formatu, m.in. 
Chickiem Coreą. W The Trio Project udzielają się także 
Jimmy Johnson (bas) i Simon Philips (perkusja).

Październikowe koncerty zamknie występ Stan-
leya Clarke’a z zespołem. 30 października na scenie 
gliwickiego teatru zagra legendarny basista i kontra-
basista, przywódca basowej rewolucji oraz jego mu-
zycy: Beka Gochiashvili (fortepian), Cameron Graces 
(klawisze) i Michael Mitchell (perkusja). To będzie 
prawdziwa muzyczna uczta!

Tegorocznemu festiwalowi PalmJazz towarzyszyć 
będzie wystawa fotografii Muzeum Jazzu. Na zdję-
ciach wypożyczonych z działającego przy wytwórni 
YMCA muzeum będzie można zobaczyć światowe 
gwiazdy jazzu, m.in. wykonawców festiwalu Palm- 
Jazz. Fotografie będą prezentowane podczas koncer-
tów w Jazovii od 18 października do 15 listopada.

Organizatorem PalmJazzu jest Fundacja Integracji 
Kultury. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

kuLtuRa

Erik Truffaz Quartet

Hiromi

cO?
GDZIe? 
kIeDy?

cZwaRtek 6 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 20.00: Czwartek Jazzu Tradycyjnego – jam session 

w stylistyce swingu, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIątek 7 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 17.00: „Świat zaklęty w rysunku” – wernisaż 

wystawy malarstwa Urszuli Tatrzańskiej, Filia nr 5 
MBP (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 17.00: „Cukier i sól w diecie dziecka” – wykład z cyklu 
„Talerz malucha”, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.30: „Śladami Żydów gliwickich” – wernisaż 
wystawy Stowarzyszenia Artystycznego Fun-Art, 
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.30: „Otwarty krąg bębniarski” – warsztaty 
w ramach Rub’N’Dub Festiwalu, Stara Fabryka Dru-
tu (ul. Dubois 22)

SOBOta 8 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwicka Zielarnia” – warsztaty, Wil-

la Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 17.00: „Księżniczka Czardasza” – spektakl Teatru 

Castello, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00: „Tristan i Izolda” – transmisja z cyklu „MET 
Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Berlin, czwarta rano” – spektakl w ramach 
Gliwickich Spotkań Teatralnych, Teatr Miejski (ul. Nowy 
Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: Kaliber 44, Bethel, Dżentelmenels, Shasha-
mane, TotentON, Kalina in DUB – koncerty w ramach 
Rub’N’Dub Festiwalu, Stara Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

 ■ godz. 19.00: Anna Gadt Quartet, RGG Trio – koncert 
w ramach Festiwalu Muzyki Improwizowanej jaZZ i oko-
lice, Centrum Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

NIeDZIeLa 9 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 9.00–17.30: 38 Krajowa Wystawa Psów Rasowych, 

3 Specjalistyczna Wystawa Psów Ras Japońskich, Ośro-
dek Wypoczynkowy w Czechowicach (ul. Ziemięcicka 60)

 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Maciejem Orło-
siem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Ziołowe Przedszkole” – warsztaty 
dla dzieci Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00: Bajtel klub – zajęcia dla dzieci, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Najmniejszy samolot na świecie” – spek-
takl Teatru Maska w ramach Gliwickich Spotkań Teatral-
nych, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Pieskie życie” – bajka muzyczna Teatru 
Wit-Wit, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

PONIeDZIaŁek 10 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów 

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

 ■ godz. 17.00: warsztaty literackie z Krzysztofem 
Siwczykiem, Centrum Organizacji Kulturalnych 
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

wtORek 11 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 18.00: „Wołyń – prawdy, mity, legendy” – wykład 

prof. Stanisława Niciei z cyklu „Spotkania z Kresami”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.15–19.00: „Teatr tańca dla dzieci” – warsztaty, 
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ 19.15–20.45: „Teatr tańca dla dorosłych” – warsztaty dla 
początkujących, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

śRODa 12 PaźDZIeRNIka
 ■ godz. 12.30: „Królestwo” – projekcja w ramach  

Seansu Seniora kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy Okręgu Bielsko-Bial-

skiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 19.00: Bernard Maseli – koncert w ramach 
Drum Festu, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

czas na wIeLkI jaZZ,  
czyli Palmjazz!

Stanley Clarke

Piotr Wyleżoł

 fo
t. 

St
ev

en
 P

ar
ke

r

 fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra

 fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra
 fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 o
rg

an
iza

to
ra



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2016 (816), 6 października 2016 15

w nowym sezonie zmienia się formuła Gliwickich Spotkań teatralnych – teraz będą odbywać się przez 
cały rok. Brawurowo zainaugurował je 2 października jerzy trela. co przed nami? Między innymi spek-
takl muzyczny w gwiazdorskiej obsadzie, sztuka dla dzieci i koncert zespołu czesław śpiewa.

Gliwickie Spotkania Teatralne zostały 
przekształcone w przegląd interesują-
cych spektakli z całej Polski. Na deskach 
gliwickiego teatru zaprezentował się 
już Jerzy Trela w monodramie „Rozmo-
wy z diabłem. Wielkie kazanie księdza 
Bernarda” krakowskiego Teatru STU. 8 
października o godz. 19.00 widzowie 
zobaczą przedstawienie w reżyserii Łu-
kasza Czuja, dyrektora artystycznego 
gliwickiego teatru. „Berlin, czwarta rano” 
to muzyczna podróż po ulicach wielkie-
go miasta. W doborowej obsadzie są 
zarówno aktorzy scen muzycznych, jak 
i zawodowi tancerze: Katarzyna Zielińska, 
Anna Głogowska, Kacper Kuszewski i Rafał 
Maserak. 27 października o godz. 19.00 
na deskach gliwickiego teatru zaprezen-
tuje się zespół artystyczny teatru Polonia 
z Warszawy. W sztuce „Na czworakach” 
do tekstu Tadeusza Różewicza wystąpi  

m.in. Jerzy Stuhr. Po spektaklu odbędzie 
się spotkanie z twórcami.

Gliwickie Spotkania Teatralne w no-
wej odsłonie to także więcej spektakli 
dla młodych widzów. 9 i 10 października 
(w sobotę o godz. 16.00, a w niedzielę 
o godz. 9.30 i 11.30) zaprezentuje się Te-
atr Maska z Rzeszowa. Artyści wykonają 
sztukę „Najmniejszy samolot na świecie”. 
15 października do Gliwic przyjadą akto-
rzy z dobrze znanego gliwiczanom Teatro 
Tatro. Artyści ze Słowacji występowali 
już w naszym mieście podczas festiwalu 
Ulicznicy. Tym razem zaprezentują spek-
takl „Cirkus Charms”. Przedstawienie dla 
całej rodziny rozpocznie się o godz. 16.00.

Dodatkową atrakcją w październiko-
wej odsłonie Gliwickich Spotkań Teatral-
nych będzie koncert formacji Czesław 
Śpiewa. – Na koncercie będzie można 
usłyszeć przekrój dorobku zespołu: reper-

tuar z ostatniej płyty „Księga Emigranta” 
oraz wybrane utwory z płyt „Debiut”, 
„Pop”, „Czesław Śpiewa Miłosza”. Na sce-
nie zabrzmią połączone duchem Skandy-
nawii finezyjne dźwięki popu, rocka, folku 
i awangardy. To wszystko oczywiście przy 
udziale szerokiej gamy instrumentów  
– zapowiadają organizatorzy. Koncert roz-
pocznie się 14 października o godz. 19.00.

Wszystkie październikowe przedsta-
wienia w ramach Gliwickich Spotkań 
Teatralnych odbędą się na Scenie przy 
Nowym Świecie (ul. Nowy Świat 55–57), 
a koncert w Ruinach Teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18). (mm)

kuLtuRa / juBILeuSZe

teatr na okrągło

4 października w gliwickim 
Ratuszu odbyły się kolej-
ne uroczystości Złotych 
i Diamentowych Godów. 
Małżonków świętujących 
Złote Gody odznaczono 
medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie na-
danymi przez prezydenta 
RP, a parom świętują-
cym Diamentowe Gody 
wręczono okolicznościo-
we dyplomy. w gronie 
świętujących Złote Gody 
znaleźli się (w kolejności 
alfabetycznej):  Ludwika 
i Szczepan Dadun, urszula 
i jan Doniczka, teresa i jan 
Dubek, teresa i władysław 
Filar, Barbara i krzysztof 
Gosiewscy, janina i wła-
dysław kudyba, anna i Ze-
non Lisowscy, Lucyna i Ry-
szard Maćkowscy, Lesława 
i józef Musioł, Irena i Ma-
rian Niewiem, Marianna 
i Franciszek Nowak, aniela 
i werner Piontek, Renata 
i Zbigniew Potoczny, an-
tonina i teodor ślęzak, 
elżbieta i Mieczysław tu-
roń. Odznaczenia przyzna-
no również nieobecnym 
(w kolejności alfabetycz-
nej): janinie i tadeuszowi 
Liwacz, teresie i Rudolfowi 
Stach, anieli i antoniemu 
turek. w gronie mał-
żeństw świętujących Dia-
mentowe Gody znaleźli się 
(w kolejności alfabetycz-
nej): Halina i Brunon Ficek, 
elżbieta i Paweł Matlok.
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„Berlin, czwarta rano”

Czesław Śpiewa
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OGŁOSZeNIe

kOLORy 
MIaSta

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

• kierowca samochodu dostawczego 
(z prawem jazdy kat. B) - wykształcenie 
zawodowe, doświadczenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: te-
ren kraju + trasy międzynarodowe, 
baza: Gliwice;

• doradca klienta - wykształcenie: brak 
wymagań, doświadczenie w handlu 
mile widziane, książeczka sanepidow-
ska lub gotowość do jej wyrobienia, 
praca na dziale przemysłowym, zmiany 
w godz. 6.00-24.00 + weekendy, 1/2 
etatu, miejsce pracy: Gliwice, Europa 
Centralna, oferta także dla osób z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności; 

• krawcowa – wykształcenie: brak wy-
magań, wymagane doświadczenie za-
wodowe, umiejętność szycia i robienia 
przeróbek - odzieży damskiej i męskiej, 

jedna zmiana, istnieje możliwość pracy 
w niepełnym wymiarze godzin, miejsce 
pracy: Gliwice;

• spawacz-ślusarz - wykształcenie: brak 
wymagań, doświadczenie w pracy jako 
spawacz, ślusarz, wykonywanie na-
praw w gospodarstwie rolnym, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Świbie;

• administrator - wykształcenie średnie 
techniczne, min. 5 lat doświadczenia 
na analogicznym stanowisku, wiedza 
teoretyczna i praktyczna z zakresu 
zarządzania nieruchomościami, wy-
soka kultura osobista, odporność na 
stres, komunikatywność, znajomość 
obsługi komputera, w tym MS Office, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice, 
ul. Pogodna;

• murarz/zbrojarz - wykształcenie za-
wodowe, wymagane doświadczenie, 
praca wykonywana na terenie Śląska, 
pracodawca zapewnia transport, dla 
osób chętnych istnieje możliwość 
zawarcia umowy cywilnoprawnej, 
wynagrodzenie pozostaje do indywi-
dualnego uzgodnienia z pracodawcą;

• fryzjer/ka - wykształcenie min. za-
wodowe kierunkowe, min. 1-2 lata 
doświadczenia na podobnym stano-
wisku komunikatywność, umiejętność 
pracy w zespole, dobra organizacja 
pracy, zakres obowiązków: komplek-
sowe usługi fryzjerskie, utrzymywanie 
dobrego kontaktu z klientami, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 29 września 2016 r.

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

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

oferty Pracy

oGŁoSZeNIe

nabór nr kD.210.25.2016.IR-2

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników 
na stanowiska urzędnicze w wydziale Inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 17 października 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

śląskie centrum Logistyki Sa  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

technik Materiałowy
Miejsce pracy: Gliwice nr ref.: TM/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.
wymagania:
• wykształcenie: min. średnie,
• min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym 

stanowisku,
• praktyczna znajomość funkcjonowania magazynu,
• umiejętność obsługi komputera i komputerowych 

urządzeń magazynowych,
• gotowość do pracy w trybie zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne nastawienie,
• odpowiedzialność za powierzone mienie i podejmo-

wane decyzje.

Zakres obowiązków:
• przyjmowanie i wydawanie, kontrola zgodności 

i jakości materiałów,
• zarządzanie materiałami na magazynie- ewidencja 

materiałów i ich oznakowanie,
• inwentaryzacja stanów magazynowych,
• rozmieszczanie i sortowanie towaru w magazynie,
• formowanie jednostek magazynowych,
• organizowanie transportu wewnątrz magazynowego.
• 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem 
motywacyjnym i nr referencyjnym TM/MSI/2016  na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum 
Logistyki SA  ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe infor-
macje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych, t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)".

PLaNOwaNy PORZąDek 
SeSjI RaDy MIaSta

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej  
na 13 października 2016 r., planuje się wprowadzić niżej 

przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2016 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwier-
dzenia wyboru biegłego rewidenta 
mającego dokonać badania sprawoz-
dania finansowego miasta Gliwice za 
rok 2016.

4. Projekt uchwały w sprawie wprowa-
dzenia opłaty prolongacyjnej.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków, w których 
wykonano remont elewacji lub dachu.

6. Projekt uchwały w sprawie złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, Oś Priorytetowa 
2 – Ochrona środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu oraz przyję-
cia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Poprawa stanu bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego dla Miasta Gliwice 
poprzez modernizację i rozbudowę 
systemu gospodarowania wodami 
opadowymi”.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej nieruchomości oznaczo-
nej jako działki nr 951 obręb Kłodnica, 
o powierzchni 0,3655 ha, położonej 
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25 B.

9. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy z wnioskodawcami i wydzier-
żawienie na czas nieoznaczony nieru-
chomości położonych w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcia z dotych-
czasowym dzierżawcą umowy dzier-
żawy na okres 20 lat, nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gliwi-
ce, położonych w Gliwicach przy ul. 
Architektów.

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XLIV/940/2014 Rady Miasta 

Gliwice z 12 czerwca 2014 r. i wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy z wnioskodawcą i wydzier-
żawienie nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Jedności na okres 10 lat.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Głowackiego.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla miasta Gliwice.

14. Projekt uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony 
środowiska.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały nr XVII/445/2016 Rady Mia-
sta Gliwice z 16 czerwca 2016 r.

16. Projekt uchwały w sprawie programu 
współpracy Miasta Gliwice z organi-
zacjami pozarządowymi na 2017 rok.

17. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspiera-
nia Rodziny.

18. Projekt uchwały w sprawie nadania 
Statutu Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwale-
nia „Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla miasta Gliwice na rok 2017 r.”.

20. Projekt uchwały w sprawie Uchwały 
nr XVI/419/2016 Rady Miasta Gliwice  
z 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia 
Domów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
opinii o lokalizacji kasyna gry w bu-
dynku położonym w Gliwicach przy 
ul. Rynek 18.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta porządek 
sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 6 października br. 
oraz Miejskim Serwisie Informacyjnym 
w kolejnym numerze, który ukaże się  
13 października br.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIa
NIerUcHoMoŚcI

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

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SPrZeDaŻ

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

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

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

 □ uL. MIkOŁOwSka 3, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i wc (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, wc i 2 korytarze (na I piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 366 600,00 zł
wadium: 18 400,00 zł

termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 9.45 
do 9.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. wIecZORka 11, lokal nr III, parter, pow. 63,90 m2,  
4 pomieszczenia 
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 125 400,00 zł
wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. ZaBRSka 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, wc
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 94 920,00 zł
wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
14.20 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2  
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. BŁOGOSŁawIONeGO cZeSŁawa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica – 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, wc

termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
wadium: 2700,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
14.20 do 14.30  po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2  
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. wIecZORka 14–16, lokal nr III, parter,  
pow. 44,11 m2, 2 pomieszczenia
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 65 280,00 zł
wadium: 3300,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 11.45 
do 11.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ aL. wOjcIecHa kORFaNteGO 32, lokal nr 
7, parter, pow. 42,50 m2 + piwnica - 2,83 m2,  
3 pomieszczenia
termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 59 000,00 zł
wadium: 3000,00 zł
termin oględzin: 10 października 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10

(dodatkowy termin oględzin: 18 października 2016 r. od 
godz. 9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ uL. kSIęcIa ZIeMOwIta 19, lokal nr 11, III piętro, 
pow. 46,15 m2 + piwnica - 4,42 m2, 5 pomieszczeń
termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 75 300,00 zł
wadium: 3800,00 zł
termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

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

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

 □ uL. cHOPINa 7a/II, lokal nr 6, II piętro, pow. 37,89 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 103 400,00 zł
wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 11.20 
do 11.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. MaRZaNkI 15, lokal nr 9, II piętro, pow. 31,26  m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, wc 

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

 □ uL. ZawISZy cZaRNeGO 18, lokal nr 12, par-
ter, pow. 87,52 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 159 100,00 zł
wadium: 8000,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ uL. ŁOkIetka 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 m2  
+ piwnica – 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do wc (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej
termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.30

cena wywoławcza nieruchomości: 57 800,00 zł
wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 9.25 do 
9.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1  przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek 
o numerze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 0,0279 
hektara oraz działki o numerze 35/2 (zabudowanej) i po-
wierzchni 0,0429 ha, sprzedawanych łącznie. Przedmiotowe 
działki zostały ujawnione w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach na pod-
stawie aktu notarialnego z 31 maja 2016 r. Prawo własności 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonego 
w centralnej części miasta – Uchwała Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 25 października 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r.,  
poz. 4934. 
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. - 
w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2

Ilość postąpień – minimum jedno 
cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości netto 575,00 zł  
(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy), 
1 m2 nieruchomości brutto 707,25 zł (słownie: siedemset 
siedem złotych 25/100 groszy).
cena netto całej nieruchomości o numerze 35/1  
i 35/2 wynosi 407 100,00 zł (słownie: czterysta siedem zło-
tych i zero groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości o numerze 35/1 
i 35/2 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 500 733,00 zł  

(słownie: pięćset tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 
i zero groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia ty-
sięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984)  
w terminie do 11 października 2015 r. do godz. 9.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 11 paździer-
nika 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specy-
fikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium 
w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty 
o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumen-
tami do 11 października 2016 r. do godziny 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora prze-
targu w godz. 8.00–15.00. od poniedziałku do piątku; do  
10 października 2016 r. 
Cena specyfikacji wynosi 100 zł plus 23% podatku VAT 
(słownie: sto złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku 
VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 
1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych  
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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

GL1G/00034426/2, przy ul. Srebrnej
termin przetargu: 17 października 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 55 500,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% po-
datek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
wadium: 5550,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 października 2016 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II ustny przetarg ograniczony do właścicieli nierucho-
mości przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 
465, obręb Przyszówka, na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 463, obręb Przyszówka, kw 

GL1G/00120060/2, przy ul. Pułaskiego
termin przetargu: 19 października 2016 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 12 900,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% po-
datek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.)
wadium: 1300,00 zł 
termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.
-----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, 
oznaczonej jako 
• działka nr 461, obr. Przyszówka, o pow. 0,2447 ha,  

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako inne tereny zabudowane (Bi), zabudowa-
nej budynkiem o charakterze użytkowym o 
powierzchni użytkowej 865,92 m2

termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 2 180 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 
1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie 
podlegała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
wadium: 218 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 października 2016 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej 
jako 
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikor-

nik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, kw 
GL1G/00033240/1, na wschód od ul. Marzanki

termin przetargu: 15 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 441 000,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
wadium: 44 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2016 r.

NIerUcHoMoŚcI Na SPrZeDaŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

 Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa

INforMacJa

oBWIeSZcZeNIe

„POMOc w uZySkaNIu  
wykSZtaŁceNIa Na POZIOMIe wyŻSZyM” 

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

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

cenia,
• dodatek na uiszczenie opłaty za 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze obsługi środków PFRON przy  
ul. Zwycięstwa 34 w Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych w godz.:

Poniedziałek od 12.30 do 16.30
Wtorek od 12.30 do 15.00

środa od 8.00 do 11.00
czwartek od 8.00 do 11.00

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

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

akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

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

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

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

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozosta-
wiać 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 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikającychz niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, 
wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PreZyDeNta MIaSta GLIWIce
oBWIeSZcZeNIe

NIerUcHoMoŚcI

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

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

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

PreZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 198/2016 do 11 października 2016 r. •	 nr 203/2016 do 14 października 2016 r.

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

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

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

sprzedaży:
•	 nr 583-592 do 17 października 2016 r.

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

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31, 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl, a także na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe w zakładce Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PreZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

PreZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

wynajęcia – lokal użytkowy:
•	 nr 582 do 18 października 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr ZDM/1/2016 do 24 października 2016 r.

KoMUNIKaty

Zarząd Budynków Miejskich  
II towarzystwo Budownictwa Społecznego

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

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

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

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

Zarząd Budynków Miejskich  
II towarzystwo Budownictwa Społecznego

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

– przetarg nieograniczony, p.n.:
Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Harcerskiej 5  

i ul. Harcerskiej 7 w Gliwicach.
część nr 1. 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją urządzeń na paliwo stałe 
oraz wyposażeniem pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Harcerskiej 5  

i ul. Harcerskiej 7.
część nr 2. 

Remont i docieplenie elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piw-
nic, wykonaniem instalacji niskoprądowych, domofonowych, odgromowych, zbiorczych 
instalacji antenowych w budynkach przy ul. Harcerskiej 5 i ul. Harcerskiej 7 oraz remon-

tem dachu w budynku przy ul. Harcerskiej 7.
część nr 3. 

wykonanie zagospodarowania terenu między budynkami przy ul. Harcerskiej 5  
i ul. Harcerskiej 7.

termin składania ofert: 10 października 2016 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 10 października 2016 r. o godz. 10.00

Zarząd Budynków Miejskich  
II towarzystwo Budownictwa Społecznego

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

– przetarg nieograniczony, p.n.:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z przebudową kanalizacji desz-
czowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Przemysłowej 

6a-6b i 8a-8b w Gliwicach.
termin składania ofert: 14 października 2016 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 14 października 2016 r. o godz. 10.00

Zarząd Budynków Miejskich I towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Dolnych wałów, 44-100 Gliwice 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 
– z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe, w dwóch trzypiętrowych budynkach  
o powierzchniach od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
więcej szczegółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem 
telefonu 607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 
32)/339-29-964, 32/339-29-965.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko  
w związku z projektem Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 47 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko i sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 
Z ww. dokumentami można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego, pok. 374, III p,  
gdzie są wyłożone do wglądu lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Dokumenty są zamieszczone w dziale „Strategie, Raporty, Plany” (http://bip.gliwice.eu/strategie_raporty_plany).
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski można składać 
w wersji papierowej, elektronicznej lub ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia (włącznie) - tj. do 27 października br. - pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach; 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach pracy Urzędu lub na adres brm@um.gliwice.pl. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz uzasadnienie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta, codziennie 
za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych pod numerem telefonu: 32/238-54-62.

PreZyDeNt MIaSta GLIWIce
Z AW I A DA M I A
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OGŁOSZeNIa

że 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 34 rozpocznie się  
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nie-
ruchomości – oznaczonej jako działka nr 1076/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,1126 ha,  
położonej w Gliwicach przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w kw nr GL1G/00039689/2.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 101 300,00 zł

wadium: 10 200,00 zł

Minimalne postąpienie: 1020,00 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 z późn. zm.).

7 stycznia 2016 r. odbył się I przetarg nieograniczony, który 
zakończył się wynikiem negatywnym.

12 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem negatywnym.

24 sierpnia 2016 r. odbył się III przetarg nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem negatywnym

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kw:

Działka oznaczona numerem 1076/2 obręb Bojków zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00039689/2.

2. Opis nieruchomości:

Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 1076/2 obręb 
Bojków, o powierzchni 0,1126 ha, użytek: „ŁIV” – łąki trwałe, 
„W-RIIIb” – grunty pod rowami.

Działkę nr 1076/2 obręb Bojków, położona jest w Gliwi-
cach przy ul. Spacerowej. W sąsiedztwie nieruchomości 
znajdują się tereny mieszkaniowe, tereny zieleni a także 
tereny rolnicze.

Nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, 
porośnięty nieuporządkowaną zielenią (trawą, krzewami 
i pojedynczymi drzewami).

Nieruchomość posiada dostęp do następującego uzbrojenia:

 – sieci wodno-kanalizacyjnej, 
 – sieci elektroenergetycznej, 
 – sieci gazowej, 
 – sieci telekomunikacyjnej.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska, w przypadku jej uszkodzenia właści-
ciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.

W granicy działki przechodzi potok Bojkowski (Cienka). 
Wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować 
zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich gruntach, 
a powstałe szkody właściciel powinien wykonać na własny 
koszt i we własnym zakresie.  W odległości do 3 m od skarpy 
potoku nie można wykonywać żadnych prac oraz występuje 
zakaz grodzenia. Właściciel ma obowiązek udostępnienia 
dojścia do rowu celem jego konserwacji.

Działka nr 1076/2 położona jest przy ul. Spacerowej. Włą-
czenie ruchu drogowego z działki nr 1076/2, poprzez działkę  
nr 1076/1 (przeznaczoną w planie miejscowym pod posze-
rzenie ul. Spacerowej) z włączeniem nowoprojektowanym 
zjazdem do drogi publicznej, tj. ul. Spacerowej w Gliwicach. 
Warunki włączenie  nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który  nieruchomość będzie generowała.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała  
nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 
2005 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 11  
z 7 lutego 2006 r., poz. 409) działka nr 1076/2, obręb Boj-
ków, znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:

• F1.4.3/MN2  – co oznacza:

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna historyczna i (lub) współczesna, z dopuszcze-
niem lokalizacji dodatkowych funkcji związanych z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których powierzchnia cał-
kowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

• F1.4.2/ZP2  – co oznacza:

 tereny zieleni urządzonej towarzyszącej,

podstawowe przeznaczenie – zieleń urządzona w tym zieleń 
izolacyjna i przywodna, a także towarzysząca dopuszczonej 
zabudowie, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Na terenie zieleni urządzonej towarzyszącej o symbolu 
F1.4.2/ZP2 dopuszczona została m.in. lokalizacja na działkach 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z ograniczeniem po-
wierzchni zabudowy do 120 m2 dla budynku lub jego części.

Ponadto, dla terenów ZP2, ustalone zostały w ww. planie 
m.in. następujące nakazy:
– ochrona terenów przywodnych w granicy własności terenów 
wód otwartych płynących oraz terenów przyległych (…),

– zagwarantowanie dostępności dla obsługi technicznej 
cieków.

Przedmiotowa działka w obowiązującym planie znajduje 
się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest 
zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

4 lutego 2016 r. została podjęta  uchwała nr XIII/332/2016 
Rady Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską 
i autostradą A4.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.

4. wadium:

Wadium w wysokości 10 200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1076/2 obręb 
Bojków, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
18 listopada 2016 r.

wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.

5. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 27 grudnia 2016 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

że 24 listopada 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 34 odbędzie się 
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych części 
nieruchomości, położonych w Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: działka 
nr 512/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0436 ha, kw GL1G/00036901/4 oraz działka 
nr 1655/2 obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha, kw GL1G/00038160/1.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 
obręb Bojków
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 73 500,00 zł
wadium: 7400,00 zł
Minimalne postąpienie: 740,00 zł
cena nieruchomości zawiera podatek Vat w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

24 sierpnia 2016 r. odbył się I przetarg ograniczony, który został 
zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kw:
Działka nr 512/2 obręb Bojków o powierzchni 0,0436 ha, użytek 
RIIIb (grunty orne), KW nr GL1G/00036901/4 oraz działka  
nr 1655/2 obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha, użytek  
dr (drogi), KW nr GL1G/00038160/1.

2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działek nr 512/2 i 1655/2 
obręb Bojków, położonych przy ul. Rolników w Gliwicach, o łącz-
nej powierzchni 0,0499 ha.

Przedmiotowe działki mają kształt zbliżony w ogólnym za-
rysie do mocno wydłużonych, wąskich prostokątów. Teren 
działek ze względu na gabaryty działek jest niedogodny do 
zagospodarowania.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej, w odległości około 1 km przebiega autostrada A4.

Dostępność mediów: przez działki przebiega sieć telekomu-
nikacyjna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałe 
uzbrojenie w zasięgu. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłą-
czenie do sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.

Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowych działek do 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Rolników.

W granicach przedmiotowych działek przechodzi kanał ka-
nalizacji deszczowej KD300, w momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na niego szczególną uwagę. 
W przypadku jego uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Przy sprzedaży przedmiotowych działek na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 1658 obręb Bojków, (własność miasta 
Gliwice), zostanie ustanowiona nieodpłatna, nieograniczona 
w czasie służebność gruntowa w pasie o długości 5,6 m (działka 
nr 512/2) oraz 1,6 m (działka nr 1655/2) i szerokości 2 m od 
południowej granicy polegająca na:
 – prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji deszczowej,
 – prawie swobodnego dostępu do instalacji i urządzeń ka-
nalizacji deszczowej, w celu usunięcia awarii, dokonywania 
przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, 
modernizacji i wymiany.

Zgodnie z zapisami działu III i IV ksiąg wieczystych nr 
GL1G/00036901/4 oraz GL1G/00038160/1 działki nr 
512/2 i 1655/2 obręb Bojków nie są przedmitem żadnych 
obciążeń. Wpisy w dziale III KW nr GL1G/00038160/1  
nie dotyczą działki 1655/2.

3. Dojazd:
Możliwość skomunikowania przedmiotowych działek, po ich 
ewentualnym zbyciu, z ulicą Rolników, zjazdami istniejącymi, 
obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na poprawę których 
zostaną zbyte.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach, działki nr 
512/2 i 1655/2 obręb Bojków znajdują się na terenie ozna-
czonym symbolem:

 – c3.1/MN3 – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej jednorodzinnej,

o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowo
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia 
całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji 
mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowe działki w obowiązującym planie znajdują się na 
obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz objęte są zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 Rady 
Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną 
pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

5. wadium:
Wadium w wysokości 7400,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 512/2 i 1655/2 obręb 
Bojków, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 18 listopada 2016 r.

weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 18 listopada 2016 r. w przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 18 listopada 2016 do siedziby 
wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, pokój nr 16.

wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.

6. tryb przetargu:
Ze względu na przeznaczenie, kształt i powierzchnię przed-
miotowych działek, nie mogą one stanowić samodzielnych 
nieruchomości do odrębnego zagospodarowania. W związku 
z powyższym, zostały one przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego (sprzedaż łączna), na poprawę za-
gospodarowania działek sąsiednich.

Przetarg ogranicza się właścicieli działek sąsiednich,  
tj. działek nr 510, 511 i 513 obręb Bojków.

7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 27 grudnia 2016 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1380) wymagane będzie przedłożenie przed wy-
znaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
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w 11. kolejce piłkarskiej LOttO ekstraklasy Piast Gliwice wygrał na 
wyjeździe z arką Gdynia 2:1. Bramki dla Piasta zdobyli Gerard Badía 
i Hebert Silva Santos. 

Na pomeczowej konferencji pra-
sowej trener Piasta Radoslav Látal nie 
ukrywał zadowolenia ze zdobycia trzech 
punktów. Czeski szkoleniowiec nie był 
jednak do końca zadowolony z gry 
swojego zespołu. – Jestem zadowolo-
ny z trzech zdobytych punktów. Nasza 
gra pozostawiała jednak wiele do ży-
czenia. Mieliśmy się bronić i czekać na 
kontrataki. W pierwszych dwudziestu 
minutach dobrze się prezentowaliśmy. 
Swoją sytuację miał m.in. Gerard Badía 
– powiedział opiekun Niebiesko-Czer-
wonych. – Później było źle, słabo pre-
zentowaliśmy się w obronie i straciliśmy 
bramkę. Musimy podziękować Jakubowi 
Szmatule, który zapobiegł utracie kolej-
nej. W końcówce udało nam się trafić ze 
stałego fragmentu i dzięki temu wygra-
liśmy – zakończył Látal.

Gra w początkowym fragmencie 
rywalizacji była wyrównana. Minimal-
nie dłużej przy piłce utrzymywali się 
gospodarze, ale nie zdołali przełożyć 
tego na sytuacje strzeleckie, których 
brakowało także po stronie Piasta. 
Niebiesko-Czerwoni wyszli jednak na 
prowadzenie po uderzeniu z rzutu 
wolnego Gerarda Badíi. Arka dążyła 
do odrobienia strat i stwarzała groź-
ne sytuacje. Starania podopiecznych 
Grzegorza Nicińskiego przyniosły 
pozytywny efekt dopiero po zmianie 

stron. Zdobyta bramka wyraźnie rozo-
chociła miejscowych, którzy po trafie-
niu Marcusa da Silvy zyskali wyraźną 
przewagę. Gliwiczanie sporadycznie 
podchodzili pod pole karne Żółto-
Niebieskich, ale właśnie po jednym 
z takich podejść zdołali przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

W porównaniu do poprzedniego 
ligowego spotkania w podstawowym 
składzie Piasta nastąpiły dwie zmiany. 
Od pierwszej minuty na boisko wybie-
gli Uroš Korun i Paweł Moskwik, którzy 
zastąpili Michała Masłowskiego i Mar-
tina Bukatę. Martin Bukata nie znalazł 
się w meczowej osiemnastce z powodu 
urazu. W drużynie Arki Gdynia wystąpił 
były zawodnik Piasta, Damian Zbozień. 
27-letni obrońca rozegrał w barwach Nie-
biesko-Czerwonych łącznie 51 spotkań, 
w których zdobył cztery bramki. Hebert 
otrzymał swoją czwartą żółtą kartkę i tym 
samym wyeliminował się z gry podczas 
kolejnego spotkania, w którym rywalem 
gliwiczan będzie Ruch Chorzów. Sandro 
Gotal zaliczył zaś debiut. Nowy napastnik 
pojawił się na boisku zmieniając Macieja 
Jankowskiego. 

W 12. kolejce LOTTO Ekstraklasy Piast 
Gliwice zagra 15 października (o godz. 
18.00). Na stadionie przy ul. Okrzei zamel-
duje się Ruch Chorzów. 

 (as)

sPoRt

Nareszcie!

Zwycięstwo!

29 września w hali sportowej „Łabędź” spotkali się najmłodsi mi-
łośnicy koszykówki i zawodowi gracze. wspólne zajęcia zorganizo-
wano w ramach StaRS Basketball academy – imprezy promującej 
aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. 

Do udziału w STARS Basketball Acade-
my zaproszono uczniów gliwickich szkół 
podstawowych. Udział w imprezie wzięli 
też zawodowi koszykarze GTK Gliwice oraz 
AZS Gliwice, którzy prezentowali dzieciom 
swoje umiejętności. Były m.in. pokazy 
rzutów „za trzy”, widowiskowe „wsady” 
oraz kozłowanie. Nie zabrakło oczywiście 
wspólnych zajęć. Dzieci wzięły udział we 
wspólnym treningu z zawodowcami.  

– Główne cele tej imprezy to aktywizacja 
dzieci, a także popularyzowanie koszy-
kówki jako dyscypliny zespołowej, która 
kształtuje charakter i uczy współzawod-
nictwa. Chcielibyśmy, aby dzieci wyszły 
z domu i zaczęły częściej uprawiać sport 
– mówi Błażej Duda, prezes zarządu Sto-
warzyszenia Trenerów Akademii Rozwoju 
Sportowego. Projekt został dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (Gliwice TV/pm)

w meczu otwierającym sezon 2016/2017 I Ligi Siatkówki kobiet 
zawodniczki kś aZS Politechniki śląskiej pewnie pokonały na wy-
jeździe NIke węgrów 3:0 (20:25, 14:25, 18:25). w najbliższą sobotę 
– 8 października – inauguracja sezonu w Gliwicach! 

Pierwszy mecz w sezonie to zawsze 
spora niewiadoma, a w przypadku Akade-
miczek z Gliwic ta niepewność była jeszcze 
większa. W przerwie letniej w zespole 
wymieniono praktycznie cały skład. Inau-
guracja rozgrywek w Węgrowie wypadła 
jednak znakomicie. Gliwiczanki były dru-
żyną zdecydowanie lepszą – mimo że nie 
wystąpiły jeszcze w najsilniejszym składzie. 
W kadrze zabrakło zawodniczek z Białorusi 
i Gruzji, których nie można było zgłosić do 
gry w Polskim Związku Piłki Siatkowej z przy-
czyn leżących po stronie ich federacji.

Podopieczne Wojciecha i Krzysztofa 
Czapli potwierdziły jednak, że dobre wyniki 
osiągane w spotkaniach przedsezonowych 
nie były przypadkiem. W najbliższą sobotę 
do Gliwic przyjedzie bardzo silny zespół 
Proxima Kraków, który jest poważnym kan-
dydatem do Orlen Ligi. Mecz odbędzie się 
8 października w hali sportowej Politechniki 
Śląskiej przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach. 
Początek o godz. 17.00!  (as)
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