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Kanalizacja  
dla Bojkowa

Rozpoczyna się budowa kanalizacji  
w Bojkowie. Zanim mieszkańcy będą mo-
gli podłączyć się do miejskiej sieci, muszą 
się liczyć z czasowymi utrudnieniami na 
drogach. Uwagę na znaki powinni zwrócić 
wszyscy kierowcy. 

Janosik  
w Gliwicach

Przez 10 lat Gliwice oddały do budże-
tu państwa prawie 63 miliony złotych  
z tytułu janosikowego. To obowiązkowa 
wpłata, której muszą dokonywać bogat-
sze miasta czy powiaty w Polsce na rzecz 
tych biedniejszych. 52 8

Płynnie, szybko, bezpiecznie
6

Kilkadziesiąt kamer. Obserwacja płynności ruchu. Różne scenariusze sygnalizacji świetlnej. „Zielone” dla autobusów A4. Elektro-
niczne tablice informacyjne i wiele innych udogodnień. Słowem: inteligentny system sterowania ruchem w Gliwicach. Jak działa?

DTŚ  
w teczce

W następnym numerze „MSI“, 
który ukaże się 24 października, 
będzie można znaleźć kolejny frag- 
ment mapy technicznej Drogo- 
wej Trasy Średnicowej w Gliwicach 
– nr 6. 

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

ZD
M

 w
 G

liw
ic

ac
h

http://gliwice.eu/samorzad


Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, 
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Redaktor naczelny: Marek Jarzębowski, tel. 32/239-12-89, e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl
Sekretarz redakcji: Joanna Lenczowska, tel. 32/239-11-35, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl
Skład/grafika/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/231-30-44, e-mail: kazek_m@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Bogusława Masternak, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl 
Ogłoszenia: Anna Zygmanowska, tel. 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  42/2013 (661), 17 października 20132

ROZMAITOŚcI

JESTEM AKTyWNy  
– pOMAGAM,  
BO luBIę!

czym jest organizacja pozarządowa? Kim jest wolontariusz i kto 
może nim zostać? czy pomagać może każdy, czy tylko wybrani? Na 
te i wiele innych pytań dotyczących działalności społecznej z łatwo-
ścią odpowie każde dziecko, które uczestniczyło w projekcie eduka-
cyjnym Strefy Aktywności Społecznej (filii GcOp) „Jestem aktywny 
– pomagam, bo lubię!”.

Projekt realizowany jest w klasach  
III szkół podstawowych. Jego najważ-
niejszym celem jest promowanie postaw 
aktywnych społecznie wśród dzieci,  
a tym samym rozwijanie ich wrażliwości 
i empatii, zachęcanie do reagowania na 
potrzeby i problemy innych. Temat trak-
towany jest dość szeroko. Prowadzący 
nie tylko rozmawiają z dziećmi o poma-
ganiu, ale także wskazują rożne obszary, 
w których pomoc i aktywna postawa, tak 
dzieci, jak i dorosłych, jest kluczowa.  
To pierwszy krok do edukacji obywatel-
skiej i humanitarnej.

Jak wyglądają zajęcia? – Scenariusz 
jest prosty. Na początku dzieci opo-
wiadają o tym, jak i komu pomagają 
w codziennym życiu oraz jak mogą po-
magać dorośli. Opowieść wolontariusza 
gimnazjalisty, zabawa w przyporządko-
wywanie zdjęć do nazw organizacji oraz 
wspólne układanie puzzli, rysowanie  
i zgadywanki pozwalają nam zapoznać 
dzieci z tematami pozornie trudnymi  
i przewidzianymi raczej dla ich starszych 

kolegów. Nasze doświadczenie pokazuje 
jednak, że dzieci doskonale radzą sobie  
z zadaniami, które przed nimi stawiamy! 
– mówią prowadzący zajęcia. – Wszyst-
ko dzięki atmosferze otwartej dyskusji 
i wesołej zabawy, w którą dzieci anga-
żują się z unikalną dla siebie energią  
i entuzjazmem! To dzięki nim zapoznanie 
z trudno brzmiącymi słowami, takimi jak 
„wolontariat” i „organizacja pozarządo-
wa” przychodzi łatwo, a ich użycie staje 
się dla dzieci naturalne i proste. 

Warto wiedzieć, że podstawówka,  
w której wszystkie klasy III wezmą udział 
w projekcie, otrzymuje tytuł „Szkoły 
Aktywnej Społecznie”. W zeszłym roku 
udział w warsztatach wzięło udział  
5 placówek z Gliwic.

Wszyscy zainteresowani programem 
proszeni są o kontakt ze Strefą Aktywności 
Społecznej (ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-
24-55, e-mail: sas@gcop.gliwice.pl).

Katarzyna Ganszczyk,  
Beata Antosik

ZBIÓRKA ElEKTROŚMIEcI
W Gliwicach trwa akcja zbierania 

elektrośmieci. 19 października nieuży-
wane lub niedziałające urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne będzie można 
oddać w Śródmieściu. Specjalnie ozna-
kowane stanowisko, na którym będzie 
można zostawić np. stary telewizor, 
telefon, monitor, lodówkę, kuchenkę, 
pralkę, niedziałające radio, zużyte ża-
rówki pojawi się na Placu Piłsudskiego. 
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 10.00. 
Harmonogram kolejnych akcji można 
znaleźć na stronie internetowej

w zakładce „Ekologia”.                   (bom)
WWW.GLIWIcE.EU

ZApROSZENIE NA fESTyN
Klub Abstynentów „Krokus”, Szkoła Podstawowa nr 36, GcOP i Rada Osiedla 

Politechnika zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 19 października 
na terenie SP nr 36 przy ul. Robotniczej 6. Początek – godz. 13.00 (przewidywane 
zakończenie – godz. 17.00). Organizatorzy deklarują moc atrakcji, m.in. występy 
na scenie, gry i zabawy dla dzieci, konkursy dla rodzin, malowanie twarzy, pokazy 
karate, aikido i pierwszej pomocy. Swoją obecność zapowiedzieli również strażnicy 
miejscy (oznakują chętnym rowery), policjanci, którym towarzyszyć będzie policyj-
na maskotka – pies Sznupek, a także strażacy, którzy zaprezentują wóz strażacki.

JANOSIK  
W GlIWIcAch

przez ostatnie 10 lat Gliwice oddały do budżetu państwa prawie  
63 miliony złotych z tytułu janosikowego. Tak nazywana jest obo-
wiązkowa wpłata, której muszą dokonywać bogatsze miasta czy 
powiaty w polsce na rzecz tych biedniejszych. choć idea jest szczyt-
na, od lat budzi spore kontrowersje.   

Janosik zabierał pieniądze bogatym 
i dawał ubogim. Robił to chętnie i do-
browolnie. W przypadku zamożnych 
jednostek samorządu terytorialnego 
jest inaczej. Dają pieniądze nie zawsze 
dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą. 
chętnie zatrzymałyby je w swoich bu-
dżetach, bo mają wiele potrzeb, a milio-
nowe „darowizny” mogłyby przeznaczyć 
na inwestycje ważne dla mieszkańców.  
Z drugiej strony są biedniejsze miasta czy 
powiaty, dla których pieniądze z janosi-
kowego to istotny zastrzyk finansowy,  
a czasami jedyna szansa na zrealizowa-
nie najpilniejszych zadań. 

Trudno pogodzić te dwa stanowiska. 
Zamożniejsze samorządy przypomina-
ją, że po przełomie ustrojowym ciężko 
pracowały na swój ekonomiczny status, 
intensywnie zabiegały o inwestorów, 
miejsca pracy dla mieszkańców, budo-
wały podstawy rozwoju gospodarczego 
na przyszłość. Tymczasem muszą część 
dochodów oddać tym, którzy radzą so-
bie gorzej. Rząd – co zrozumiałe – chce 
wspierać uboższe gminy, ale wykorzy-
stuje w tym celu pieniądze zarobione 
przez samorządy. Od 10 lat najbogatsze 
jednostki samorządu terytorialnego 
przelewają więc pieniądze do budżetu 
państwa – zgodnie z przepisami usta-
wowymi. 

Kto jest bogaty? Ten, kto ma wyso-
kie wpływy z podatków płaconych przez 
firmy i osoby fizyczne (przekraczające 
150% średniej krajowej). Pod uwagę 
bierze się każdego roku dochody sprzed 
dwóch lat oraz liczbę mieszkańców 

i dokonuje obliczeń za pomocą spe-
cjalnego wzoru. W efekcie jednostek 
samorządu terytorialnego, które dają, 
jest zdecydowanie mniej niż tych, któ-
re biorą pieniądze. Gliwice są wśród 
tych powiatów, które dzielą się swoimi 
dochodami z biedniejszymi. W 2013 r. 
oddadzą z tytułu janosikowego ponad  
9 milionów złotych, a w sumie od 2004 ro- 
ku łączna wpłata wyniesie prawie  
63 miliony złotych. 

Ile janosikowego płacą najbogatsze 
polskie samorządy? Warszawa, Poznań, 
Kraków czy Wrocław – oddają co roku do 
budżetu państwa dziesiątki, a w sumie 
nawet setki milionów złotych. Dla niektó-
rych są to więc bardzo duże obciążenia. 
Województwo mazowieckie ma obecnie 
tak ogromne problemy związane ze 
spłatą należności, że grozi mu finansowa 
katastrofa i poprosiło rząd o pożyczkę. 

Samorządy płacące janosikowe 
uważają, że sposób jego naliczania jest 
dla nich krzywdzący i zabiegają o zmia-
nę przepisów. Proponują zmniejszenie 
wpłat, ale także zmianę sposobu ich na-
liczania oraz zasad, na jakich pieniądze 
z janosikowego są przekazywane bied-
niejszym samorządom. Do Sejmu trafił 
obywatelski projekt ustawy. Janosikowe 
zaskarżono też do Trybunału Konsty-
tucyjnego. Ten nie uchylił przepisów, 
nakazał jednak posłom, aby je zmienili 
w taki sposób, żeby były bardziej dosto-
sowane do sytuacji ekonomicznej gmin 
i powiatów. Rząd obiecuje reformę jano-
sikowego. Szczegóły mają być znane za 
kilka tygodni.                      (al)

Złóż wniosek na kartę rabatową. 
Szczegóły na www.gliwice.eu  

w dziale Dla mieszkańców
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SpORT

ZMIERZ SIę Z „puDZIANEM”

Nie samym piastem żyją Gliwice. Sportowych klubów i zawodników, którzy indywidualnie lub zespoło-
wo trenują różne dyscypliny, nad Kłodnicą nie brakuje. Od czasu do czasu do naszej redakcji docierają 
informacje o mniejszych i większych sukcesach gliwiczan. postanowiliśmy je odnotować. 

Dwa złote medale przywiozła z XII Mis- 
trzostw Polski oraz III Akademickich Mis- 

trzostw Polski w jeździe Western młoda 
gliwiczanka Julia Michalak. Dwunastolatka 
na koniu Mag reprezentowała nasze mia-
sto w barwach Miejskiego Klubu Jeździec-
kiego TUR Gliwice. Podczas trzydniowych 
zmagań na Wrocławskim Torze Wyścigów 
Konnych Partynice Julia Michalak starto-
wała w trzech konkurencjach, wygrywając 
dwie z nich. Pierwszego dnia mistrzostw 
stanęła na najwyższym stopniu podium 
w konkurencji Western Horsemanship,  
a ostatniego – potwierdziła swoje zna-
komite umiejętności, zdobywając złoty 
medal w Western Pleasure. Wyniki 
osiągnięte na wrocławskich Partynicach 
dają Julii przepustkę do kadry Polski  
i możliwość reprezentowania naszego kraju  
w Mistrzostwach Europy centralnej. 

Warto dodać, że podwójne mistrzos- 
two Polski wywalczone na wrześniowych 

zawodach to efekt dwuletniej pracy. 
Uczennica szóstej klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 39 w Gliwicach na co dzień 
ćwiczy pod okiem swojego ojca Macieja 
Michalaka – trenera MKJ TUR Gliwice, 
dwukrotnego mistrza i wicemistrza Polski 
w konkurencjach szybkościowych Polskiej 
Ligi Western i Rodeo, zdobywcy wielu 
tytułów na arenach w kraju i za granicą. 

Bardzo dobrze sezon w Ekstraklasie 
Futsalu rozpoczęła drużyna GAF Jasna 
Gliwice. We wrześniowym inauguracyj-
nym meczu beniaminek z Gliwic pokonał 
katowicki zespół AZS UŚ. Pierwszy gol 
„nasi” zdobyli już w 3. minucie gry. Do 
końca spotkania piłka lądowała w bramce 
przeciwnika jeszcze cztery razy. Podczas 
tego spotkania katowiczanie strzelili tylko 
dwa gole. Z takim samym wynikiem za-
kończył się kolejny mecz rozegrany przed 

trzema tygodniami w hali w Sośnicy. GAF 
Jasna Gliwice pokonał Pogoń 04 Szczecin. 
Nieco mniej szczęścia mieli gliwiczanie  
w ostatnich dwóch meczach. Mimo dobrej 
postawy przegrali wyjazdowe spotkania  
z AZS UG Gdańsk (1:2) oraz ze zdobywcą 
Superpucharu – Rekordem Bielsko-Bia-
ła (2:7). Po czterech spotkaniach GAF 
Jasna Gliwice zajmuje siódmą pozycję  
w tabeli Ekstraklasy Futsalu. Szczegóło-
we informacje można znaleźć na stronie  
www.gafgliwice.pl.                  (bom)

SpORTOWE WyNIKI GlIWIcZAN

Mecz siatkówki, pokazy sumo 
czy zmagania na ściance wspi-
naczkowej – to niektóre z atrak-
cji, jakie przygotowano na dzień 
otwarty hali sportowej przy  
ul. Kozielskiej 1. Gwiazdą imprezy, 
która odbędzie się 27 październi-
ka, będzie Mariusz pudzianow-
ski – utytułowany strongman,  
a obecnie zawodnik MMA. Każdy 
chętny będzie mógł także zajrzeć 
na zaplecze i sprawdzić wyposa-
żenie nowo powstałego obiektu.

– Kilkanaście lat temu sal gimnastycz-
nych w Gliwicach nie było wcale albo były 
niewymiarowe. Wtedy postawiliśmy so-
bie zadanie, by przy każdej szkole była 
hala sportowa z prawdziwego zdarzenia 
– wspominał Zygmunt Frankiewicz, pre-
zydent miasta, podczas wrześniowego 
otwarcia obiektu przy ul. Górnych Wa-
łów. Teraz przyszła pora na prezentację 
drugiej z nowo wybudowanych hal.

Nowoczesny obiekt sportowy przy 
ul. Kozielskiej 1 znajduje się przy Ze-
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
Mieści pełnowymiarowe boiska, na któ-
rych można uprawiać różne dyscypliny 
sportu – m.in. koszykówkę, siatkówkę, 

piłkę ręczną, badmintona czy sporty 
walki. Przygotowano ściankę wspinacz-
kową, sale fitness i do tenisa stołowego, 
siłownię, magazyny do przechowywania 
sprzętu, szatnie, sanitariaty oraz bufet. 
Hala jest przygotowana także do organi-
zowania kameralnych widowisk i imprez 
estradowych. Na widowni może zasiąść 

285 osób. Realizacja inwestycji kosztowa-
ła około 10 mln zł. 

Na co dzień z obiektu – w ramach 
zajęć wychowania fizycznego – korzystają 
uczniowie ZSE-U i ZSO nr 1, a także inni 
mieszkańcy. Halę można zarezerwować, 
korzystając z miejskiego systemu w inter-
necie – pod adresem www.zarezerwuj.gli-
wice.eu. Pozwala on zabukować, a następ-
nie wynająć jedną z kilkudziesięciu aren 
sportowych zlokalizowanych w Gliwicach.

Natomiast 27 października każdy 
mieszkaniec będzie mógł zobaczyć, jak 
nowy obiekt przy ul. Kozielskiej wygląda 
od środka. Pojawi się okazja, aby zasiąść 
na trybunach i przetestować sprzęt  
w siłowni, a także wziąć udział w przygo-
towanych atrakcjach sportowych. Szcze-
gółowy program imprezy opublikujemy 
w „MSI” za tydzień, ale już dziś warto 
zaplanować sobie popołudnie w ostatnią 
niedzielę października. 
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OŚWIATA/ZDROWIE

Stopniowa utrata pamięci, upośledzenie logicznego myślenia i postępująca zmiana zacho-
wania – to objawy choroby Alzheimera w dużym uogólnieniu. O schorzeniu dyskutowano 
szczegółowo 9 października podczas miejskiej konferencji pod patronatem prezydenta Gli-
wic i śląskiego oddziału polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.

W spotkaniu uczestniczyło 130 osób. Znaleźli się  
w tym gronie pracownicy służby zdrowia i opieki społecz-
nej, uczniowie szkół medycznych oraz członkowie rodzin  
i opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Wy-
słuchali oni sześciu wystąpień poświęconych medycznym, 
społecznym i rodzinnym aspektom choroby otępiennej, 
wygłoszonych przez praktyków i lekarzy specjalistów. 

Prof. Irena Krupka-Matuszczyk (Katedra i Klinika 
Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach) omówiła kwestie stosowania leków psychotro-
powych w terapii alzheimerowskich zaburzeń psycho-
tycznych. Dr Maciej Wawrzyńczyk (Klinika Neurologii 
ŚUM w Zabrzu) poruszył temat demencji naczyniowej,  
a dr hab. n. med. Robert Pudlo (konsultant wojewódzki  
w dziedzinie psychiatrii, reprezentujący Katedrę Psychiatrii 
ŚUM w Tarnowskich Górach) podjął zagadnienie wyzwań 

i problemów, jakie choroba Alzheimera stwarza w rodzi-
nie chorego. W tej kwestii wypowiedziały się również: 
dr Agnieszka Gorzkowska ze Szpitala ŚUM w Katowicach 
(„Wczesne objawy choroby Alzheimera z perspektywy 
pacjenta i jego bliskich” ) oraz Halina Jarczewska z NZOZ 
Anima w Gliwicach („Świat w zaniku”). – Opieka nad 
chorym jest bardzo trudna, długa i droga. Należy się do 
niej przygotować, zaprzyjaźnić się z panem Alzheimerem  
i jego zwyczajami oraz zadbać o siebie – przekonywała ze-
branych H. Jarczewska. Wystąpienia zamknął dr Jarosław 
Derejczyk ze Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II 
w Katowicach, zastanawiając się, jak regulować koszty 
i korzyści coraz dłuższego życia naszego społeczeństwa.

Reportaż z konferencji zostanie wyemitowany  
17 października o godz. 15.05 w katowickim paśmie  
TVp Info.                      (bj – kik)

DZIEŃ EDuKAcJI NARODOWEJ
TRADycyJNIE, BO 14 pAŹDZIERNIKA, W SIE-
DZIBIE ZESpOŁu SZKÓŁ OGÓlNOKSZTAŁcĄ-
cych NR 12 (ul. pŁOcKA 16) GlIWIccy NA-
ucZycIElE cElEBROWAlI SWOJE ŚWIęTO. 

W uroczystym Dniu Edukacji Narodowej wzięli udział 
przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych  
i kościelnych. 26 pedagogów odebrało doroczne nagro-
dy oświatowe prezydenta miasta. Przypomniana zosta-
ła również lista nauczycieli, którym minister edukacji 
narodowej Krystyna Szumilas wręczyła medale Komisji 
Edukacji Narodowej oraz nagrody MEN. Ta uroczystość 
odbyła się na początku miesiąca w Zabrzu. 

Warto dodać, że 14 października inne odznaczenie 
z rąk minister Szumilas – honorowy tytuł Profesora 
Oświaty – odebrał także Florian Brom, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Uczest-
niczył w tym celu w uroczystej gali zorganizowanej  
w Warszawie.

uhONOROWANA MEDAlEM KOMISJI 
EDuKAcJI NARODOWEJ:
Agnieszka Szalińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4

WyRÓŻNIONE MEDAlAMI NA WNIOSEK 
ZWIĄZKu NAucZycIElSTWA pOlSKIEGO:
Izabela Truszkowska-Bodyńska – dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 21

Danuta Skutela – dyrektor Gimnazjum nr 4
Grażyna Rosławska – dyrektor Gimnazjum nr 19
czesława Świentek – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 38
Danuta Olesińska-Kozieł – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 18
Bożena Mucha – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8
Urszula Więckowska – nauczyciel Szkoły Podstawo- 
wej nr 14

uhONOROWANA NAGRODĄ MINISTRA 
EDuKAcJI NARODOWEJ:
Barbara Malec-Pytel – nauczyciel Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 10

WyRÓŻNIENI NAGRODAMI pREZyDENTA 
MIASTA I STOpNIA:
Katarzyna Bogunia-Stecko – wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11
Wanda chmielarz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1
Iwona Drozd – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Bogumiła Kluszczyńska – dyrektor Górnośląskiego cen-
trum Edukacyjnego
Anna Krasowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
Marzena Pietruszka-Łój – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 28
Bogusław Pietrzak – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
Anna Pomykała – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
Grażyna Rosławska – dyrektor Gimnazjum nr 19

Jolanta Winkler – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10
Jan Zalczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Łączności, prezes 
ZNP

uhONOROWANI NAGRODAMI pREZyDENTA 
MIASTA II STOpNIA:
Ewa Bednarz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10
Beata Haładus – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 41
Aldona Floryan – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9
Jolanta Jasińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
Justyna Jaworska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 39
Magdalena Krzakiewicz-Rospond – konsultant Gliwic-
kiego Ośrodka Metodycznego
Irena Kunas – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
Teresa Lis – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37
Bogusława Nieckarz – dyrektor Przedszkola Miejs- 
kiego nr 36
Bożena Niedbała – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych
Joanna Olesińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 10
Marlena Pieczara – dyrektor Przedszkola Miejskiego  
nr 29
Joanna Troll – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9
Małgorzata Wolska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjal-
nych
Leszek Zeman – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodo-
wych

BEZcENNA WIEDZA BIAŁA SOBOTA
Gliwickie centrum Onkologii – Instytut im. Marii 

Sklodowskiej-curie (pełniący rolę wojewódzkiego ośrod-
ka koordynującego populacyjne programy wczesnego 
wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy) zaprasza gliwiczanki  
w wieku 50-69 lat na BIAŁĄ SOBOTĘ. Akcja wykonywania 
bezpłatnej cyfrowej mammografii organizowana będzie 
19 października w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15.

Z BIAŁEJ SOBOTY będą mogły skorzystać panie, 
które nie poddały się mammografii w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Badania wykonywane będą w godzinach 
od 10.00 do 13.00. Do dyspozycji zainteresowanych 
dostępne będą materiały dotyczące profilaktyki. – Pro-
simy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, 
karty chipowej oraz zdjęć/wyniku z poprzedniej mam-
mografii – podkreślają organizatorzy akcji, dodając  
w formie zachęty: Każda gliwiczanka, która 19 paź-
dziernika wykona mammografię w Centrum Onkologii, 
otrzyma dodatkowy drobny upominek. 

(kik)
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Gliwice to jedyne miasto z polski uczestniczące w europejskim pro-
jekcie badawczym pREpARED, dotyczącym dostosowania infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej do zmian klimatycznych. Dzięki temu do-
kładniej będzie można kontrolować przepływ wody w sieci miejskich 
rurociągów podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. 

Projekt PREPARED jest realizowany  
w ramach 7. Programu Ramowego Unii 
Europejskiej, który ułatwia kształtowa-
nie i finansowanie badań naukowych. 
Uczestniczy w nim 35 podmiotów – miast, 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
(uniwersytety, instytuty naukowo-badaw-
cze). Reprezentują kilkanaście krajów: 
Danię (Aarhus), Hiszpanię (Barcelona), 
Niemcy (Berlin), Holandię (Eindhoven), 
Włochy (Genua), Turcję (Istambuł), Polskę 
(Gliwice), Portugalię (Lizbona), Francję 
(Lyon), Norwegię (Oslo), Ukrainę (Symfe-
ropol), Wielką Brytanię (Walia), ale także 
Australię (Melbourne) i USA (Seattle). 

Ważnym elementem projektu 
jest udział w nim przedsiębiorstw 
miejskich, w tym gliwickiego 
przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji 

– Udział zaproponował nam Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 
Każde miasto może realizować badania 
w nieco innym zakresie, a wprowadzone 
rozwiązania mają służyć jako przykład 
dla innych. Zainteresował nas problem 
wzmożonych opadów deszczowych,  
z którym wciąż się borykamy. Sieć kanaliza-
cyjna podczas długotrwałych ulew nie jest  
w stanie przyjąć tak dużo wody, a podob-
ny kłopot mają inne miasta – informuje 
Agnieszka Batóg, rzecznik prasowy PWiK. 

Na przykładzie Gliwic zostanie 
sprawdzone, jak można zminimalizować 
problemy w przypadku kanalizacji ogól-
nospławnej – takiej, w której deszczówka  
i ścieki są odprowadzane tymi samymi ruro-
ciągami. – Sieć ogólnospławna występuje  
na Starówce i w pobliskiej części śródmie-
ścia. Podczas ulew dochodzi do zalań ulic 
i podtopienia budynków np. na Politech-
nice Śląskiej, w okolicach Nowego Światu 

czy ul. Berbeckiego. Dzięki udziałowi  
w programie PREPARED zyskamy nowe na-
rzędzia informatyczne pozwalające – przy 
uwzględnieniu dokładnych, satelitarnych 
prognoz meteorologicznych – dokładniej 
przewidywać m.in., czy sieć kanalizacyjna 
w danym miejscu jest w stanie przyjąć 
spodziewane ilości wody. Po otrzymaniu 
z systemu komputerowego ostrzeżenia 
będziemy mogli lepiej zapobiegać skut-
kom – np. czyścić czy udrażniać elementy 
infrastruktury w newralgicznych punktach 
– wyjaśnia Agnieszka Batóg.        

Realizacja programu PREPARED jest  
w toku. Latem Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Miejskiej Sp. z o.o. we 
współpracy z Instytutem Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Politechniką Śląską  
i firmą NIVUS wyznaczyło punkty, w których 
zalecane byłoby prowadzenie ciągłego po-
miaru. Zamontowano 6 urządzeń pomia-
rowych – przepływomierzy wraz z modu-
łami transmisji danych. Badają prędkość  
i natężenie przepływu ścieków, wysokości 
napełnienia kanału oraz temperaturę. 
Pomiary dokonywane są co minutę,  
a wyniki transmitowane przez internet  
w ośmiogodzinnych odstępach czasu. Moż-
na sprawdzić, jak opady atmosferyczne 
oraz zużycie wody przez odbiorców wpły-
wają na pracę kanalizacji ogólnospławnej 
w poszczególnych częściach śródmieścia. 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych wykorzysta te dane do stworzenia 
modelu prognozującego przepływ ścieków.

Prowadzone działania zostały niedaw-
no zaprezentowane pozostałym uczestni-
kom projektu. Goście z różnych krajów  
z zaciekawieniem przyglądali się wynikom 
prezentacji w Gliwicach. Zapoznali się też 
z efektami kompleksowej modernizacji 
gospodarki wodno-ściekowej, chwalili 
skuteczne wykorzystywanie programów  
i środków europejskich, a także otwartość 
na współpracę i stosowanie ekologicznych 
oraz nowoczesnych rozwiązań.               (al)

DZIElNIcE

KANAlIZAcJA 
DlA BOJKOWA

pREpARED  
W WODOcIĄGAch

Rozpoczyna się budowa kanalizacji w Bojkowie. Zanim mieszkańcy 
będą mogli podłączyć się do miejskiej sieci, muszą się liczyć z cza-
sowymi utrudnieniami na drogach. Kierowcy przejeżdżający przez tę 
dzielnicę powinni zwrócić uwagę na znaki. 

W Gliwicach od wielu lat prowadzona 
jest kompleksowa modernizacja gospo-
darki wodno ściekowej. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji z powodzeniem 
zdobywa na ten cel środki unijne – w su-
mie około 200 milionów złotych. Łączny 
koszt całego przedsięwzięcia wynosi oko-
ło 400 milionów złotych. W efekcie 97% 
gliwiczan ma już dostęp do nowej sieci 
kanalizacyjnej. 

W pierwszym etapie wykonano  
109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km ka-
nalizacji deszczowej i ponad 7 km kanali-
zacji ogólnospławnej. Wybudowano także  
7 przepompowni ścieków. Obecnie reali-
zowany jest drugi etap, który początkowo 
objął rozbudowę centralnej Oczyszczal-
ni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody  
w Łabędach oraz budowę ponad 2 km 
nowej kanalizacji i wodociągu w rejonie 
ul. Dolnej Wsi. W tym roku do zakresu 
tego projektu włączona została budowa 
60 km sieci kanalizacyjnej w Bojkowie  
i Ostropie. Koszt inwestycji w tych dwóch 
dzielnicach oszacowano na mniej więcej 
117 milionów złotych. Z tego około 53 mi-
liony złotych pozyskano z europejskiego 
Funduszu Spójności. 

W Bojkowie powstanie 24,4 km sieci 
kanalizacyjnej. Prace właśnie ruszają. 

Prowadzi je konsorcjum firm, którego 
liderem jest gliwickie Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów. Roboty po-
trwają do wiosny 2015 r., będą prowa-
dzone etapami, a w tym czasie konieczne 
będzie czasowe zamykanie kolejnych ulic 
dla ruchu samochodowego. Wykonawcy 
deklarują, że zapewnią dojazd do posesji.   

Jako pierwszy 15 października  
zamknięto fragment ul. Rolników – od  

ul. Bojkowskiej w stronę centrum Gliwic 
(do skrzyżowania z ul. Żytnią). Na ten 
tydzień zapowiedziano także początek 
robót przy ul. Bojkowskiej – przejazd 
będzie możliwy, ale na odcinku od ul. To-
ruńskiej do ronda ma obowiązywać ruch 
wahadłowy. W najbliższym czasie kierow-
cy mogą napotkać podobne utrudnienia 
także w innych miejscach ul. Bojkowskiej. 
W listopadzie zamknięty ma zostać na-
stępny fragment ul. Rolników – od Boj-
kowskiej w stronę Siennej (czyli granicy 
miasta), a także w całości ulice Miodowa 
i Łanowa. Na grudzień zaplanowano wy-
łączenie z ruchu ulic Siennej i Snopowej. 
PRUiM prosi kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi 
na tymczasowe oznakowanie. 
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O gliwickim systemie detekcji pisaliśmy już wie-
lokrotnie. Przypomnijmy – w ostatnich 3 latach na  
60 skrzyżowaniach, w najbardziej ruchliwych punk-
tach miasta, zmodernizowano sygnalizacje świetlne. 
Zastosowano w nich m.in. energooszczędne, mniej 
awaryjne lampy LED, gwarantujące wyraźne światło  
w każdych warunkach atmosferycznych. Zainstalowano 
też detektory pojazdów i przycisków dla pieszych oraz 
zaktualizowano programy pracy sygnalizacji. Te wypo-
sażono ponadto w nowoczesne kamery obrotowe, zin-
tegrowane z monitoringiem miejskim i aparaturę, którą 
można sterować zdalnie – z siedziby gliwickiego Zarządu 
Dróg Miejskich (ZDM) przy ul. Płowieckiej 31. To właśnie 
tam mieści się stworzone od podstaw i uruchomione  
w tym roku centrum Sterowania Ruchem (cSR). Pracują-
cy w cSR analitycy na bieżąco śledzą to, co dzieje się na 
drogach w mieście. Mogą reagować m.in. na tworzące 
się korki.

– Na terenie Gliwic jest około 70 kamer. Na każdej 
sygnalizacji świetlnej mamy minimum jedną kamerę ob-
rotową. Możemy oglądać to, co się dzieje na wszystkich 
wlotach do miasta, i weryfikować, jak ruch pojazdów 
rozkłada się na skrzyżowaniach – wyjaśniał przed tygo-
dniem podczas oficjalnej prezentacji systemu detekcji 
Dawid Ochód, kierownik cSR.

Widmo korka? Jedźmy płynnie!

Zaletą gliwickiego rozwiązania są m.in. niespotykane 
wcześniej w kraju możliwości reagowania na aktualne 
warunki ruchu drogowego. Aby było to możliwe, główne 
skrzyżowania w mieście wyposażono w kamery do tzw. 
wideodetekcji, czyli zliczania przejeżdżających pojazdów 
na podstawie ich obrazu. Następnie program „ustawia” 
długość zielonych świateł dla danego kierunku, a dane 
uzupełniane są informacjami z 18 wizyjnych punktów 
pomiarowych ruchu w mieście. O czym trzeba wiedzieć? 
Im więcej kierowców jedzie płynnie w ciągu, zachowując 
między sobą bliski, ale bezpieczny dystans, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że na najbliższej krzyżówce 

będzie mieć relatywnie długie „zielone”. Opóźniający 
ruch czy jadący w dużych odległościach od innych 
samochodów sprawiają bowiem, że system zamiast 
sznurka pojazdów widzi na skrzyżowaniu przerwę, co 
jest dla niego równoznaczne z informacją „przełączyć na 
czerwone”. Innymi słowy – nie bądźmy w trakcie jazdy 
maruderami. Oszczędzimy w ten sposób czas i nerwy 
sobie oraz innym. 

System działa w każdych warunkach

Urządzenia działające w systemie detekcji są połą-
czone światłowodami oraz bezprzewodowo z centrum 
Sterowania Ruchem. Ono integruje wszystkie systemy. 

Jest wyposażone w cztery stanowiska analityków ruchu 
przystosowane do pracy osób niepełnosprawnych oraz 
w profesjonalną ścianę wizyjną. Zarządzanie detek-
cją prowadzone jest online. Aby zapewnić stabilność 
systemu i jego nieprzerwane działanie, zastosowano 
najnowsze technologie UPS oraz szereg zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

Jak interweniują analitycy cSR? – W razie potrzeby 
mamy np. możliwość ręcznej zmiany parametrów sy-
gnalizacji świetlnej. Możemy wydłużyć bądź skrócić czas 
sygnałów zielonych na skrzyżowaniach, a także przełą-
czyć różne programy sygnalizacji świetlnej. W każdym 
jednak przypadku system i tak sam zareaguje na zmiany 
organizacji ruchu i także dokona zmian – wylicza zalety 
rozwiązania Dawid Ochód.

Głównym celem wprowadzenia w Gliwicach inteligentnego systemu  
sterowania ruchem ulicznym było wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na skrócenie  
czasu przejazdu przez miasto i zmniejszenie emisji spalin – przypomniał prezydent  
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. – System już działa. Dzięki niemu da się jeździć po Gliwicach  
mimo sporych utrudnień w ruchu, związanych m.in. z budową gliwickiego  
odcinka Drogowej Trasy Średnicowej – podkreślał. 

pŁyNNIE, SZyBKO, 
BEZpIEcZNIE
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„Zielone” dla spóźnionych „A4”

System potrafi samoczynnie adaptować się do 
zmiennych warunków, np. w godzinach szczytu, a tak-
że w sytuacji kryzysowej. Możliwe stało się również 
wprowadzenie tzw. priorytetu światła zielonego dla 
pojazdów linii autobusowej A4. O co chodzi? Obsługu-
jące tę linię autobusy (a także skrzyżowania, które one 
pokonują) zostały wyposażone w odpowiednie urządze-
nia umożliwiające pozycjonowanie pojazdów komuni-
kacji miejskiej. Dzięki nim system potrafi odnotować 
opóźnienie „A-czwórek” wobec rozkładu – wtedy na 
skrzyżowaniach bezzwłocznie włącza im zielone światło. 
Jeśli autobus tej linii jedzie zgodnie z czasem, priorytetu 
zielonego światła nie ma. 

Autostradowy karambol? uwaga!

Efektywne zarządzanie sygnalizacją świetlną na 
głównych arteriach miasta ma przede wszystkim 
ułatwiać kierowcom sprawny przejazd przez Gliwice. 
System ma również reagować na to, co dzieje się w naj-
bliższym otoczeniu. Jego ważnym zadaniem będzie więc 
m.in. płynne dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnej 
w razie skierowania do miasta ruchu tranzytowego 
po zablokowaniu którejś z autostrad (A4 lub A1) lub 
– w przyszłości – gliwickiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej. Główna zasada: miasto nie może w takim 
przypadku stanąć w permanentnym korku.

Kluczowe dane dla kierowców

Jedną z zalet gliwickiej inwestycji jest także błyska-
wiczny przepływ informacji do kierowców. Umożliwiają 
to elektroniczne tablice, na których wyświetlane są róż-
nego rodzaju komunikaty. Na terenie miasta znajduje 
się 7 tego typu znaków. – Mamy możliwość wyświe-
tlenia praktycznie wszystkiego. Zaczynając od tekstu, 
a kończąc na znakach graficznych. Możemy wyświetlić 

to, co jest konieczne, by poinformować kierowców  
o zatorze drogowym czy wypadku – po to, by kierowca 
mógł zmienić kierunek jazdy i ominąć dane miejsce – 
tłumaczy Dawid Ochód.

Detekcja to konieczność

– Dynamiczny rozwój miast i wzrastające natęże-
nie ruchu sprawiają, że przed koniecznością budowy 
podobnych systemów staje coraz więcej ośrodków  
w Polsce – zauważa prof. Stanisław Krawiec, kierownik 
Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu 
Politechniki Śląskiej, obecny przed tygodniem w cSR. 

– Gdyby w Gliwicach takiego systemu nie było, z roku 
na rok kierowcy odczuwaliby coraz większy dyskom-
fort. Mając takie rozwiązanie, możemy ten dyskomfort 
zmniejszyć – ocenia specjalista.

Wyróżnienia i nowe miejsca pracy

Inwestycję zrealizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich 
nagrodzono w konkursie Top Inwestycje Komunalne 
2013. Przedsięwzięcie otrzymało też Złotą Statuetkę 
w kategorii Technika i Technologia podczas I Forum 
Innowacji Transportowych. Dodatkowo system stero-
wania ruchem w Gliwicach został wyróżniony Nagro-
dą Specjalną Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  
w Polsce za „innowacyjny projekt transportowy promu-
jący współpracę i założenia polityki transportowej oraz 
strategię wzrostu Europa 2020”. 

– Przyznano ją za stworzenie możliwości zatrudnie-
nia jako Mobilnych Analityków Ruchu opiekunów osób 
niepełnosprawnych, wykluczonych zawodowo z powodu 
sprawowania w domu całodobowej opieki. Ich praca 
będzie miała na celu szybkie wykrycie kolizji, wypadku, 
zatoru drogowego i innych zdarzeń, które mogą wpły-
wać na płynność ruchu, i powiadomienie dyżurnego  
w Centrum Sterowania Ruchem oraz – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – wezwanie służb ratunkowych. W Centrum 
znajdą pracę także niepełnosprawni ruchowo, gdyż sam 
obiekt dostosowano do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich – przypomniał przed tygo-
dniem Grzegorz Wieczorek, zastępca dyrektora ZDM.

Koszty budowy inteligentnego systemu zarządzania 
ruchem w Gliwicach wyniosły ok. 35,5 mln zł. Miasto 
zdobyło na ten cel unijne dofinansowanie z programu 
Infrastruktura i Środowisko, sięgające 85% wartości in-
westycji. Warto pamiętać, że choć rozwiązanie obejmuje 
najważniejsze newralgiczne skrzyżowania w mieście, 
konstrukcja systemu umożliwia w przyszłości jego dalszy 
rozwój.

(kik)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

ZD
M

 w
 G

liw
ic

ac
h



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  42/2013 (661), 17 października 20138

KulTuRA

fajansowe słoje na tytoń, unikatowa misa 
balwierska zdobiona sceną picia herbaty, 
spluwaczka z ornamentami w kolorze kobal-
tu, ceramiczny pantofelek, który w XVIII wie- 
ku był zwyczajowym prezentem ofiarowy-
wanym narzeczonej, wazon z mitycznym 
zwierzęciem Quilin… Budzące podziw wy-
roby holenderskich artystów i rzemieślni-
ków będzie można zobaczyć w Willi caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a). 18 października zo-
stanie tam otwarta wystawa „fajanse z Delft. 
Kolekcja profesora Wojciecha Kowalskiego”.

Na ekspozycji znajdzie się ponad 140 obiektów 
ceramiki użytkowej i dekoracyjnej, pochodzących  
z XVII i XVIII wieku. Wiele spośród nich to przedmioty 
dziś już unikatowe. Wystawę Muzeum w Gliwicach 
przygotowało we współpracy z Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu, a patronatem honorowym objął ją Jego 
Ekscelencja Marcel Kupershoek – Ambasador Króles- 
twa Niderlandów w Polsce.

– Profesor Wojciech Kowalski jest gliwiczaninem, 
zatem z tym większą przyjemnością udostępniamy jego 
kolekcję – mówi Anna Kwiecień, kuratorka wystawy. 
– Fajanse z Delft były wzorem i inspiracją dla licznych 
wytwórni ceramicznych w minionych epokach i czasach 
nam współczesnych. W Willi Caro zobaczymy misy, ta-
lerze, wazony, dzbanki, teryny, figurki czy unikatową 
miskę balwierską i spluwaczkę. Ekspozycji towarzyszy 
bogato ilustrowany, naukowo opracowany katalog 
autorstwa właściciela kolekcji, z licznymi przypisami, 
literaturą oraz słownikiem terminów. Warto przypo-
mnieć, że gliwickie Muzeum posiada bogate zbiory 
ceramiki z różnych epok i wytwórni świata, a wystawy 
poświęcone ceramice dawnej i współczesnej wpisały 
się na trwałe w jego działalność. 

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18.00. Wstęp 
jest wolny, lecz liczba miejsc ograniczona. Wystawa 
będzie udostępniana do końca roku.        (bom)

fAJANSE  
Z DElfT

BOGAcTWO DŹWIęKÓW 
ŚREDNIOWIEcZA

Trwa VI Międzynarodowy festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All’IMpROVVISO.  
19 października w muzyczną podróż do Andaluzji, południowych Włoch, Niemiec i Norwe-
gii zabierze słuchaczy Arianna Savall – harfistka, sopranistka, kompozytorka i honorowa  
dyrektor artystyczna festiwalu. 

Artystka, urodzona w Bazylei w katalońskiej rodzinie 
muzyków, rozpoczęła naukę gry na harfie w wieku 10 lat 
i kontynuowała ją w Barcelonie pod okiem Magdaleny 
Barrery. Jednocześnie rozpoczęła naukę śpiewu w kon-
serwatorium w Terassie. Była słuchaczką konserwatorium  
w Tuluzie i innych uczelni europejskich, gdzie kształciła 
się pod kierownictwem takich sław lutnictwa i śpiewu, 
jak: Rolf Lislevand, Hopkinson Smith, Montserrat Figueras 
czy Jordi Savall. Koncertowała i nagrywała z grupami He-
sperion XXI, La capella Reial de catalunya, Malapunica, 
Ricercar consort. Jednocześnie od kilku lat rozwija swoją 
niezależną działalność artystyczną.

U boku Arianny Savall wystąpi tenor Petter Udland 
Johansen i niemiecka grupa capella Antiqua Bamber-
gensis. – Usłyszymy m.in. przepiękne i mistyczne pieśni  

z katalońskiej „Llibre Vermell” (Czerwonej Księgi), wybra-
ne fragmenty „Pieśni o Nibelungach” wplecione w orygi-
nalną muzykę epoki czy „Pieśń o Rolandzie”, wykonaną  
w oryginalnym średniowiecznym dialekcie. Muzyka 
wspaniałego okresu romańskiego i gotyckiego przeniesie 
nas w czasy budowy wielkich katedr i ery rządów wielkich 
królów i cesarzy – zachęca Jakub Lubina z Towarzystwa 
Kulturalnego FUGA, organizatora festiwalu. 

Koncert w centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLI-
WIcE (ul. Bojkowska 37) rozpocznie się 19 października 
o godzinie 19.30. Więcej informacji m.in. o biletach 
można znaleźć na stronie internetowej TK FUGA. 

W uBIEGŁyM TyGODNIu WySTARTOWAŁ 
pAlM JAZZ fESTIWAl. pRZED NAMI KOlEJNE 
MuZycZNE SpOTKANIA Z lEGENDAMI ŚWIA-
TOWEJ ScENy, JAK RÓWNIEŻ Z ARTySTAMI  
Z RÓŻNych KRęGÓW KulTuROWych. 

17 października w centrum Kultury JAZOVIA (Ry-
nek 10 / Średnia 12) zagra Roby lakatos – skrzypek 
znany światu jako devil’s fiddler. – Jego nieprzeciętne 
talent i umiejętności istotnie wydają się być prezentem 
od samego diabła, jednak muzyka, którą dzięki nim 
wykonuje, przynosi słuchaczom prawdziwie niebiańskie 
doznania – przekonują organizatorzy imprezy. Wywo-
dzący się z cygańskiej rodziny skrzypków Roby Lakatos to 
muzyk uniwersalny. Doskonale czuje się, wykonując mu-
zykę klasyczną, jazz, improwizując czy grając żywiołowe 
utwory węgierskich Romów. Jest także kompozytorem 
i aranżerem. W Gliwicach wystąpi ze swoim sekstetem 
w składzie: Lászlo Bóni – drugie skrzypce, Jeno Lisztes  
– cymbały, Laszlo Balogh – gitara, Laszlo ‘csorosz’ Lisztes 
– kontrabas, Kalman cséki Jr. – fortepian. 

20 października w centrum Kultury Studenckiej MRO-
WISKO (ul. Pszczyńska 85) wystąpi jedna z największych 
gwiazd imprezy, wirtuoz gitary elektrycznej i akustycznej 
– Al Di Meola. Muzyk, który sławę zdobył dzięki swojej 
legendarnej już technicznej sprawności gry, w latach  
70. XX w. współtworzył grupę Return to Forever, gdzie 
grał z chickiem coreą i basistą Stanleyem clarkiem. Póź-
niej całkowicie poświęcił się akustycznej muzyce świata. 
Al Di Meola współpracował nie tylko z legendami jazzu, 
takimi jak gitarzysta i pianista Stanley Jordan czy przed-
stawiciel folk rocka Paul Simon. Grał również z gwiazdami 
międzynarodowej sceny: Lucianem Pavarottim, Philem 
collinsem, Steviem Wonderem, Frankiem Zappą, Her-
biem Hancockiem czy carlosem Santaną. 

W kolejnych dniach będzie można posłuchać przed-
stawicieli rodzimej sceny. 21 października w JAZOVII 
odbędzie się koncert SBB uNpluGGED w składzie: Józef 
Skrzek – instrumenty klawiszowe i Apostolis Anthimos  
– gitara. Dzień później w tym samym miejscu zagra jeden 
z najbardziej zasłużonych żyjących polskich muzyków ja-
zzowych – pianista Adam Makowicz. Natomiast 23 paź-
dziernika w Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) w ramach 
cyklu „Kolory jazzu” wystąpi Maciej Strzelczyk Quartet.

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19.00. 
W najbliższych dniach w JAZOVII odbędą się także warsz-
taty. 18 października z miłośnikami ethno spotkają się 
Maria Pomianowska i Dima Gorelik, a 22 października 
warsztaty mistrzowskie poprowadzi Adam Makowicz. 

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Integracji 
Kultury. Szczegółowy program, informacje o artystach, 
biletach i zaproszeniach można znaleźć na stronie inter-
netowej imprezy. 

Fajansowe słoje na tytoń (Delft, poł. XVIII w.) 
i misa fajansowa puklowana  
(Delft lub Haarlem, lata 1640 – 1660  
– na zdjęciu u góry)

WWW.PALMJAZZ.PL

WWW.TKFUGA.PL
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http://www.palmjazz.pl
http://www.tkfuga.pl
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/pazdziernik-w-rytmie-jazzu%E2%80%A6
http://www.youtube.com/watch?v=w39ayHhPCKA
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MIASTO I MIESZKAŃcy

Niejednego przejeżdżającego ulicą pszczyńską zainteresowały praw-
dopodobnie dwa kamienne, niezbyt wysokie obeliski umieszczone 
na poboczu drogi. Jeden z nich to kamień milowy z 1824 roku. 

W taki sposób już w czasach Imperium 
Rzymskiego były znakowane trakty i głów-
ne szlaki komunikacyjne. Stąd też nazwa 
„kamienie milowe”, ponieważ umieszcza-
no je co 1478,5 metra, czyli co rzymską 
milę, którą można było przeliczyć na 1000 
podwójnych kroków lub 5000 rzymskich 
stóp. Większe odcinki drogi dzielono ka-
mieniami kurierskimi (co 5 mil). Kształt 
kamieni milowych był prosty, najczęściej 
w formie walca, słupka, małego obelisku. 
Wędrowiec mógł z umieszczonego na nich 
napisu odczytać odległość, jaka dzieliła go 
od miejsca istotnego dla danego regionu. 
Przykładowo w Galii odległość tę liczono 
od Lyonu, a w Azji od Efezu. 

Kamienie funkcjonowały niczym ów-
czesne znaki drogowe czy tablice infor-
macyjne, ponieważ umieszczano na nich 
również innego rodzaju komunikaty, np. 
imiona fundatorów. Słynne powiedzenie 
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” 
łączyło się właśnie ze szczególnym ka-
mieniem milowym – milliarium aureum 
umieszczonym na Forum Romanum. Był 
to słup zwieńczony złotą kulą, akcentujący 
miejsce, z którego rozchodziły się wszyst-
kie ważne rzymskie trakty: Via Appia, 
Via Aurelia, Via Ostiensis, Via Flaminga  
i Via Salaria.

Dwa gliwickie obeliski zostały 
postawione przed laty przy obecnej  
ul. Pszczyńskiej (na obszarze dzielnicy 
Ligota Zabrska). Jeden z nich – ten więk-

szy – miał upamiętnić fakt zakończenia  
w 1824 roku prac związanych z budową 
drogi prowadzącej z Mikołowa do Gliwic. 
Słup został wykonany z bloków piaskowca. 
W tym przypadku, obok wykutych napi-
sów określających odległość od obelisku 
do Mikołowa (Nicolai, 2¾ mili), znalazły się 
również dystanse do granic XIX-wiecznych 
Gliwic (Gleiwitz, 1/8 mili), Opola (Oppeln, 
10 mil), Wrocławia (Breslau, 21¼ mili) oraz 
Berlina (Berlin, 66 mil). W górnej części po-
stumentu znajdował się prawdopodobnie 
wizerunek orła pruskiego, być może bla-
szany lub żeliwny. Stanowił zwieńczenie 
napisu informującego o panującym władcy 
(Friedrich Wilhelm III MDcccXXIV) i dacie 
postawienia kamienia. Warto wiedzieć, 
że w Gliwicach odległość była mierzona 
w milach pruskich (7532,48 metra). 

Drugi słupek kamienny zlokalizowa-
ny przy skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej  
i św. Jacka wyglądem przypomina wyżej 
opisywany, ale o czym miał informować, 
tego nie wiemy. Może stanowił swo-
iste memento przed klęską żywiołową,  
a może przeniesiono go z innego miejsca. 
Należy pamiętać, i to dotyczy większości 
obiektów o znaczeniu historycznym, że 
pierwotna lokalizacja ma znaczenie. Prze-
mieszczanie czegokolwiek może bowiem 
doprowadzić do sfałszowania historii  
i przestrzeni.

Więcej na temat intrygujących obiek-
tów z ul. Pszczyńskiej można przeczytać  

w artykule Jana Woźniaka, umieszczonym 
w tomie XXII Rocznika Muzeum w Gliwi-
cach. Zanim to jednak zrobicie, czytelnicy, 
przyjmijcie dobrą wiadomość: oba obe-
liski zostaną poddane pracom konser-
watorskim. Zajmą się tym specjaliści od 
konserwacji kamienia – Milena Mzyk i Da-
riusz Makosz. Mogą się oni pochwalić in-

nymi realizacjami w naszym mieście, m.in. 
konserwacją kapliczki przy ul. Głogowskiej  
i pomnika przy ul. Kurpiowskiej. Nad 
pracami czuwać będzie Wydział Przed-
sięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych UM w Gliwicach. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

23 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTych GODÓW. Z myślą o 34 parach przygotowano okolicznościowe medale  
i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 11 małżeństw świętujących 
półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w trzeciej turze). W gronie obchodzących 
Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Irena i Ryszard Bemowie, Krystyna i Wojciech Białkowie, Anna i Mieczysław 
Błasiakowie, Zofia i Aleksander cyrusowie, Izabella i henryk Dudkowie, Ruta i Alfred Duszowie, a także Krystyna i Zbigniew Graczykowie. 
pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Marię i Romana ciesielskich, Ryszardę i henryka Dołmatów, 
Renatę i Jana Doroszuków, Mirosławę i Wacława Kochaników.                         (kik)
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Powiatowy 
Urząd Pracy 

informujeOferty  
z 10 października 2013 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefo-
niczny z pup Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 

tel. 32/231-18-41. 

• brukarz-brygadzista – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie, prawo jazdy kat. B, prowadzenie 
robót brukarskich, kierowanie brygadą pracowni-
ków, jedna zmiana, miejsce pracy: wg zleceń firmy;

• kierowca-magazynier – wykształcenie min. zawo-
dowe, prawo jazdy kat. B, umowa-zlecenie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice-Łabędy;

• operator żurawia samojezdnego – kierowca  
– wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe, prawo jazdy c+E, stawianie słupów, 
budowa linii kablowych i napowietrznych NN  
i SN, jedna zmiana, miejsce pracy: teren kraju;

• piekarz (pracownik magazynu) – wykształcenie 
kierunkowe, doświadczenie zawodowe, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Przyszowice;

• pomocnik galwanizera – wykształcenie i doświad-
czenie: brak wymagań, praca fizyczna, mile widzia-
ni emeryci lub renciści, dwie zmiany, 1/2 etatu, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik serwisu opon – wykształcenie min. 
średnie, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, mile widziany kurs spawacza, zakres obo-
wiązków: wymiana opon i drobne naprawy, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

OFERTY PRACY

I ustny przetarg ograniczony do właścicie-
li nieruchomości sąsiednich o numerach 
działek 282, 278/2, 280, obręb Przyszówka, 
na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści niezabudowanej obejmującej działkę 
nr 279/2, KW Gl1G/00009652/5, obręb 
przyszówka, przy ul. pana Twardowskiego  
z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową
Termin przetargu: 25 października 2013 r.  
o godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
cena wywoławcza nieruchomości: 29 400,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Wniesienie wadium: 21 października 2013 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Gliwice, obejmującej 
zabudowaną działkę nr 857, obr. Kłodnica, 
o pow. gruntu 0,0722 ha i pow. użytkowej 
budynku 292,70 m², zlokalizowanej przy  
ul. Jana Śliwki 19 w Gliwicach, z przeznacze-
niem na zabudowę mieszkaniową
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
165 000,00 zł 
Wadium: 16 500,00 zł 
Wniesienie wadium: 22 października 2013 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudo-
wanej, położonej Gliwicach na północ od  
ul. Knurowskiej, obejmującej działkę nr 261, 
obręb Bojków, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr Gl1G/00037296/6,  
z przeznaczeniem na zabudowę mieszka-
niowo-usługową.
Termin przetargu: 13 listopada 2013 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
191 000,00 zł
Wadium: 20 000,00 zł
Wniesienie wadium: 8 listopada 2013 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości gruntowych 
położonych w Gliwicach przy ul. Podlesie  
i Tarnogórskiej, obręb Podlesie, obejmującej 
działki: nr 349 o pow. 0,2219 ha, księga wie-
czysta Gl1G/00050937/9, przy ul. podlesie, 
nr 346/3 o pow. 0,2510 ha, księga wieczy-
sta Gl1G/00047162/1, przy ul. podlesie,  
nr 352/2 o pow. 0,2610 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00091345/1, przy ul. Tarnogórskiej, 
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe  
i mieszkaniowo-usługowe.
Termin przetargu: 18 listopada 2013 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 469 480,00 zł
Wadium: 147 000,00 zł
Wniesienie wadium: 13 listopada 2013 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczystego wraz z prze-
niesieniem własności zabudowy, przysługu-
jącego Gminie Gliwice do nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, poło-
żonej w Gliwicach w obrębie Kuźnica, zapisa-
nej w księdze wieczystej Gl1G/00039974/7, 
obejmującej zabudowaną działkę nr 286 
o pow. 0,3870 ha przy ul. Metalow- 
ców 15-15a oraz niezabudowaną działkę 
nr 287 o pow. 0,2555 ha na zachód od  
ul. Głównej.
Termin przetargu: 19 listopada 2013 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości:  
2 538 000,00 zł
Wadium: 253 800,00 zł
Wniesienie wadium: 14 listopada 2013 r. 

NIERUCHOMOŚCI 
NA SPRZEDAŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta  
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 został po-
dany do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości stanowiące własność Miasta Gliwice:
przeznaczone do wydzierżawienia:
	nr 223-227/2013 do 30 października 2013 r.

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia 

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wy-
kazy zawierające nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży:
	nr 459, 462-466, 468 do 24 października 2013 r.
przeznaczonych do zbycia z art. 209a:
	nr 474 do 30 października 2013 r.
przeznaczonych do wynajęcia (lokale użytkowe):
	nr 472-473 do 30 października 2013 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do umieszczonych w nich  

nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

KOMUNIKATYINFORMACJE

Żłobki Miejskie w Gliwicach, ul. Kozielska 71,
zawiadamiają o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pn.:
prace remontowe w oddziałach Żłobków Miejskich  

w Gliwicach.
Termin składania ofert: 24 października 2013 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 24 października 2013 r. o godz. 12.15

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych  
w Gliwicach, ul. Syriusza 30, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
na roboty budowlane pn.:

Modernizacja budynku – wymiana podłóg.
Termin składania ofert: 23 października 2013 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2013 r. o godz. 11.15

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia organizowanego według procedur 

określonych regulaminem PEc-Gliwice  
Sp. z o.o. pn.:

udział w pracach zespołów kontrolnych obiektów 
budowlanych w pEc Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 18 października 2013 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 18 października 2013 r. o godz. 12.00

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale przetargi / Inne przetargi

Zarząd Budynków Miejskich II Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego  
w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego pn.:

Remont budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwi-
cach – remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą 
kolorystyki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
remont dachu papowego, uporządkowanie i dobu-

dowa przewodów kominowych, rozbiórka budynków 
gospodarczych oraz zagospodarowanie terenu.

Termin składania ofert: 23 października 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2013 r. o godz. 11.00

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.2tbszbm.gliwice.pl.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego pn.:

Wykonanie remontu 6 klatek schodowych w budyn-
kach TBS przy ul. Żabińskiego 43-53 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 października 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2013 r. o godz. 10.00

pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie  
www.zbm.gliwice.pl.

przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

otwartego organizowanego według procedur określonych 
regulaminem PWiK Gliwice pn.: 

Dostawa wapna tlenkowego caO sucho palonego 
mielonego.

Termin składania ofert: 22 października 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 października 2013 r. o godz. 10.00

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale przetargi / Inne przetargi

przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. chorzowska 150, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
otwartego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach” pn.:

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych odpowie-
dzialności cywilnej (Oc) i następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) dla pojazdów pKM Sp. z o.o.  
w Gliwicach na 2014 r. 

Termin składania ofert: 30 października 2013 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 30 października 2013 r. o godz. 10.30 

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale przetargi / Inne przetargi

DZIAŁKI pOD  
BuDOWNIcTWO  
MIESZKANIOWE

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

położone przy ul. lwowskiej  
w Gliwicach, obr. Brzezinka

 działka nr 954/1 o pow. 863 m2

Termin przetargu: 27 listopada 2013 r. o godz. 10.00
cena wywoławcza: 141 000,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Wadium należy wnieść do 21 listopada 2013 r.

 działka nr 954/2 o pow. 861 m2

Termin przetargu: 27 listopada 2013 r. o godz. 11.00 
cena wywoławcza: 140 700,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Wadium należy wnieść do 21 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/4 o pow. 870 m2 
Termin przetargu: 27 listopada 2013 r. o godz. 12.00
cena wywoławcza: 142 150,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Wadium należy wnieść do 21 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/5 o pow. 875 m2 
Termin przetargu: 28 listopada 2013 r. o godz. 10.00 
cena wywoławcza: 143 000,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Wadium należy wnieść do 22 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/6 o pow. 879 m2 
Termin przetargu: 28 listopada 2013 r. o godz. 11.00 
cena wywoławcza: 143 600,00 zł
Wadium: 14 400,00 zł
Wadium należy wnieść do 22 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/7 o pow. 884 m2 
Termin przetargu: 28 listopada 2013 r. o godz. 12.00 
cena wywoławcza: 144 400,00 zł
Wadium: 14 500,00 zł
Wadium należy wnieść do 22 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/8 o pow. 889 m2

Termin przetargu: 29 listopada 2013 r. o godz. 10.00 
cena wywoławcza: 145 250,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Wadium należy wnieść do 25 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/9 o pow. 893 m2

Termin przetargu: 29 listopada 2013 r. o godz. 11.00 
cena wywoławcza: 145 900,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Wadium należy wnieść do 25 listopada 2013 r. 

 działka nr 954/10 o pow. 908 m2 
Termin przetargu: 29 listopada 2013 r. o godz. 12.00 
cena wywoławcza: 148 350,00 zł
Wadium: 14 900,00 zł
Wadium należy wnieść do 25 listopada 2013 r. 

OpS  
INfORMuJE

Od 1 października usługi transportowe dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców Gliwic realizuje firma:

TON – Grażyna Owsiak
ul. Na Skarpie 1/1, 44-100 Gliwice

Termin przejazdu można umawiać pod nr telefonu 
602 861 185 (od poniedziałku do niedzieli w godzi-
nach od 7.00 do 20.00), z dwudniowym wyprzedze-
niem planowanego przewozu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stro-
nie internetowej OpS w Gliwicach – opsgliwice.pl.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Zin-
tegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gliwice do roku 2022 i przeprowa-
dzeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania 

na Środowisko 
Na podstawie art. 39 i art. 47 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (DzU nr 199, poz. 1227)

o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Zinte-
growanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gliwice do roku 2022, która była przyjęta uchwa-
łą nr XII/368/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 listopada 2007 r. z późn. zmianami oraz  
o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. 
Przedmiotem aktualizacji strategii są priorytety, 
cele strategiczne i projekty oraz dane statystyczne.
Z ww. dokumentem można zapoznać się w Biurze 
Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego, pok. 374, 
III p., gdzie są wyłożone do wglądu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do 
wyżej wymienionego dokumentu. Wnioski można 
składać w wersji papierowej, ustnej do protokołu lub 
elektronicznej, w terminie 21 dni od daty podania 
niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej 
(włącznie), tj. do 4 listopada br., pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: 
brm@um.gliwice.pl. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz uzasadnienie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta 
codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świą-
tecznych pod numerem telefonu: 32/238-54-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.2tbszbm.gliwice.pl/
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4011,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4010,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,864
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,867
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,868
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,870
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,829
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,831
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,849
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,844
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,825
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,882
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,881
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,879
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,878
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,877
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,876
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,875
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,873
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,872
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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

  ul. DWORcOWA 26, lokal nr I, parter, pow. 
151,31 m2, 7 pomieszczeń, 2 korytarze, 2 po-
mieszczenia sanitarne 
Termin przetargu: 18 listopada 2013 r., godz. 11.30
cena nieruchomości: 641 640,35 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 641 700,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2013 r. od 9.00 do 9.20
Wadium: 32 100,00 zł
Wniesienie wadium: 14 listopada 2013 r.

  ul. BŁOGOSŁAWIONEGO cZESŁAWA 5, lokal  
nr II, parter, pow. 45,14 m2, 4 pomieszczenia, 
Wc
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 9.30
cena nieruchomości: 82 142,95 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 82 200,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2013 r. od godz. 
15.00 do 15.15
Wadium: 4200,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. BŁOGOSŁAWIONEGO cZESŁAWA 5, lokal  
nr I, parter, pow. 24,75 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
10.00
cena nieruchomości: 46 678,32 zł 

cena wywoławcza nieruchomości: 46 700,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2013 r. od godz. 
15.00 do 15.15.
Wadium: 2400,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. cZęSTOchOWSKA 13, garaż nr 1, pow. 
16,16 m2

Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
13.30
cena nieruchomości: 12 019,91 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 12 100,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. ZWycIęSTWA 12, lokal nr V, I piętro (oficy-
na), pow. 64,16 m2 + Wc 0,79 m2, 3 pomiesz-
czenia, 2 pomieszczenia sanitarne, korytarz
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
11.30
cena nieruchomości: 199 206,82 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 199 300,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. DWORcOWA 45, lokal nr V, piwnica, parter,  
I piętro, pow. 397,42 m2, parter: 2 pomiesz-
czenia, I piętro: 2 pomieszczenia, piwnica:  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
13.00 
cena nieruchomości: 357 561,80 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 325 900,00 zł
Wadium: 16 300,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. BARlIcKIEGO 13, lokal nr III, I piętro, pow. 
60,06 m2 + komórka 3,95 m2, 3 pomieszczenia, 
korytarz, łazienka z Wc
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 10.00 
cena nieruchomości: 90 172,70 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 73 100,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
12.00 do 12.15
Wadium: 3700,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. BARlIcKIEGO 13, lokal nr IV, I piętro, pow. 
32,25 m2 + piwnica 4,07 m2, komórka 1,30 m2, 
2 pomieszczenia, korytarz, Wc
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 10.30 

cena nieruchomości: 47 927,89 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 39 000,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
12.00 do 12.15
Wadium: 2000,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. BARlIcKIEGO 15, lokal nr 10, poddasze, 
pow. 51,96 m2, 3 pomieszczenia, 2 korytarze
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 11.00
cena nieruchomości: 78 882,74 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 71 200,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
12.20 do 12.35
Wadium: 3600,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. ZWycIęSTWA 29, lokal nr III, suterena, pow. 
39,12 m2, 2 pomieszczenia użytkowe
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 12.00
cena nieruchomości: 89 314,39 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 54 500,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
13:20 do 13:35
Wadium: 2800,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

LOKALE  NA SPRZEDAŻ

  ul. plEBIScyTOWA 8, lokal nr 5, I piętro,  
pow. 50,94 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 9.00
cena nieruchomości: 127 521,61 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 127 600,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. SŁOWAcKIEGO 64, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 29,14 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka  
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
10.30
cena nieruchomości: 69 586,32 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 69 600,00 zł
Termin oględzin: 17 października 2013 r. od godz. 
15.00 do 15.15
Wadium: 3500,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. luTycKA 25, lokal nr 4, I piętro, pow.  
62,40 m2, 3 pokoje, przedpokój, łazienka, kuch-
nia, spiżarka
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
11.00 
cena nieruchomości: 157 641,88 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 157 700,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. DASZyŃSKIEGO 81, lokal nr 6, II piętro,  
pow. 53,19 m2, 2 pokoje, przedpokój, łazienka 
z Wc, kuchnia
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
11.30
cena nieruchomości: 114 737,11 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 114 800,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. SAWIcKIEJ 2, lokal nr 4, I piętro, pow.  
47,88 m2 + piwnica 7,66 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, łazienka z Wc, kuchnia
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
12.00 
cena nieruchomości: 117 226,70 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 117 300,00 zł
Termin oględzin: 17 października 2013 r. od godz. 
14.25 do 14.40
Wadium: 5900,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. ZAWISZy cZARNEGO 4A, lokal nr 1, I piętro 
(oficyna), pow. 57,15 m2 + pomieszczenie go-

spodarcze 11,37 m2 (parter), 3 pokoje, łazienka, 
kuchnia
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
12.30 
cena nieruchomości: 92 873,61 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 92 900,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  ul. MARZANKI 28, lokal nr 1, parter, pow.  
28,73 m2 + piwnica: 3,68 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 28 października 2013 r., godz. 
13.00 
cena nieruchomości: 53 361,03 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 53 400,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r.

  plAc INWAlIDÓW WOJENNych 20, lokal nr 9,  
I piętro (oficyna), pow. 43,98 m2 + piwnica  
10,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 8.30 
cena nieruchomości: 104 050,92 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 104 100,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  plAc INWAlIDÓW WOJENNych 20, lokal  
nr 10, II piętro (oficyna), pow. 46,60 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 9.00
cena nieruchomości: 109 012,81 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 109 100,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. DOlNych WAŁÓW 19a, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 43,88 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój  
(z dostępem do Wc na klatce schodowej, po-
zostającego w częściach wspólnych nierucho-
mości)
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 9.30
cena nieruchomości: 91 045,71 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 91 100,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. DOlNych WAŁÓW 19a, lokal nr 6, III piętro 
(poddasze), pow. 60,16 m2, 3 pokoje, kuchnia  
(z dostępem do Wc na klatce schodowej, pozo-
stającego w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
10.00
cena nieruchomości: 110 866,68 zł 

cena wywoławcza nieruchomości: 110 900,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. lElEWElA 1, lokal nr 9a, III piętro, pow. 
70,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
10.30 
cena nieruchomości: 157 915,99 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 126 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. WROcŁAWSKA 26, lokal nr 7, I piętro, pow. 
16,77 m2, 1 pokój, przedpokój z wnęką kuchen-
ną, Wc
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
11.00 
cena nieruchomości: 39 600,30 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 39 700,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. STRZODy 3, lokal nr 3, I piętro, pow.  
107,51 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, 
łazienka z Wc, 2 komórki
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
12.00 
cena nieruchomości: 236 011,43 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. WySZyŃSKIEGO 12, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 113,93 m2, 5 pokoi, kuchnia, przedpokój 
(z dostępem do łazienki pozostającej w czę-
ściach wspólnych nieruchomości z korytarza, 
który również pozostaje w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 29 października 2013 r., godz. 
12.30 
cena nieruchomości: 255 330,75 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 255 400,00 zł
Wadium: 12 800,00 zł
Wniesienie wadium: 24 października 2013 r. 

  ul. ZWycIęSTWA 29, lokal nr 7, oficyna, II pię-
tro, pow. 57,00 m2 + piwnica 3,39 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, Wc
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 11.30 
cena nieruchomości: 139 830,03 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 98 900,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
13.20 do 13.35
Wadium: 5000,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. ZWycIęSTWA 51, lokal nr 7, poddasze, pow. 
43,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, 2 komórki
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 104 190,00 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 93 780,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2013 r. od godz. 
12.50 do 13.05
Wadium: 4700,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. MIKOŁOWSKA 8, lokal nr 5, I piętro, pow. 
42,57 m2 + piwnica 4,57 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka 
Termin przetargu: 4 listopada 2013 r., godz. 13.00
cena nieruchomości: 109 258,24 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 109 300,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2013 r. od godz. 
11.00 do 11.15
Wadium: 5500,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

  ul. ZyGMuNTA STAREGO 31, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 100,75 m2 + piwnica 14,20 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, spiżarka, ła-
zienka z Wc
Termin przetargu: 5 listopada 2013 r., godz. 10.00
cena nieruchomości: 224 106,01 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 157 800,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2013 r. od godz. 
10.00 do 10.15
Wadium: 7900,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r. 

  ul. ZyGMuNTA STAREGO 33, lokal nr 11, I pię-
tro, pow. 72,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 5 listopada 2013 r., godz. 10.30 
cena nieruchomości: 151 635,06 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 137 100,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2013 r. od godz. 
10.20 do 10.35
Wadium: 6900,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r. 

  ul. ŚWIęTOJAŃSKA 45, lokal nr 1, parter, pow. 
48,16 m2 + piwnica 4,94 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc
Termin przetargu: 5 listopada 2013 r., godz. 11.00
cena nieruchomości: 113 113,86 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 102 300,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2013 r. od godz. 
14.30 do 14.45
Wadium: 5200,00 zł
Wniesienie wadium: 31 października 2013 r.

przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
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IMpREZy cO?
GDZIE?      
KIEDy?

17 pAŹDZIERNIKA (cZWARTEK)
q godz. 18.00: Spotkanie Amatorskiej Grupy Teatral-

nej w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

18 pAŹDZIERNIKA (pIĄTEK)
q godz. 17.00: Podwieczorek przy gramofonie (vol. 6)

w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)
q godz. 18.00: „Literacki Piątek w Bibliotece” – spo-

tkanie autorskie z Joanną Fabicką w Filii nr 5 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

q godz. 18.00: „Piosenka przypomni ci…” – koncert 
Jana Marii Dygi, Danuty Widuch-Jagielskiej i Maria-
na Wiśniewskiego w Pubie-restauracji „Św. Patryk” 
(ul. Poniatowskiego 29)

19 pAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
q godz. 9.00: „Dzień z architekturą” w czytelni Sztuki 

(ul. Dolnych Wałów 8a) – program na www.czytel-
niasztuki.pl

q godz. 13.00: Spotkanie z dr Kornelią Banaś, współau-
torką wystawy „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 r.” w Radiostacji Gliwice (ul. Tarnogórska 129)

q godz. 19.00: „Zapisy” – wernisaż wystawy prac Han-
ny Zawy-cywińskiej w Stacji Artystycznej RYNEK (Ry-
nek 4-5)

q godz. 19.00: Koncert Mietka Szcześniaka w cKS 
MROWISKO (ul. Pszczyńska 85)

20 pAŹDZIERNIKA (NIEDZIElA)
q godz. 10.00: Rajd rowerowy pod hasłem „56. za-

kończenie sezonu turystyki rowerowej” Turystycz-
nego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy – start  
z gliwickiego Rynku, meta na zamku w chudowie

q godz. 14.00: Giełda zabawek używanych na terenie 
krytej pływalni „Neptun” w Sośnicy (ul. Dzionkarzy)

q godz. 16.00: „cellissimo!” – koncert z cyklu „Podwie-
czorek muzyczny” w Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

q godz. 20.00: Koncert zespołu DOS GARZAS w Galerii 
„Secesja” (ul. Grodowa 5)

21 pAŹDZIERNIKA (pONIEDZIAŁEK)
q godz. 17.00: Szósta edycja spotkań warsztatowych 

„Kreatywne zabawki” w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) 

q godz. 17.00: „Operetka z Uśmiechem” – koncert 
Nairy Ayvazyan (sopran) i Tomasza Białka (tenor)  
w Gliwickim centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. Jagiellońska 21)

q godz. 18.00: Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki 
Krzysztofa Rumina w centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

q godz. 20.00: „Horn – Antarktyda – Fiordy Ziemi Północ-
nej” – pokaz slajdów i spotkanie z podróżnikiem Jac-
kiem Załuskim w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

22 pAŹDZIERNIKA (WTOREK)
q godz. 17.00: Niesztampowe Spotkania Okołofilmo-

we w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)
q godz. 19.00: Recital Aloszy Awdiejewa na scenie 

centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki 
Śląskiej (ul. Konarskiego 18B) 

23 pAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
q godz. 17.00: Spotkania z grami planszowymi fantasy 

w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

A TAKŻE:
17 – 19 października: Warsztaty wokalne z Gwiazdą w cKS 
MROWISKO (ul. Pszczyńska 85) – szczegóły na www.azm.art.pl

Kino AMOK informuje, że z przyczyn technicznych 
duża sala kina przy ul. Dolnych Wałów 3 została 
wyłączona z eksploatacji. Seanse na małej sali 

odbywają się zgodnie z repertuarem.  
Szczegóły na stronie www.amok.gliwice.pl.

Spora dawka humoru, spotka-
nia z naukowcami oraz szalo-
ne eksperymenty prowadzo-
ne z badaczami – to przepis 
na tegoroczną Noc Naukow-
ców politechniki Śląskiej. Na 
19 października zaplanowano 
prawie 50 wydarzeń w Gliwi-
cach i Rybniku. 

W sobotę w godzinach od 15.00 
do 22.00 na zainteresowanych czeka-
ją prezentacje multimedialne, wizyty 
w laboratoriach i wykłady z różnych 
dziedzin nauki: architektury, biologii, 
lotnictwa, chemii, fizyki, informatyki, 
języków obcych, kryminalistyki, kul-
tury, literatury i sztuki, matematyki, 
robotyki i życia codziennego. 

Udział we wszystkich spotkaniach 
jest bezpłatny, ale ze względów 
bezpieczeństwa w niektórych przy-

padkach konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja poprzez stronę www.
nocnaukowcow.com.pl. Pod tym 
adresem znajduje się też szczegóło-
wy plan wydarzeń wraz z godzinami 

spotkań i numerami sal, w których się 
odbywają. Każdy może skorzystać ze 
specjalnej wyszukiwarki internetowej 
i zaplanować własną przygodę z na-
uką, dobierając wydarzenia pod ką-
tem indywidualnych zainteresowań.

Program imprezy będzie tak-
że dostępny w wersji drukowanej  
w centrum Informacji o Nocy 
Naukowców Politechniki Śląskiej 
na Wydziale Górnictwa i Geologii  
– w holu głównym w dniu imprezy. 
Do pobrania są aplikacje mobilne 
Nocy Naukowców Politechniki Ślą-
skiej, działające w urządzeniach z sys-
temem Android oraz iOS. Zachęcamy 
do odwiedzania oficjalnego profilu 
na Facebooku www.facebook.com/
slaskanocnaukowcow. Organizatorzy 
informują, że do końca października 
przedłużono termin nadsyłania prac 
w konkursach. 
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