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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 9 listopada 2017 r.

30 maja 2018 roku 
w Hali Gliwice wystąpi Armin van Buuren, 
megagwiazda muzyki trance.
Holenderski DJ zaprezentuje show „A State Of Trance”. ASOT to audycja radiowa, której co tydzień słucha 30 milionów fanów oraz cykl  
międzynarodowych eventów, powszechnie uznawanych za najbardziej prestiżowe wydarzenia trance'owe na świecie.
Gliwice w 2018 roku znajdą się na trasie van Buurena. Ultranowoczesny obiekt przy ul. Akademickiej 50 będzie gospodarzem widowiska  
„Be in the moment”. Dostępność biletów warto sprawdzić w bileteriach 4clubbers, ftb.pl, abilet.pl i asot.wlotki.pl.  (mm)

>> 11

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Choć pogoda za oknem nie zachęca do wychodzenia z domu, zainteresowanie bieganiem nie maleje. W ubiegłą niedzielę (22 października) w naszym mieście już po raz 
czwarty odbył się Gliwicki Półmaraton. Deszczowa aura nie zniechęciła biegaczy – na starcie stanęło aż 1 667 osób. To absolutny rekord, jeżeli chodzi o liczbę uczestników 
biorących udział w zawodach. W skład Półmaratonu wszedł bieg na 10 km, czyli Gliwicka Dycha, Wyścig Nordic Walking oraz Półmaraton. Impreza została dofinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice. (fot. Z. Daniec)

24 października należał do przedsiębiorczych seniorów, którzy pojawili się 
na scenie CH Forum, żeby udowodnić, że nawet w dojrzałym wieku można 
być aktywnym i pełnym pasji. W ramach trwającego trzy godziny projektu 
„Ekscesy Senioralne” zaprezentowali swoją twórczość artystyczną m.in. 
w formie wystawy prac, krótkich filmów i występów. Wydarzenie miało 
miejsce w związku z obchodzonymi w październiku i listopadzie Dniami 
Seniora. (fot. H. Sawicki)

IV Gliwicki Półmaraton za nami

Seniorzy mają głos!

Trening z Ewą Chodakowską

Tydzień Kodowania 2017 dobiegł końca. Na piątkowy finał organizatorzy zaplanowali 
konferencję programistyczną „Meet and Code” na Wydziale Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Śląskiej. Dla zainteresowanych tematyką programowa-
nia była to znakomita okazja do spotkania się ze specjalistami z branży IT i wzięcia 
udziału w praktycznych warsztatach. Wydarzenie honorowym patronatem objęło 
Ministerstwo Cyfryzacji. (fot. materiały organizatorów)

O programowaniu słów kilka

Z okazji 10-lecia CH Forum w minioną niedzielę do gliwickiej galerii przyje-
chała Ewa Chodakowska ze swoją ekipą Be Active Team. Ćwiczenia z polską 
królową fitness cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ostatecznie wzięło 
w nich udział ponad 150 osób, głównie kobiet. Wszyscy miłośnicy aktywnego 
stylu życia mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie z gwiazdą i zdobyć jej autograf.  
(fot. materiały CH Forum)

House of Air – tak nazywa się pierwszy w Polsce park adrenaliny, który powstał 
w gliwickiej Europie Centralnej. Wielkie otwarcie parku zaplanowano na sobotę, 
28 października. Nie zabraknie niespodzianek i atrakcji – chętni aktywnie spę-
dzą czas, biorąc udział w zajęciach jumping fitness czy treningu na trampolinach 
sportowych. Gościem specjalnym imprezy będzie m.in. Mateusz Ligocki – polski 
olimpijczyk i snowboardzista. Szczegóły na www.houseofair.pl. (fot. materiały 
Europy Centralnej)

Inny wymiar rozrywki 

Otwarliśmy
Park Doświadczeń!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwicka Radiostacja jest niekwestionowaną wizy-tówką miasta i Pomnikiem Historii, a jej wieża ante-nowa jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku i dziełem sztuki inżynierskiej. Ma 111 m wysokości i jest jedną z najwyższych, w całości zbudo-wanych z drewna konstrukcji na świecie. Skonstruowano ją z mo-drzewiowych belek połączonych mosiężnymi śrubami. W 1939 r.  przeprowadzono tam słynną prowokację gliwicką, od której rozpoczęła się II wojna światowa. Radiostacja to jeden z naj-ważniejszych zabytków nie tylko Gliwic, ale też regionu i kraju, świadek historii, cel licznych wycieczek z ca-łej Europy, miejsce chętnie odwiedzane przez gliwiczan. Obiekt znajduje się na Szla-ku Zabytków Techniki.

Można już korzystać z gigantycznych instrumentów, któ-
re stanęły przy gliwickiej Radiostacji. W minioną sobotę 
oficjalnie otwarto sensoryczny Park Doświadczeń.

 Dźwiękowo-świetlnych wrażeń 
nie zabrakło, a gliwiczanie świet-
nie bawili się nie tylko testując 
dziesięć sensorycznych urządzeń 
umożliwiających zabawę dźwię-
kiem, ale również podczas „Opo-
wieści o dźwięku” prof. Tadeusza 
Pustelnego i dr. Kamila Barczaka. 
Bardzo widowiskowy był także 
dźwiękowo-świetlny „Pitter-patter 
show”. Na szumiących rurach, 
armacie powietrznej, organach 
rurowych, antenie parabolicznej, 
gongach i innych urządzeniach 
emitujących dźwięk można grać 
przez cały rok w godzinach otwar-
cia terenu Radiostacji. Tajemnice 
dźwięku można także poznać dzięki 
ukrytym w parku treściom multi-

medialnym, możliwym do od-
czytania na ekranie telefonu lub 
tabletu. Bezpłatna aplikacja „Park 
Doświadczeń Gliwice” dostępna 
jest sklepach Google Play i App 
Store. W parku zamontowano 
również symulator operatora 
kamery. Urządzenie pozwala 
sterować kamerą obrotową 
umieszczoną na zabytkowej 
wieży i oglądać szeroką panora-
mę Gliwic z wysokości ok. 60 m 
nad ziemią. Korzystanie z parku 
jest bezpłatne. Projekt, zreali-
zowany przez gliwicką firmę 
Fulco Technologie Budowlane 
Sp. z o.o., sfinansowało Miasto 
Gliwice. Koszt inwestycji to 
niemal milion złotych.  (mf)

INWESTYCJE
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Moje dziecko chciało 
tutaj zobaczyć wszystko 
naraz, bardzo się interesu-
je takimi rzeczami. Bardzo 
fajnie to jest zrobione.

W Parku Doświadczeń dzieci 
mają urządzenia, które mogą 
przetestować. Z pewnością 
zachęci je to do zdobywania 
i pogłębiania wiedzy.

Bardzo ładny ten park, fajne 
robi wrażenie. Najbardziej po-
doba nam się telefon akustyczny.  
Pozostałe urządzenia też są bar-
dzo ciekawe.

Często bywamy pod Radiostacją 
i czekaliśmy z niecierpliwością na 
otwarcie parku sensorycznego. 
Zwłaszcza córka nie mogła się 
doczekać.

Anna:

Joanna:

Marcin:

Ania:

Radiostacjaz historią

Otwarliśmy
Park Doświadczeń!

Wydobądź dźwięk. 
Park otwarty! 
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Kwesta odbędzie się 28 i 29 
października oraz 1 listopada na 
wszystkich gliwickich cmenta-
rzach. Ponad 700 wolontariuszy 
będzie czekało w godz. od 9.00 
do 17.00.

– Dochód z kwesty zostanie 
przeznaczony na rozbudowę ho-
spicjum. Mamy nadzieję, że nasze 
wieloletnie marzenia o poprawie 
jakości życia chorych w naszym 
hospicjum w końcu się spełnią – 
mówi Aneta Korzuśnik-Nowak, 
koordynator wolontariuszy.

Na co kwestujemy?
Obiekt zostanie dostosowa-

ny do potrzeb chorych i będzie 
spełniał wymogi stawiane od-
działom medycyny paliatywnej. 
Zwiększy się standard pracy per-
sonelu i wolontariuszy, przede 
wszystkim jednak podniesie 
się jakość opieki nad chorymi. 
Oddział Stacjonarnego Ośrod-
ka Opieki Paliatywnej zostanie 

przeniesiony na drugie piętro. 
Chorzy będą przebywać w kom-
fortowych warunkach, na jed-
nym poziomie, bez konieczno-
ści przemieszczania się między 
piętrami, co znacznie ułatwi co-
dzienne życie pacjentów i pracę 
personelu hospicjum. W ramach 
oddziału powstaną sale rehabi-
litacji i terapii zajęciowej, aby 

podopieczni jak najdłużej mogli 
zachować sprawność fizyczną. 
Będą mieli do dyspozycji pokoje 
1- i 2-osobowe, będzie też wię-
cej łóżek dla chorych – obecnie 
w hospicjum są 24 łóżka, po re-
moncie znajdzie się miejsce dla 
30. Prace powinny się rozpocząć 
w 2018 r. Potrwają mniej więcej 
2 lata.  (mf)

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Cmentarz Centralny: zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą 
od 31 października (od godz. 6.00) do 2 listopada (do godz. 24.00). 
W okolicy nekropolii będzie można parkować po obu stronach ul. Ander-
sa i jednostronnie na ul. Okulickiego, a także na parkingach przy PH Arena 
oraz na tyłach cmentarza.

ZMIANY W RUCHU W OKOLICACH CMENTARZYKZK GOP poinformował 
o zmianach w regionalnym 
transporcie publicznym, obo-
wiązujących 31 października 
(wtorek) i 1 listopada (środa). 
Najistotniejsza wiadomość to 
darmowa podróż wszystkimi 
liniami w dniu Wszystkich 
Świętych. Przypomniano też 
o kursowaniu między gliwicki-
mi cmentarzami dodatkowych 
bezpłatnych autobusów miej-
skich (linii C-1, C-2, C-3, C-4) 
i czasowych zmianach w roz-
kładach jazdy.

31 października będą 
obowiązywały rozkłady jazdy 
ważne w dni robocze szkolne. 
W dniu Wszystkich Świętych, 

tradycyjnie, komunikacja 
miejska będzie funkcjonowała 
według sobotnich rozkładów 
jazdy. 

Poza tym na wybranych gli-
wickich liniach (6, 59, 154, 194, 
288, 710, 840) mają obowiązy-
wać rozkłady jazdy oznaczone 
jako „Wszystkich Świętych”. Li-
nia 194N  ma kursować według 
rozpiski na dni wolne w cen-
trach handlowych.

31 października i 1 listopa-
da zostaną uruchomione czte-
ry specjalne linie autobusowe, 
którymi będzie można dotrzeć 
w rejony gliwickich nekropolii. 

Chodzi o: C-1 (od cmenta-
rza Centralnego do przystanku 

„Trynek Toruńska”), C-2 (od 
cmentarza Centralnego do 
placu Piastów; w kursach do 
cmentarza Centralnego linia 
obsługuje przystanek „Gliwice 
Dworcowa”), C-3 (od cmentarza 
Centralnego do cmentarza Lipo-
wego, m.in. przez stanowisko  
nr 6 na placu Piastów oraz przy-
stanek „Gliwice Piwna”; w kur-
sach do cmentarza Centralnego 
linia obsługuje m.in. przystanki 
„Gliwice Poniatowskiego” 
i „Gliwice Dworcowa) oraz C-4 
(od placu Piastów do cmentarza 
Lipowego i cmentarza św. Woj-
ciecha, m.in. przez stanowisko 
nr 6 na placu Piastów oraz przy-
stanek „Gliwice Piwna”).  (kik)

Już wkrótce wybierzemy się na cmentarze wspominać naszych bliskich. Aby ułatwić dotarcie w rejony nekropolii i zachęcić 1 listopada do 
skorzystania z komunikacji miejskiej, KZK GOP po raz kolejny wprowadza tego dnia darmowy przejazd wszystkimi liniami autobusowymi. 
Zmotoryzowani powinni natomiast pamiętać o objazdach w rejonach cmentarzy. Mapki zamieszczamy poniżej.

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach zachęca do udziału w kolejnej, osiemna-
stej już kweście z okazji dnia Wszystkich Świętych. Zebrane środki zostaną przeznaczo-
ne na rozbudowę i przebudowę budynków przy ul. Daszyńskiego 29 i 31 oraz działal-
ność bieżącą. Aby inwestycja została zrealizowana, potrzeba kilku milionów złotych.

Jak dojechać na groby bliskich?

Kwesta dla hospicjum
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Cmentarz przy ul. św. Wojciecha:  zmiany w organizacji ruchu obo-
wiązywać będą od 31 października (od godz. 22.00) do 1 listo-
pada (do godz. 24.00). do cmentarza będzie można dojechać od  
ul. Toszeckiej, a jadący od DK 88 prowadzeni będą objazdem ulicami: 
św. Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską oraz Toszecką. Na części ul. św. Wojciecha 
wprowadzony zostanie prawostronny zakaz zatrzymywania się.
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Prace przy budowie parkingu przy cmentarzu Lipowym 
koło stadionu przy ul. Okrzei dobiegają końca. Nowy 
plac postojowy zostanie udostępniony mieszkańcom 
pod koniec roku. Jednak w związku z dniem Wszystkich 
Świętych miasto robi wszystko, by w tym czasie udo-
stępnić obiekt osobom odwiedzającym groby bliskich na 
Cmentarzu Lipowym.

Parking dla kibiców i miesz-
kańców, który powstaje przy 
Stadionie Miejskim, pomieści 
niemal 100 pojazdów. Będzie 
przeznaczony dla 15 autokarów, 
79 samochodów osobowych i 3 
pojazdów dla osób niepełno-
sprawnych. Na obiekcie o po-
wierzchni 6 480 m2 pojawią 
się drogi manewrowe, chodniki 

i zieleń. Inwestycja o warto-
ści 1,4 mln jest finansowana 
z budżetu miasta. Realizuje ją 
konsorcjum firm pod przewod-
nictwem firmy Silesia-Invest S.C. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, obiekt zostanie odda-
ny do codziennego użytku kibi-
ców i mieszkańców pod koniec 
roku.   (mf)

Parking 
udostępniony  

na Wszystkich Świętych
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NAUKA I EDUKACJA

Sukcesy gliwickich 
naukowców

Ubiegłotygodniowa gala w Teatrze Miejskim z okazji Dnia Edukacji Narodowej była doskonałą okazją, by wyrazić wdzięczność nauczycielom 
i dyrektorom placówek oświatowych za ich całoroczną pracę. Gliwickim pedagogom dziękował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wraz 
ze swoim zastępcą, Krystianem Tomalą, zajmującym się na co dzień sferą oświaty w mieście.

Prof. Andrzej Katunin odebrał w Warszawie Nagrodę Naukową „Polityki”, a dr inż. 
Jakub Nalepa – Nagrodę im. Witolda Lipskiego. To wyśmienity okres dla gliwickich 
akademików!

22 października w Warszawie 
już po raz siedemnasty zostały 
wręczone Nagrody Naukowe 
„Polityki”. Stypendia w wysoko-
ści 20 tys. złotych otrzymała piąt-
ka młodych, wybitnych naukow-
ców – wśród nich prof. Andrzej 
Katunin z Instytutu Podstaw 
Konstrukcji Maszyn na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym 
Politechniki Śląskiej. Prof. Katu-
nin został laureatem w kategorii 
„Nauki techniczne”.

– Bardzo się cieszę. To dla 
mnie spore wyróżnienie, biorąc 
pod uwagę bardzo dużą liczbę 
uczestników tegorocznej edycji dr inż. Jakub Nalepaprof. Andrzej Katunin

konkursu, i wyraz uznania mo-
jego dotychczasowego dorobku 
naukowego – skomentował dla 
„Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego – GLIWICE” prof. Katunin. 
Do jego zainteresowań nauko-
wych należą: mechanika, mode-
lowanie, badania nieniszczące 
kompozytów, zaawansowane 
metody analizy sygnałów i obra-
zów oraz geometria fraktalna.

To nie koniec świetnych 
wiadomości! W tym mie-
siącu dr inż. Jakub Nalepa 
z Wydziału Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki 
został laureatem 13. edy-
cji konkursu o Nagrodę  
im. Witolda Lipskiego 
dla młodych polskich 
uczonych zajmujących się 
informatyką. 

Naukowiec z Politechniki 
Śląskiej zajmuje się uczeniem 
maszynowym, algorytmami ewo-

lucyjnymi i równoległymi oraz 
analizą obrazów medycznych. 
Kieruje badaniami w projektach 
wdrożeniowych z bioinformatyki, 
finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Jego 
algorytmy analizy obrazów 
medycznych są używane przez 
brytyjskie firmy – Cambridge 
Computed Imaging Ltd oraz 
TexRAD Ltd.

– Nagroda im. Witolda Lip-
skiego jest jedną z najbardziej 
prestiżowych nagród przyzna-
wanych w dziedzinie informaty-
ki w Polsce. Jestem zaszczycony 
tym, że mogłem znaleźć się w tak 
znakomitym gronie laureatów. 
To dla mnie nie tylko wielkie wy-
różnienie, ale przede wszystkim 
mobilizacja do dalszej pracy i do 
budowania zespołu badawczego, 
z którym będziemy rozwiązywać 
coraz trudniejsze (i jednocześnie 
coraz bardziej ekscytujące) pro-
blemy z zakresu uczenia maszy-
nowego, obliczeń ewolucyjnych 
i analizy obrazów medycznych 
– powiedział „MSI – GLIWICE"  
dr inż. Jakub Nalepa.  (kik)

Oni kształtują przyszłość
– Gliwickie placówki oświa-

towe są nie tylko dobrze wypo-
sażone i nowoczesne. Przede 
wszystkim pracują w nich utalen-
towani, pełni pasji ludzie, którzy 
kochają to, co robią – podkreślał 
podczas gali Zygmunt Frankie-
wicz. – Przekłada się to na wy-
soką ocenę gliwickiej oświaty. 
Coraz lepiej wypadamy na tle 
kraju i województwa. To bardzo 
cieszy, ponieważ to od zapału 
nauczycieli i poziomu wiedzy 
dzisiejszej młodzieży zależą na-
sze losy w przyszłości – zauważył 
prezydent miasta.

Praca nauczycieli przynosi 
efekty. W różnego ro-
dzaju rankingach eduka-
cyjnych gliwickie szkoły 
zajmują coraz wyższe 
pozycje, a najlepsi ucznio-
wie osiągają imponujące 
wyniki. Właśnie dlatego 

warto i trzeba doceniać 
codzienny wysiłek peda-
gogów. Temu służą m.in. 
październikowe Nagrody 
Prezydenta Gliwic.

W tym roku uhonorowano 
nimi 41 wyróżniających się na-
uczycieli: 17 osób otrzymało 
nagrody I stopnia, a 24 osoby – 
II stopnia. Wyróżnienia I stop-
nia otrzymali: Agata Cira (SP  
nr 6), Joanna Grzybowska (ZSO 
nr 4), Janusz Magiera (ZSTI), 
Małgorzata Hutnikiewicz (ZSP 
nr 3), Iwona Drozd (SP nr 3), 
Anna Krasowska (SP nr 21), 
Iwona Pochopień (ZSO nr 14),  
Anna Pomykała (SP nr 9), 
Agnieszka Kołacz (ZPM nr 1), 
Teresa Lis (ZSO nr 2), Andrzej 
Beżański (ZSO nr 14), Małgo-
rzata de Ville-Grochowska (SP 
nr 27), Alicja Łysko (SP nr 6), Ja-
dwiga Lesik (GM nr 1), Dorota 
Bularz (PM nr 21), Joanna Kar-

czak-Maślankiewicz (SP nr 6)  
oraz Małgorzata Bałuta (PM 
nr 27). 

Nagrody Prezydenta 
Miasta Gliwice II stopnia 
odebrali: Joanna Sokołow-
ska-Czarnecka (ZSO nr 5),  
Agnieszka Bilska (I LO), Beata  
Polewka (ZSP nr 11), Beata  
Jurkiewicz (ZSP nr 3), Andrzej 
Woźniak (ZSS), Brygida Kalisz 
(SP nr 28), Sabina Olbrich-
Szafraniec (PSM), Jolanta 
Sajkowska (PP-P), Sonia Wię-
cek-Ozga (SP nr 6), Adam 
Śniegórski (ZSO nr 8), Anna 
Sadowska-Skowron (ZSO  
nr 1), Ewelina Paluch (SP  
nr 41), Andrzej Madej (CKZiU 
nr 1), Urszula Żuber (ZSO nr 2), 
Ewa Konieczna (II LO), Grażyna 
Ozaist (ZSP nr 4), Beata Jaskół-
ka (SP nr 9), Dorota Pielecka (SP 
nr 2), Anna Niegowska (I LO), 
Barbara Olchawa (ZSP nr 12), 
Ewa Zakrzewska (ZSP nr 4),  
Beata Lemczak (ZSS), Eugeniusz 

Siwiec (MDK), Wojciech Kijew-
ski (GM nr 1). 

W trakcie uroczystości odczy-
tano też listę pedagogów uho-
norowanych innymi ważnymi 
nagrodami oświatowymi. 

Minister Edukacji Naro-
dowej nagrodził w tym roku  
Katarzynę Czaplę (I LO), Antoni-
nę Dziuban (V LO), Halinę Husak 
(I LO), Damiana Kołtuna (I LO), 
Dorotę Majewską (I LO) i Barba-
rę Sielakow (ZSP nr 7). 

Nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymały: Agata Kotu-
ła (I LO), Joanna Olesińska (I LO) 
i Agnieszka Rams (ZSO nr 1). 
Natomiast na wniosek NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Oświaty 
w Gliwicach, Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego oddziału 
w Gliwicach oraz Samorządu 
Miasta Gliwice 11 nauczycielom 
ze szkół publicznych przyznano 
Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej. W gronie odznaczonych 
znaleźli się: Ewa Lamprecht  

(V LO), Katarzyna Dąbrowska 
(ZSO nr 8), Elżbieta Kogow-
ska-Piasecka (ZSS), Agnieszka 
Krawczyk (SP nr 28), Barba-
ra Ziółkowska-Machnik (SP  
nr 28), Elżbieta Koloczek (ZSP 
nr 6), Andrzej Micał (ZSO  
nr 4), Halina Olbińska (ZSP nr 1),  
Joanna Sojka (ZSP nr 8), Joanna 
Stępień (ZSP nr 8) i Ewa Zegar-
towska (ZSP nr 10).

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej listy gratulacyjne otrzymały: 
Ewa Nicpan, emerytowana wi-
zytator z Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Gliwicach oraz Danuta 
Skutela, emerytowana dyrektor 
Gimnazjum nr 4 włączonego do 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Galę zamknął najnowszy 
spektakl Teatru Miejskiego w Gli-
wicach. Nauczyciele i dyrektorzy 
obejrzeli „Lekcję tańca w Zakła-
dzie Weselno-Pogrzebowym 
Pana Bamby” w reżyserii Łukasza 
Czuja.  (kik)
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Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wkrótce przeniesie się do nowej siedziby ‒ budynku przy ul. Gierymskiego 1, gdzie dawniej 
mieściło się III Liceum Ogólnokształcące. Wiąże się to z poprawą warunków dla Poradni, ale również z rozszerzeniem zakresu jej działalności.

W Gliwicach, podobnie jak 
w innych polskich miastach, re-
alizowany jest program wsparcia 
dla rodzin „Za Życiem”. Jego ko-
ordynacją zajmuje się Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy 
działający w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 7. 

Z uwagi na to, że Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna od 
dawna udziela wsparcia rodzicom 
dzieci ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz z niepełno-
sprawnościami, Ośrodek przeniesie 
się i będzie działał w nowej siedzi-
bie Poradni przy ul. Gierymskiego 1.  
Opiekunowie i rodzice będą tam 
korzystać z fachowej pomocy od 
pierwszych dni życia dziecka. 

Dodatkowo, zgodnie z przy-
jętą przez miejskich radnych 
uchwałą, Poradnia rozszerzy 
swoją działalność statutową 

o prowadzenie szkoleń dla ka-
dry pedagogicznej gliwickich 
jednostek oświatowych oraz 
rodziców. 

W tej sytuacji miasto zrezy-
gnuje z prowadzenia ośrodka 

metodycznego. W zakresie 
doradztwa korzystać będzie ze 
wsparcia Regionalnego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Katowicach, ale nadal 
realizowanego przez metody-

ków zatrudnionych w gliwickich 
szkołach. Jest to rozwiązanie po-
wszechnie stosowane w innych 
miastach. 

19 października radni jedno-
głośnie opowiedzieli się za wy-

gaszeniem Gliwickiego Ośrodka 
Metodycznego. Jednostka za- 
kończy swoją działalność w ter-
minie umożliwiającym nauczy-
cielom ukończenie rozpoczętych 
szkoleń. (mm)
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Poradnia zmienia siedzibę i zakres działalności

Boiska z prawdziwego zdarzenia

Uczniowie gliwickich szkół mają coraz lepsze warunki do uprawiania sportu. We wtorek oddano do użytku nowe boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Daszyńskiego. Uczniowie i mieszkańcy tej części Gliwic będą mogli korzystać m.in. z boisk do siatkówki, koszykówki i piłki 
nożnej oraz z bieżni do biegów na 60 metrów i skoków w dal.

Ponadmilionowa inwestycja z bu-
dżetu miasta była tutaj bardzo potrzeb-
na. – Czekaliśmy bardzo długo. Bardzo 
się cieszymy z tej modernizacji i myślę, 
że to widać – nie kryje satysfakcji Iwona 
Drozd, dyrektor SP nr 3. Nowy obiekt 
sportowy jest oświetlony i zabezpieczo-
ny ogrodzeniem oraz piłkochwytem, 
nie brakuje na nim również estetycz-
nych i funkcjonalnych elementów małej 
architektury – ławek, koszy na śmieci, 
stojaków rowerowych, krzeseł sporto-
wych, gazonów obsadzonych sezonową 
roślinnością. Podczas otwarcia obiektu 
wstęgę przeciął zastępca prezydenta 
Gliwic Krystian Tomala w towarzystwie 
m.in. dyrektor SP nr 3 Iwony Drozd 
i przewodniczącej RO Ostropa Renaty 
Nowak. Krystian Tomala przyznaje, że 

modernizacja boisk przy ul. Daszyńskie-
go stanowi finał określonych działań 
miasta. – Można powiedzieć, że koń-

czymy pewien duży etap inwestycyjny 
przy naszych placówkach szkolnych. To 
przypięczętowanie decyzji podjętych 

dobrych parę lat temu, wskazujących 
na to, że będziemy modernizowali 
szkoły i budowali przy nich nowoczesne 
obiekty sportowe – podkreśla zastępca 
prezydenta Gliwic.

Z nowego obiektu będą mogli korzystać 
nie tylko uczniowie SP nr 3. Boiska będą 
dostępne także dla okolicznych mieszkań-
ców, co bardzo cieszy przedstawicieli rady 
osiedlowej. – Super! Nareszcie mali i duzi 
mieszkańcy będą mogli uprawiać sporty 
do woli, bo na osiedlu do tej pory nie było 
takiego obiektu – zauważa Renata Nowak, 
przewodnicząca zarządu RO Ostropa. 

Boiska zostały już wypróbowane. 
Jako pierwsi wybiegli na nie uczniowie 
„trójki” w towarzystwie piłkarzy Piasta 
Gliwice – Dominika Budzika i Marcina 
Flisa.  (kik)
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PONAD GRANICAMI

Co 2 lata Rada Europy nagradza miasta i regiony, które podejmują innowacyjne, odważne, a przede wszystkim skuteczne działania na rzecz 
integracji społeczności romskiej. Prestiżową Nagrodą Kongresu Dosta! został dwukrotnie wyróżniony m.in. Madryt. W tym roku do elitar-
nego grona dołączyły Gliwice, które uhonorowano w Strasburgu 3. nagrodą wraz z tureckim miastem Şişli (1. nagroda) i greckim Volos (2. 
nagroda). Jesteśmy pierwszym polskim miastem z tak istotnym odznaczeniem!

Gliwicki samorząd doceniono 
na europejskim forum za szero-
ko zakrojone działania na rzecz 
romskich dzieci i ich edukacji, 
realizowane w ramach Strategii 
Integracji Społecznej Romów 
w Polsce na lata 2014–2020. To 
nie wydmuszka, lecz żywy pro-
jekt, który stale się rozwija. 

Przed czterema laty dzięki 
współpracy miasta i Stowarzysze-
nia Romów w Gliwicach w daw-
nym Gimnazjum nr 10 przy ul. Li-
powej (obecnie SP nr 15 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 12) po-
wstała mała świetlica integracyjna 
„Pod Lipami”. Dziś na prowadzone 
w niej zajęcia i warsztaty chętnie 
uczęszczają zarówno dzieci rom-
skie, jak i mali sympatycy romskiej 
kultury w Gliwicach. 

– W pierwszym roku działal-
ności wiedzieliśmy, że do gliwic-
kich szkół uczęszcza zaledwie 14 
dzieci pochodzenia romskiego. 
Zajęcia dla nich, głównie taneczno-
-wokalne oraz opiekuńcze, odby-

wały się u nas 3 razy w tygodniu, 
po 2 godziny. Do świetlicy zapisa-
ni byli wtedy wyłącznie uczniowie 
romscy – przypomina początki 
tego miejsca Aleksandra Szysz-
ka, dyrektor Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego nr 12, od począt-
ku silnie zaangażowana w działa-
nia świetlicy „Pod Lipami”.

Z każdym miesiącem współ-
praca między gliwicką szkołą 
a Stowarzyszeniem Romów za- 

cieśniała się. Na wniosek Sto-
warzyszenia przy świetlicy za-
trudniona została przez miasto 
asystent edukacji romskiej, do 
której głównych zadań należało 
lepsze poznanie potrzeb Romów. 
– Dzięki intensywnej i przemyśla-
nej pracy Magdaleny Kwiatkow-
skiej, która objęła to stanowi-
sko, okazało się, że środowisko 
romskie jest znacznie liczniejsze, 
a jego potrzeby znacznie większe 
niż nasze szacunki – podkreśla 
Aleksandra Szyszka. – W chwili 
obecnej zatrudniamy już 2 asy-
stentów i wiemy, że do gliwickich 
placówek oświatowych uczęszcza 
85 dzieci romskich, a liczba osób 

pochodzenia romskiego zamiesz-
kująca Gliwice przekracza 350 
osób – mówi dyrektor ZSP nr 12.

Świetlica „Pod Lipami” to 
już mała instytucja. Zapisanych 
do niej jest 60 dzieci, w tym 38 
romskich. Zajęcia są prowadzone 
4 razy w tygodniu po południu. 
Dziećmi opiekują się nauczycie-
le wolontariusze, którzy dbają, 
aby codzienna nauka łączyła się 
z rozwijaniem pasji i wrodzonych 
talentów. Silny akcent kładziony 
jest również na promocję kultury 
romskiej i integrację z mieszkań-
cami. Służy temu m.in. cykl warsz-
tatów „Gliwicki tygiel. Romowie”. 
 (kik)

Jak być superfachowcem?

Nagroda Kongresu Dosta! to wielkie wyróżnienie i zarazem 
ogromna odpowiedzialność skłaniająca do podjęcia kolejnych 
działań na rzecz integracji Romów. 19 października w siedzibie 
Rady Europy w Strasburgu gliwicki samorząd dołączył zatem do 
grona sygnatariuszy „Deklaracji burmistrzów i wybranych przed-
stawicieli władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich 
Rady Europy przeciwko postawom niechęci wobec Romów”.

Trzy gliwickie szkoły współpracują ze szkołami z Austrii. Chodzi przede wszystkim o podpatrywanie dobrych wzorców, które pozwalają 
lepiej kształcić młodych ludzi. W ramach tych działań w Gliwicach odbyła się przed tygodniem międzynarodowa konferencja pod hasłem 
„Partnerstwo w edukacji jako droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”.

– To następny etap naszej 
współpracy z europejskim sto-
warzyszeniem ecoMEDIAEuro-
pe.net z Austrii, które zrzesza 
28 członków z krajów Unii Euro-
pejskiej. Dąży ono do tego, aby 
podnieść poziom kształcenia 
zawodowego w szeroko rozu-
mianej Europie. Chce, aby efek-
ty kszałcenia były jak najlepsze, 
z korzyścią dla uczniów – mówi 
Krystian Szatka, dyrektor Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
w którego siedzibie odbyło się 
międzynarodowe spotkanie.

Uczestniczyły w nim dwie 
inne gliwickie placówki zaanga-
żowane w ten projekt – Zespół 

Szkół Samochodowych i Gór-
nośląskie Centrum Edukacyjne, 
a także reprezentanci ecoME-
DIAEurope.net i pracodawcy. 
Wszystko po to, aby kształcenie 
dualne w naszym regionie było 
jeszcze lepsze. Austriacy są pio-
nierami w jego wdrażaniu. 

– Kształcenie dualne to ro-
dzaj kształcenia zawodowego 
polegającego na tym, że zagad-
nienia teoretyczne realizowane 
są w szkołach, natomiast część 
praktyczna, dotycząca uzyska-
nia kwalifikacji zawodowych, 
jest realizowana w zakładach 
pracy – wyjaśnia Jacek Płowiec, 
dyrektor Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Gliwicach.

Gliwickie szkoły dają tego 
dobre przykłady. Pierwsze 
było Centrum Kształcenia Za- 
wodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach, które już kilka lat 
temu wraz z miastem otwo-
rzyło nie tylko pracownię 
wyglądającą jak pokój hotelo-

wy, ale przede wszystkim bar 
sałatkowy. To tam uczniowie, 
przyszli kucharze, zdobywają 
niezbędne doświadczenie. 
Jednocześnie CKZiU cały czas 
kroczy w kierunku najlepszych 
europejskich rozwiązań eduka-
cyjnych. – Cała Europa w tej 
chwili zajmuje się programem 
Industrii 4.0. My w ramach 
tego programu chcemy stwo-
rzyć nowoczesne narzędzia 
interakcyjne dla uczniów, 
związane z wirtualną rzeczy-
wistością. Temu służy projekt 
regionalny z udziałem Nor-
wegii, Austrii, miasta Gliwice 
i miasta Porto – podkreśla 
Krystian Szatka.  (kik)

Tym projektem zachwyciła się Europa

Ceremonia wręczenia Nagród Kongresu Dosta!. Na zdjęciu od lewej: 
John Warmisham i Thorsten Afflersbach (Rada Europy), Władysław 
Kwiatkowski (Stowarzyszenie Romów w Gliwicach), Anna Wilińska 
(UM w Gliwicach) i Gudrun Mosler-Törnström, przewodnicząca Kon-
gresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Radzie Europy
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ZDROWIE I REKREACJA

31 października w Gliwicach pojawi się specjalny kardiobus, w któ-
rym będzie można wykonać bezpłatnie badanie EKG, pomiar ci-
śnienia i sprawdzić wskaźnik BMI. Akcję organizuje po raz trzeci 
Fundacja NEUCA dla Zdrowia.

Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy 
hipercholesterolemia są chorobami 
podstępnymi. Dopiero ich powikłania 
dają dolegliwości, które zmuszają pa-
cjentów do zgłoszenia się do lekarza. 
Często zmiany, do których doszło w or-
ganizmie, są już nieodwracalne. Dlatego 
tak ważne są badania profilaktyczne, 
które pozwalają nie tylko na wcześniej-
sze wykrycie zmian, ale również na 
wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W Gliwicach okazją do ich wykonania 
może być wizyta mobilnej przychodni – 
kardiobusu Fundacji NEUCA. 31 paździer-
nika, między godz. 10.00 a 16.00, będzie 
on stacjonował przy ul. Kopernika 16  

(przy siedzibie partnera programu). 
W trakcie każdego badania, na miejscu, 
obecny będzie wykwalifikowany personel 
medyczny. Nie tylko dokona on pomiarów, 
ale też udzieli fachowych porad w zakresie 
profilaktyki chorób serca.

Udział w akcji jest bezpłatny, wy-
magane są jednak wcześniejsze zapisy. 
Najlepiej zrobić to przed planowanym 
badaniem (w siedzibie partnera akcji 
przy ul. Kopernika 16). Należy pamię-
tać o jednym. Aby uzyskane wyniki były 
jak najbardziej miarodajne, zaleca się, 
aby na godzinę przez badaniem nie pić 
kawy i nie palić papierosów, ponieważ 
przyspieszają one pracę serca!  (kik)

Kolejny gliwicki skwer zostanie zmodernizowany. Tym razem zmia-
ny czekają plac w Brzezince, między ulicami Olsztyńską, Łódzką 
i Gnieźnieńską. Powstaje tam siłownia, a w przyszłym roku pojawi 
się atrakcyjne miejsce do zabawy.

Prace przy budowie siłowni już się 
rozpoczęły. Gdy będzie gotowa, miesz-
kańcy będą mogli korzystać z orbitreka, 
wahadła, twistera, biegacza, prasy nożnej, 
wioślarza, wypychacza, podciągacza oraz 
drabinki i ławeczki do robienia brzuszków. 
Na skwerze pojawi się pięć podwójnych 
urządzeń. W Gliwicach będzie to już 
osiemnasta siłownia na wolnym po-
wietrzu. Zadanie zostało wybrane przez 
mieszkańców w ramach ubiegłorocznego 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

– W tym roku została wykonana 
dokumentacja projektowa dotycząca za-

gospodarowania terenu. W uzgodnieniu 
z mieszkańcami osiedla powstał plan bu-
dowy siłowni plenerowej, placu zabaw oraz 
małego placu rekreacyjno-wypoczynkowe-
go – wylicza Iwona Janik, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

Na skwerze w Brzezince pojawi się też 
tyrolka, stoły do gry w szachy i ping-ponga 
oraz miejsce wypoczynku i zabawy, nowe 
ciągi piesze, ławki i oświetlenie. Budowa 
placu zabaw, na który głosowali mieszkańcy 
w ramach tegorocznego budżetu obywa-
telskiego, rozpocznie się w przyszłym roku. 
 (mf)

Siłownia i tyrolka 
dla Brzezinki

Ile lat ma Twoje serce?

Zdrowie jest najważniejsze!
Co roku miejską białą sobotą, czyli Gliwickim Dniem dla Zdrowia, in-
teresują się setki mieszkańców, a na zaproszenie miasta do udziału 
w tej ważnej akcji społecznej przyłącza się nieodpłatnie coraz wię-
cej placówek medycznych. Gdy zaczyna się rejestrowanie chętnych, 
linie telefoniczne rozgrzewają się do czerwoności… Każdy liczy na 
bezpłatne badanie lub konsultację. 

21 października w tegorocznym 
Gliwickim Dniu dla Zdrowia udzie-
lono 705 porad specjalistycznych!  
– Największą popularnością cieszy-
ły się badania okulistyczne. Chętnie 
wykorzystywaną przez gliwiczan 
nowością były natomiast konsul-
tacje w zakresie leczenia bezdechu 
sennego – relacjonuje przebieg bia-
łej soboty Beata Jeżyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UM 
w Gliwicach. 

W cykliczną akcję Miasta Gliwi-
ce zaangażowało się społecznie 
17 działających w mieście placó-
wek i podmiotów medycznych. 

To Przychodnia Bracka Gliwice, Den-
tal Baron, Augmed Centrum Okulistycz-
ne, ARTE CLINIC, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Woj. 
Śląskiego w Gliwicach, Dyplomowany 
Naturopata Jacek Wołowski, SKPON, 
BM Quality Med, Szpital Wielospecjali-

styczny, Centrum Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień Familia, MARGA 
– Gabinety Terapeutyczno-Rehabilita-
cyjne, BIZOŃ STOMATOLOGIA Dental 
Medicine, Fizjofit, Amplifon 
Poland, GEERS Akusty-
ka Słuchu, dietetyk 
Agnieszka Niewia-
domska z Kliniki 
Zdrowego Od-
żywiania oraz 
Pryzmat. – Bez 
nich zrealizo-
wanie Gliwic-
kiego Dnia dla 
Zdrowia byłoby 
niemożliwe – pod-
kreśla Beata Jeżyk. 

Kolejna odsłona 
miejskiej akcji wystartu-
je w przyszłym roku. Już teraz 
serdecznie zapraszamy do udziału 
w niej oraz zainteresowania się innymi 
zdrowotnymi projektami miasta, m.in. 
wykładami i pokazami w ramach cyklu 
„Zdrowe Gliwice”.  (kik)
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Mały Książę stwierdził, że światem dorosłych żądzą liczby, wszyst-
kim też znane jest powiedzenie „Matematyka to królowa nauk”. 
Wie o tym doskonale gliwicka młodzież, która z łatwością porusza 
się w świecie liczb i matematycznych wzorów. Drużyna z Zespołu 
Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zdobyła właśnie 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Mat@ndo 
2017. Megamatematykom serdecznie gratulujemy!

W V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Mat@ndo”, organizo-
wanego przez Śląską Sieć Metropolitalną 
we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gli-
wickim Ośrodkiem Metodycznym, wzięło 
udział 20 drużyn z polskich szkół. 
Były to najlepsze ekipy, które 
zostały wyselekcjonowane 
do ostatniego etapu drogą 
eliminacji on-line. Finał kon-
kursu odbył się w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. W kategorii „technika” 
I miejsce zdobyła drużyna ZSTI 
w Gliwicach, w skład której, przy wsparciu 
opiekuna Sylwii Gruszki, weszli: Ireneusz 
Sobstyl z klasy 4I, Mateusz Adamczyk 
z klasy 4I i Michał Gold z klasy 3B. W ka-
tegorii „licea” zwyciężyła drużyna z II LO 
w Kielcach, która została również mistrzem 
tegorocznego Mat@ndo i otrzymała Pu-
char Prezydenta Miasta Gliwice. 

W Gliwicach odbył się również 
finał projektu edukacyjnego Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej „Konstruktywizm 
w nauczaniu matematyki – otwarte 
zasoby edukacyjne”. Uczestnicy przy-

gotowywali rozwiązania wspie-
rające sposoby nauczania 

matematyki w gimnazjach, 
które wzbudziłyby zainte-
resowanie uczniów. 

– Chcemy dotrzeć do 
uczniów z wiedzą mate-

matyczną, wskazując roz-
wiązania, które towarzyszą 

im w codziennym życiu. Stara-
liśmy się to osiągnąć, opracowując sy-
mulacje gier, które pokazują młodzieży, 
w jakich obszarach życia codziennego 
jest potrzebna matematyka. W tym 
przypadku spektrum zastosowań jest 
bardzo rozległe – podsumowuje projekt 
Rafał Fulczyk, wiceprezes Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej.  (mf)

INNOWACJE

Zgłoś pomysł 
i zawalcz o kapitał 

Święto nowych 
technologii

Mistrzowie 
Królowej Nauk

Innowacyjne technologie, start-upy, inwestycje oraz inteligentne 
rozwiązania mające wpływ na szeroko pojętą możliwość rozwoju 
gospodarczego między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arab-
skimi były tematem rozmów w ramach II edycji Europe & Emirates 
Economic Forum w Warszawie. Jednym z honorowych patronów 
wydarzenia był prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

W ostatnim czasie Zjednoczone Emi-
raty Arabskie zmieniły swoje gospodarcze 
oblicze. Z producenta paliw przekształciły 
się w ogromne centrum biznesowe i fi-
nansowe. Najwięksi inwestorzy, widząc 
tam korzystną koniunkturę, od wielu lat 
szturmują ZEA w poszukiwaniu niespo-
tykanych nigdzie indziej możliwości biz-
nesowych i perspektywicznych rynków 
zbytu. Równie atrakcyjna dla szejków jest 
Europa, szczególnie Polska traktowana 
jako brama do rynków Unii Europejskiej. 

I właśnie nowe projekty łączące nasz kraj 
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (szcze-
gólnie w kontekście możliwości rozwoju 
sektorów bankowych w Polsce) omawia-
ne były 24 października w Warszawie pod-
czas spotkań z udziałem przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli rządów ZEA i RP. 

II edycję Europe & Emirates Economic 
Forum przygotowały: Europe & Emirates 
Business Development Cluster (EEBD), 
European Green Technology Alliance oraz 
Investment Service Center SA.  (kik)

4 i 5 listopada w hali przy ul. Górnych Wałów sport ustąpi miejsca 
elektronice, i to z najwyższej półki. Zabawki, gadżety, urządzenia 
mobilne, aplikacje – podczas czwartej edycji Media Tentu każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Najnowocześniejsze rozwiązania 
sprzętowe, najlepsze gry i zabawki, 
przydatne aplikacje – to wszystko będzie 
można znaleźć w hali przy ul. Górnych 
Wałów 29. Podczas popularnej imprezy 
z branży nowych technologii wszyscy na 
własne oczy będą mogli sprawdzić, co 
w elektronicznej trawie piszczy. 

Zaplanowano między innymi warsz-
taty kuchni molekularnej, programo-

wanie robotów i tor przeszkód, który 
będzie trzeba pokonać na segwayu, 
czyli dwukołowym pojeździe elek-
trycznym. Media Tent będzie otwarty 
4 listopada między godz. 11.00 a 18.00 
oraz 5 listopada między godz. 11.00 
a 17.00.

Impreza jest organizowana przez 
Miasto Gliwice i Śląską Sieć Metropo-
litalną. Wstęp wolny. (mm)

9 listopada w gliwickim Technoparku odbędzie się czwarta edycja 
Start IT Up. Impreza przyciąga pasjonatów start-up′ów i osoby ma-
jące pomysł na własną działalność. Prezydent Gliwic objął wyda-
rzenie patronatem.

Start IT Up to idealna okazja, by 
zaprezentować przed ekspertami i in-
westorami własny pomysł na biznes. 
Laureaci powalczą o atrakcyjne na-
grody, m.in. 300 tys. zł na rozwój oraz 
możliwość podjęcia współpracy z fun-
duszem zalążkowym. Pomysłodawcy 
mogą zgłaszać się do 31 października 
za pośrednictwem formularza zgłosze-
niowego dostępnego na stronie www.
start-it-up.pl. 

Wśród prelegentów tegorocznej 
edycji znaleźli się: trener i doradca 
zawodowy Maciej Werterowski, Irene-
usz Plaza, praktyk biznesu z 26-letnim 
doświadczeniem na stanowiskach kie-

rowniczych, pionier branży telemedycz-
nej w Polsce, Paweł Tkaczyk, strateg, 
właściciel agencji MIDEA, autor dwóch 
bestsellerowych książek oraz Michał 
Mikulski, właściciel EGZOTech Sp. z o.o., 
twórca egzoszkieletu i robota do reha-
bilitacji EgzoEMG. Organizatorami Start 
IT Up są: Park Naukowo-Technologicz-
ny „Technopark Gliwice” i Akcelerator 
Technologiczny Gliwice. Wydarzenie 
zostało objęte patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice oraz Rektora Politechniki 
Śląskiej. Wstęp wolny! Wystarczy się za-
rejestrować. Bilety do pobrania można 
znaleźć na stronie www.start-it-up4.
evenea.pl.  (mf)

Szejkowie widzą  
tu bramę do 
europejskich rynków
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KULTURA

Muzeum w Gliwicach wydało książkę o odlewnictwie arty-
stycznym, dziewiętnastowiecznym produkcie eksportowym 
Gliwic. Publikacja jest komentarzem do wystawy w Oddzia-
le Odlewnictwa Artystycznego w Nowych Gliwicach.

W XIX stuleciu gliwicka huta była 
jednym z najważniejszych tego typu 
zakładów w całej Europie. Jedną 
z dziedzin produkcji były artystycz-
ne odlewy wykonywane w żeliwie  
i, rzadziej, w brązie. Niektóre odlewy 
projektowali słynni rzeźbiarze, tacy jak 
August Kiss czy Theodor Kalide (m.in. 
„Lew czuwający” przy Willi Caro).

Królewska Odlewnia Żeliwa 
w Gliwicach słynęła także z produkcji 

biżuterii żeliwnej oraz niewielkich 
dekoracyjnych przedmiotów, na przy-
kład świeczników czy przycisków do 
papieru, które znajdują się w zbiorach 
Muzeum w Gliwicach. Ekspozycja 
„Słusznie słyną dziś Gliwice” jest pre-
zentowana przy ul. Bojkowskiej 37. 
Książka Anny Kwiecień jest komenta-
rzem do tej wystawy i krótką historią 
gliwickiego odlewnictwa. ‒ Mam 
nadzieję, że książka przyczyni się do 

promocji Gliwic jako współczesnego, 
nowoczesnego miasta, którego toż-
samość została wzmocniona przez 
tradycję, pamięć o historii przemysłu 
gliwickiego, zwłaszcza jego dwóch wio-
dących gałęzi – hutnictwa i górnictwa 
– wyjaśnia autorka. (mm)

Do 5 listopada można przesyłać zgłoszenia konkursowe do festiwalu Świat to za mało. Or-
ganizatorzy szukają autorów ciekawych fotografii podróżniczych oraz globtroterów, któ-
rzy opowiedzą o swoich wojażach podczas imprezy.

Festiwal Świat to za mało zaplano-
wano na 18 i 19 listopada. Na adres 
fotokonkurs@przedsiebie.org moż-
na wysyłać zdjęcia z podróży, które 
wezmą udział w konkursie fotogra-
ficznym. Temat zdjęć jest dowolny – 
mogą to być fotografie krajobrazowe, 
przyrodnicze, reportażowe, zdjęcia 
architektury i inne. Na najlepsze prace 
czekają nagrody.

Nieważne, czy zwiedzasz najdal-
sze zakątki globu, czy przemierzasz 
pobliskie szlaki – jeżeli umiesz o tym 
opowiadać, nie wahaj się i zgłoś swoje 
wystąpienie do sekcji konkursowej. 
Najlepsi prelegenci festiwalu zostaną 
nagrodzeni.

Szczegółowe informacje na te-
mat festiwalu Świat to za mało są 
dostępne na stronie internetowej 
www.przedsiebie.org/swiattozamalo. 

Impreza została uznana za najlepszą 
inicjatywę 2015 roku w konkursie 
Liderzy Społeczni Gliwic. W tym roku 
wydarzenie odbędzie się już po raz 

czwarty. Organizatorem festiwalu jest 
Stowarzyszenie Przed Siebie. Projekt 
jest dofinansowany z  budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

Opowieść o żeliwie

Podróżnicy i fotografowie POSZUKIWANI!

CO?
   GDZIE? 
     KIEDY?

CZWARTEK 26 PAŹDZIERNIKA
 ■ godz. 09.30‒18.00: „Pamięć Kresów – Kresy w pa-

mięci” – konferencja naukowa, hotel Silvia (ul. Stu-
dzienna 8) i Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Otwieranie świata” – prelekcja na te-
mat pedagogiki i spotkanie autorskie, Scena Forum 
(CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.00: „Future shorts” – pokaz filmów krót-
kometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA
 ■ godz. 16.00: finał dziecięcy IX Festiwalu Rytm Gli-

wice, występy Marcina Pawlaka i Mariko, Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00: „August Sander. Portrety 1910–1954” 
– otwarcie wystawy fotografii, Czytelnia Sztuki (Wil-
la Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: wernisaż wystawy „Skandal niezna-
ny” Andrzeja Talewicza, spotkanie z wokalistami 
zespołów WłochAty (Paulussem) i Psy Wojny (Fa-
lonem), koncert Janusza Reichla w ramach Punk 
Generation, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

SOBOTA 28 PAŹDZIERNIKA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Górnośląski świat dzieci” – za-

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

 ■ godz. 16.00: „Wielka historia w małej dzielnicy. Ła-
będy oczami Kroniki Gründela” ‒ wybrane zagad-
nienia” – wykład Anny Kulczyk z cyklu „ARTEfakty”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: finał młodzieżowy IX Festiwalu Rytm Gli-
wice, występy Sylwestra Targosza-Szalonka, Chwili Nie-
uwagi, Nairy Ayvazan, Kamila i Rocha Karolczuków, Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIKA
 ■ godz. 18.00: „Mistrzowskie interpretacje” – koncert 

Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Anny Marii Staśkie-
wicz i Katarzyny Budnik-Gałązki, Scena Bajka (kino 
Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Wesoły Wędrownik” – koncert 
twórczości Norberta Blachy, Centrum Edukacyjne  
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

W 2017 roku przypada 110. rocznica śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego. 

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

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach wraz z wieloma 
partnerami tworzy interdyscy-
plinarny projekt „Światu dajesz 
kształt”, który promuje 
twórczość artysty 
o r a z 

kulturę polską na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ra-
mach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Promocja kultury polskiej za granicą” i zakłada długo-
falową współpracę kilkudziesięciu partnerów z Polski 
i Ukrainy.

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w literackim konkursie. Zagadki doty-
czą Stanisława Wyspiańskiego i jego 

twórczości. Konkurs rozpoczął się  
w sierpniu, kolejne zagadki są  
publikowane w każdy ostatni czwar-
tek miesiąca w „MSI – GLIWICE” i na 

stronie internetowej www.biblioteka.
gliwice.pl.

We wrześniu pytaliśmy o tytuł jednego z obrazów. 
Było to dzieło pt. „Portret Dziewczynki”.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy.

A oto kolejna zagadka!

Aby wziąć udział w zabawie, 
należy odpowiedzieć na pytanie:

W którym kościele znajduje się 
przedstawiony na fotografii witraż 

Stanisława Wyspiańskiego?

Odpowiedzi należy przesyłać na adres 
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 10 listopada. 
Nagrody otrzymają druga i szósta osoba, które 
nadeślą prawidłową odpowiedź. Laureatów 
poinformujemy wiadomością zwrotną.

zagadka nr 3

Jesień z Wyspiańskim
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Muzeum w Gliwicach przygotowało niezwykłą wysta-
wę fotografii Augusta Sandera. Od 27 października przy  
ul. Dolnych Wałów 8a będzie można zobaczyć ponad 100 
najważniejszych zdjęć artysty.

August Sander był niemieckim 
fotografem, który specjalizował 
się w portretach. Jego dziełem 
życia było stworzenie zbiorowego 
fotograficznego obrazu niemiec-
kiego społeczeństwa. Ten socjo-
logiczny projekt, nigdy nieukoń-
czony, jest powszechnie zaliczany 
do najważniejszych przedsięwzięć 
fotograficznych XX wieku. Sander 
fotografował przedstawicieli 
wszystkich warstw społecznych, 
wykonujących rozmaite zawody. 
Zdjęcia były pozowane, a ludzie 
często byli przedstawiani na do-
pasowanym do nich tle (na przy-
kład cukiernik podczas mieszania 
ciasta, murarz ze stosem cegieł).

‒ „Oblicze czasu” to dzieło wy-
jątkowe, wykraczające daleko poza 
sztukę portretowania. Dzięki niemu 
Sander przeszedł do historii jako 
pionier nowego obiektywizmu, który 
wyznaczył kierunek rozwoju fotogra-
fii i sztuki lat 20. ubiegłego stulecia 
– mówi Gabriele Conrath-Scholl, ku-
rator wystawy. Gliwicka prezentacja 
jest rekonstrukcją cyklu „Ludzie XX 
wieku”. Odbitki wykonano w latach 
90. z oryginalnych negatywów z Ko-
lekcji Fotografii SK Stiftung Kultur 
w Kolonii. Dodatkowo ekspozycja 
w Czytelni Sztuki została uzupełniona 
o dzieła dotąd niepublikowane.

Wystawa będzie prezentowana 
do 17 grudnia. (mm)

KULTURA

Mistrzowskie portrety w Czytelni Sztuki

CO?
   GDZIE? 
     KIEDY?

CZWARTEK 2 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: Joshua Redman – koncert w ramach 

8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych 
i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Marianne Solivan – koncert w ramach 
8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych 
i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)

PIĄTEK 3 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00–19.00: International Games Day @ your  

library, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

SOBOTA 4 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: Kryzys, Elbanda, Bunkier, L.A.S.T., 

Alles, Dzieciuki, The Fialky, Siksa – koncerty 
w ramach Punk Generation, klub Spirala (Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyń-
ska 85)

 ■ godz. 20.00: Solosters – koncert z cyklu „Spotkania 
z jazzem tradycyjnym”, klub muzyczny 4art (ul. Wie-
czorka 22)

NIEDZIELA 5 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Pan Patyk” – seans w ra-

mach Dziecięcego Saloniku Filmowego, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: Gliwicki Klub Literacki – warsztaty 
z Krzysztofem Siwczykiem, Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: Alejandro Córdova, Goran Krivokapić 
– koncert w ramach XIX Międzynarodowego Gliwic-
kiego Festiwalu Gitarowego, Centrum Edukacyjne 
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.15: „Rewolucja. Nowa sztuka nowego 
świata” – projekcja z cyklu „Rewolucja. Narodzi-
ny rosyjskiej awangardy | sztuka na ekranie”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Stanisław Soyka z zespołem – koncert 
w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Form 
Etnicznych i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

PONIEDZIAŁEK 6 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: Yellowjackets – koncert w ramach  

8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych 
i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Audrey Martell – koncert w ramach 
8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych 
i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10)

WTOREK 7 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: Alfredo Rodríguez Trio – koncert w ra-

mach 8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicz-
nych i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10)

ŚRODA 8 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: Piotr Baron Band – koncert w ramach 

8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych 
i Jazowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)
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Sześć strun miasta
5 listopada rozpocznie się XIX Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy. Wśród wyko-
nawców są prawdziwi wirtuozi nylonowych strun – Alejandro Córdova i Goran Krivoka-
pić, Thomas Müller-Pering i András Csáki, Sabrina Vlaškalić oraz zespół Quatuor Eclisses.

Gliwicki festiwal to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w kalendarzu 
wszystkich wielbicieli gitarowego gra-
nia. W każdą listopadową niedzielę 
(5, 12, 19 i 26) o godz. 18.00 sala 
koncertowa Centrum Edukacyjnego 
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła 
II 5a) będzie rozbrzmiewać muzyką 
instrumentalistów z absolutnej świa-
towej czołówki.

W tegorocznej edycji wystąpią 
Alejandro Córdova i Goran Kri-
vokapić. Podczas ich koncertu mek-
sykańska gitarowa energia spotka 
się z europejskim żywiołem prosto 
z Czarnogóry. Drugi festiwalowy 
duet stworzą Thomas Müller-Pe-
ring i András Csáki. Müller-Pering 

to znakomity instrumentalista 
z Niemiec, a o Csákim mówi się, 
że podczas koncertów przedkłada 
artystyczną ekspresję nad popisy-
wanie się wirtuozerią. Jest bardzo 
wszechstronnym muzykiem – poza 
recitalami solowymi ma w swoim 
repertuarze także koncerty muzyki 
kameralnej i występy z orkiestrami 
symfonicznymi.

Dla gliwickiej publiczności zagra 
także Sabrina Vlaškalić, jedna z naj-
bardziej docenianych współcze-
snych gitarzystek klasycznych, regu-
larnie występująca w Europie, Azji 
i Ameryce Łacińskiej. Punktem obo-
wiązkowym tegorocznego Gliwic-
kiego Festiwalu Gitarowego będzie 

koncert francuskiej grupy Quatuor 
Eclisses. Kwartet w składzie Gabriel 
Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre 
Lelièvre, Benjamin Valette to zna-
komici instrumentaliści, którzy na 
nowo definiują brzmienie gitary 
klasycznej. Ich repertuar jest bardzo 
zróżnicowany, wykonują zarówno 
utwory kompozytorów francuskich, 
jak i Bacha albo Rossiniego.

Organizatorem festiwalu jest 
Gerard Drozd, uznany gliwicki kom-
pozytor i gitarzysta, wyróżniony 
w 2017 roku przez Prezydenta Mia-
sta Gliwice nagrodą w dziedzinie 
upowszechniania kultury. Impreza 
jest dofinansowana z budżetu Mia-
sta Gliwice. (mm)

Sabrina Vlaškalić Quatuor Eclisses András Csáki
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MIASTO TAJEMNIC

Jedna rozmowa okazała się 
bardzo zaskakująca. Pan Dariusz 
Kulosik jako dziecko żył w Sław-
kowie. I domniemywał, że 
mieszkał właśnie w domu pro-
jektu Karola Schayera. Przypusz-
czał, ponieważ w poprzednim 
tekście zabrakło zdjęcia tego 
właśnie budynku. Specjalnie nie 
umieściłam go dla zwiększenia 
zainteresowania. Fotografia 
ocalałego fragmentu Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, która 
ilustrowała poprzedni odcinek, 
była wystarczająco spektakular-
na dla większości czytelników. 
Wspomniana rozmowa zaowo-
cowała spotkaniem. Ostatecznie 
okazało się, że sławkowski dom 
pana Dariusza nie jest odkrytą 
„perłą z lamusa”. Otrzymałam 
jednak od niego prezent – zdję-
cie budynku przy ul. Dubois 
36 w Gliwicach, zrobione na 
początku lat 50. ubiegłego 
wieku. Gdzie Sławków, a gdzie 
Gliwice? Proste wytłumaczenie. 
Ojciec pana Kulosika był jednym 
z dyrektorów Fabryki Drutu, 
najpierw w Sławkowie, później 
w Gliwicach. W naszym mieście 
otrzymał mieszkanie w jednym 
z zakładowych obiektów.

Fabryka z młyna wzięta
Wspomniany budynek nr 36 

należał do zespołu zabudowy 
Fabryki Drutu, której początki 
sięgają II połowy XIX wieku – cza-
su boomu industrialnego całego 
Górnego Śląska. Właścicielem 
Fabryki Drutu był przemysłowiec 
August Wilhelm Hegenscheidt. 

Bardzo rozsądnie wybrał lokali-
zację zakładu, mianowicie teren 
młyna przy Kanale Gliwickim, 
w okolicach dzisiejszych ulic 
Śliwki i Dubois. Młyn w roku 
1852 przebudował na potrzeby 
fabryki, a produkowany asorty-
ment transportował w głąb Prus 
pobliskim kanałem. Jednak samo 
to nie rozwiązywało wszystkich 
problemów Hegenscheidta. 
Przemysłowiec musiał bowiem 
przekonać odbiorców do swoich 
wytwarzanych mechanicznie 
produktów. Pozbył się zatem 
konkurencji rzemieślników (ko-
wali), stosując ceny dumpingowe 
lub nawet rezygnując całkowicie 
z zarobku, jak w przypadku lin 
dostarczanych do kopalń. Sukce-
sywnie też rozbudowywał fabry-
kę, aż z czasem stał się konkuren-
cją dla innej rodziny gliwickich 
przemysłowców – Caro. I z tym 
„problemem” poradził sobie 
znakomicie. W 1887 roku doszło 
bowiem do połączenia (fuzji) 
obu firm. Strategiczne myślenie 
oraz pracowitość Hegenscheidta 
i jego spadkobierców doprowa-
dziły do tego, że Fabryka Drutu 
do wybuchu II wojny światowej 
była jednym z największych i naj-
nowocześniejszych zakładów 
tego typu.

Turnshalle. Dla ciała  
i zmysłów

Hegenscheidt angażował się 
ponoć osobiście w proces pro-
dukcji do tego stopnia, że przy 
uruchomieniu fabryki stracił 
prawą rękę. 

Znany był jednak nie tylko 
z pracowitości. Dał się po-
znać jako filantrop, osoba 
z bardzo ludzkim podej-
ściem do zatrudnionych 
pracowników. Budował 
mieszkania dla robot-
ników, krytą pływalnię 
(w 1902 roku przy obecnej 
ul. Dubois 40) oraz salę 
gimnastyczną przy ul. Du-
bois 36 (w 1907 lub 1908 
roku, rok budowy określo-
no na podstawie analizy 
dostępnych map). 

Tzw. Turnshalle, bowiem 
taka nazwa widnieje na zacho-
wanych mapach z 1908 roku, 
do czasów nam obecnych nie 
zachowała się w całości. Prze-
trwała jedynie część mieszkalna, 
gdzie przeprowadziła się rodzi-
na dyrektora Kulosika.

Budynek przypomina 
willę miejską w eklektycz-
nym stylu z elementami 
neoromańskimi i neoba-
rokowymi. 

Zachowane elewacje, co 
można zobaczyć na unikato-
wych zdjęciach, cechuje bardzo 
bogata dekoracja. Zestawiono 
ze sobą dekoracje tynkowane 
z ceglanymi, mur pruski ze sny-
cerką. Na zdjęciach widać, jak 

wyglądały też okna na parte-
rze, zamknięte łukiem pełnym. 
Z tyłu budynku elewacja jest 
pozbawiona detali, prosta, 
zupełnie inna od pozostałych. 
Dlaczego? W tym miejscu znaj-
dowała się hala sportowa, która 
niestety została zburzona. Od 
pana Kulosika dowiedziałam się, 
że poziom posadowienia budyn-
ku przez lata uległ zmianie. Dziś 
jest znacząco wyższy niż przed 
laty. Jeśli mowa o wnętrzach, to 
dawniej parter z piętrem łączył 
telefon, na schodach były dywa-
ny, a ściany były pomalowane 
w sposób charakterystyczny dla 
czasów przedwojennych. Mój 
rozmówca przekonał się o tym 
podczas remontu mieszkania, 
kiedy zerwano tam tapety.

Budynek został wpisany do 
rejestru zabytków wojewódz-
twa w czerwcu 2017 roku na 
wniosek obecnego właściciela, 
jako „materialne świadectwo 
historii rozwoju przemysłu 
Górnego Śląska i gliwickiej 
Fabryki Drutu na początku XX 
wieku oraz przykład zabudowy 
towarzyszącej halom fabrycz-
nym. Wyróżnia się bogactwem 
i zróżnicowaniem form archi-
tektonicznych i plastycznych 
bryły i elewacji, charaktery-
stycznych dla budownictwa 
regionu”.

To kolejna uratowana „per-
ła”. Wiele innych czeka jeszcze 
na swój czas.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Wydobyte ze wspomnień
Przygotowując tekst, zadaję sobie czasem nerwowo pytanie: Co może za-
interesować czytelników? Musi być zaskakująco, o Gliwicach i zabytkach.  
Ale czy będę miała odpowiednie zdjęcia do zilustrowania treści…? Tak mniej 
więcej przedstawia się mój proces twórczy. Tym razem jednak nie było pro-
blemu ani z inspiracją, ani ze zdjęciem. Po poprzednich „Perłach z lamusa” te-
lefon ciągle dzwonił. Mieszkańcy uzupełniali tekst o interesujące informacje. 
Widać połączenie Gliwic ze Sławkowem było dobrym pomysłem.

ul. Dubois 36, lata 50 XX w. Budynek tonął przed laty w zieleni

Budynek przy ul. Dubois 36 – obecnie
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SPORT

Futsaliści wrócili 
na tarczy

Z piekła do nieba

Miażdżąca przewaga 
gliwickich szczypiornistek

W czwartej kolejce Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice musiał uznać wyż-
szość trzeciej drużyny minionego sezonu – FC Toruń, ulegając 0:4. Do 
przerwy było to wyrównane spotkanie, ale po zmianie stron domino-
wali już gospodarze, zasłużenie wygrywając.

 – W pierwszej, wyrównanej połowie 
kibice bramek nie zobaczyli, choć oba 
zespoły stworzyły sobie po kilka okazji. 
Lepsze jednak mieli torunianie, ale świet-
nie w bramce Piasta spisywał się Michał 
Widuch, dla którego był to pierwszy w tym 
sezonie występ – relacjonuje Grzegorz Mu-
zia, rzecznik prasowy futsalistów Piasta.

Po zmianie stron inicjatywa należała 
już jednak do torunian. Padły trzy gole. 
W 22. minucie Kriezel strzałem z dystan-
su w samo okienko otworzył wynik tego 
spotkania. Nie upłynęły dwie minuty, 
a już FC Toruń prowadził 2:0. Tym razem 
Mikołajewicz strzałem z trzech metrów 

pokonał Michała Widucha. To podcięło 
nieco skrzydła gliwiczanom, ale do końca 
tego spotkania było jeszcze dużo czasu.

Gospodarze zmienili jednak taktykę. 
Cofnęli się, pozwalając zawodnikom Pia-
sta rozgrywać piłkę i czekając na okazję 
do przejęcia futsalówki i wyprowadzenia 
kontrataku. Szybko też miejscowi złapali 
cztery przewinienia, ale nie przełożyło się 
to na jakąś nerwową grę torunian. W 40. 
minucie Mikołajewicz skompletował hat-
-tricka. Gliwicki zespół jeszcze próbował 
strzelić kontaktowego gola, ale Nicola 
Neagu nie dał się pokonać i FC Toruń 
zasłużenie pokonał Piasta 4:0.  (kik)

W 13. kolejce Lotto Ekstraklasy Piast zremisował na wyjeździe z Zagłę-
biem Lubin. Bramki dla gliwiczan zdobyli Michal Papadopulos oraz Joel 
Valencia, który wpisał się na listę w doliczonym czasie gry. 

– Z przebiegu spotkania na pewno 
zasłużyliśmy przynajmniej na jeden 
punkt – skomentował po meczu Wal-
demar Fornalik, trener Niebiesko-Czer-
wonych. 

Zagłębie otworzyło wynik rywali-
zacji po krótkim rozegraniu rzutu roż-
nego. Opiekun Piasta przyznał, że stałe 
fragmenty gry Miedziowych sprawiały 
kłopoty jego drużynie. – Pierwsza poło-
wa była dobra, bo długimi momentami 
utrzymywaliśmy się przy piłce. Mieliśmy 
jedynie problem ze stałymi fragmen-
tami. To był nasz słabszy punkt w tym 
meczu, ale kontrolowaliśmy grę – mówił 
Waldemar Fornalik.

Druga połowa rozpoczęła się lepiej 
dla miejscowych, którzy w 51. minucie 
ponownie wyszli na prowadzenie. Niebie-
sko-Czerwoni zdołali jednak doprowadzić 
do remisu. – Po przerwie straciliśmy bramkę 
z niczego, a to skomplikowało naszą sytu-
ację. Zespół pokazał jednak, że walczy do 
końca. Upór i determinacja pomogły nam 
zdobyć jeden punkt. Joel Valencia wpisał się 
na listę w doliczonym czasie gry – podkreślił 
trener Fornalik. 

Następny mecz Niebiesko-Czerwoni 
zagrają u siebie. Na Stadionie przy Okrzei 
podejmą 28 października Wisłę Płock. 
Początek meczu – godz. 15.30.

 Biuro Prasowe GKS PIAST SA

Akademiczki AZS-u Politechniki Śląskiej mają za sobą wielkie emocje 
w I lidze siatkarskiej.Najpierw po dwuipółgodzinnej grze pokonały 3:2 
przeciwniczki z E. Leclerc Radomki Radom. W kolejnym spotkaniu ule-
gły Wiśle Warszawa 0:3. 

Radomka Radom to zespół aspirujący 
do gry w Orlen Lidze, dlatego gliwicka dru-
żyna przystąpiła do gry z wielkim szacun-
kiem dla przeciwnika. Mimo to przegrała 
dwa pierwsze sety. Trzy następne partie 
to popis skutecznej gry naszych zawodni-
czek, które ostatecznie zdecydowanie po-
konały radomianki, sprawiając ogromną 
niespodziankę. Kolejny mecz  nie wypadł 

tak dobrze – akademiczki poległy na wy-
jeździe w meczu z Wisłą Warszawa (0:3). 
Szansa na rehabilitację i cenne 3 punkty 
nadarzy się już 28 października w Nowej 
Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej 
przy ul. Kaszubskiej 28. Akademiczki po-
dejmą u siebie Jokera Mekro Energore-
mont Świecie. Początek spotkania – godz. 
18.00. Wstęp wolny!  (kik)

Starcie piłkarek ręcznych SPR Sośnica Gliwice z akademiczkami AZS 
UMCS Lublin, ubiegłorocznym sąsiadem w tabeli, ułożyło się dla gliwi-
czanek lepiej niż spodziewali się ultraentuzjaści!

 – Rekordowy procent obron naszych 
bramkarek w połączeniu z bardzo wy-
soką skutecznością w kontrze i w ataku 
dała jeszcze wyższe niż przed tygodniem 
zwycięstwo 34–19 (20–9) – najwyższe 
w najnowszej historii występów Sośnicy 
w I lidze – podkreśla walory ostatniego 
meczu gliwickich szczypiornistek Krzysztof 
Zieliński z SPR Sośnica Gliwice.

Lubelski zespół znany jest z dobrej 
defensywy i bardzo nieregularnego ata-
ku, toteż kluczem do wygranej okazała się 
szczelna defensywa gliwiczanek, zmuszają-
ca do błędów i rzutów z trudnych pozycji. 
W I połowie Sośnica zrobiła to perfekcyj-
nie, rzucając aż 10 bramek w kontrataku. 
Wynik 20–9, choć przechodził najśmielsze 
oczekiwania, nie był przypadkowy.

Druga część zaczęła się od odrobienia 
małej części strat przez lublinianki, lecz 
późniejszy 10-minutowy okres bez gola 
przekreślił resztki nadziei na zmniejsze-
nie dystansu. W szczytowym momencie 
przewaga gliwiczanek osiągnęła aż 18 
bramek. 

W końcowym fragmencie rywalki wy-
korzystały nieregularność pewnych zwy-
cięstwa gliwiczanek, by nieco zmniejszyć 
rozmiary porażki, ale to kapitan Sośnicy 
Aleksandra Abramowicz dobiła rywalki 
w ostatnich sekundach, rzucając swoją 
11 bramkę w meczu i ustalając rezultat 
na 34–19. W barwach gliwickiej drużyny 
udany występ oraz pierwszą bramkę 
zaliczyła pierwsza nowa obrotowa Alek-
sandra Olejarczyk.  (kik)

fo
t. 

z a
rc

hi
w

um
 P

ia
st

a 
Gl

iw
ic

e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 S

PR
 S

oś
ni

ca
 G

liw
ic

e
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 A
ZS

fo
t. 

I. 
Do

ro
ża

ńs
ki

/p
ia

st
-g

liw
ic

e.
eu

pokazał 
determinację

Piast 



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43–44/2017 (871–872), 26 października 201714

Z MIASTA

Jednym śladem

Szukasz pracy? Odwiedź giełdę!

Psiaki znalazły dom
Aż 247 osób wzięło udział w ostatnim Biegu na 6 łap, który zorganizowało gli-
wickie Schronisko dla Zwierząt. To absolutny rekord. Dobrą wiadomością jest 
również to, że nowy dom znalazły cztery pieski. 

Ogromna frekwencja 
i szczęśliwe adopcje – tak było 
podczas sobotniego Biegu na 
6 łap. Duża frekwencja spra-
wiła, że czas oczekiwania na 
pieska nieco się wydłużył, ale 
nie zniechęciło to uczestników 
zabawy.

– Bieg na 6 łap to możliwość 
bliższego poznania zwierząt 
przebywających w schronisku. 
W trakcie wspólnego spaceru 
tworzą się nowe przyjaźnie, 
które często kończą się adopcją 
zwierzaka. Podczas sobotniego 
biegu nowy dom znalazły czte-

ry psiaki: Dziadek, Rubin, Amik 
oraz Funia. Sobota była również 
szczęśliwa dla dwójki psiaków, 
które zostały odebrane przez 
swoich właścicieli – podsumo-
wuje Iwona Janik, rzecznik pra-
sowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach.  (mf)

725 psich piękności zaprezentowało się podczas 40. Wy-
stawy Psów Rasowych zabrzańskiego oddziału Związku 
Kynologicznego w Polsce, która odbyła się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Czechowice” w Gliwicach.

 Na podium stanęły naj-
piękniejsze psy wystawy Best 
In Show w różnych katego-
riach: terier Sozvezdie Magil 
Jiznennaja Sila SILA, American 
Staffordshire (wł. Krzysztof 
Błażków), Lhasa Apso Diamella 
King of North Exotic (wł. Solien 
Iversen, Kielsto Solien Oyfrid), 
długowłosy owczarek niemiecki 
Magda von Tronje (wł. Konrad 
Karaśkiewicz) i beagle Karakush 
Arnotts Tim Tam (wł. Katarzyna 
Sapierzyńska-Kurek).  (mf)

Najpiękniejsze!

Gliwice stale poszerzają bazę rowerową, stwarzają też kolejne możliwości bez-
piecznego pozostawiania i naprawy jednośladów. Z powodzeniem działa Gliwicki 
Rower Miejski, powstają kolejne trasy rowerowe, organizowane są rajdy i zawody 
rowerowe, montowane są też kolejne bezpieczne stojaki i samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów.

W mieście jest około 100 km 
tras rowerowych, a od marca 
tego roku gliwiczanie korzystają 
z Gliwickiego Roweru Miejskie-
go. Powiększa się również baza 
samoobsługowych stacji napraw 
rowerów, działających od ubie-
głego roku.  Mieszkańcy mają 
obecnie do dyspozycji 9 stacji 
zlokalizowanych w pobliżu ist-
niejących tras rowerowych oraz 
innych miejsc uczęszczanych 
przez użytkowników jednośla-
dów. Przy każdej znajdują się 
stojaki rowerowe. W ubiegłym 
roku ustawiono 5 stacji napraw 
rowerów. Pojawiły się przy alei 
Sikornik, przy ul. św. Anny, alei 

Przyjaźni w rejonie parku Chopi-
na, przy Radiostacji oraz przy pla-
cu Inwalidów Wojennych. W tym 
roku ustawiono 4 nowe stacje. 
Znajdują się przy skrzyżowaniu 
ul. Sikorskiego i Reymonta, Per-
seusza i ronda Księżycowego, 
przy ośrodku wypoczynkowym 
w Czechowicach oraz przy  
ul. Wolności. Inwestycja koszto-
wała 33,6 tys. zł i została sfinan-
sowana z budżetu miejskiego.

– Stacje naprawcze rowerów 
umożliwiają zrobienie przeglądu 
lub szybką naprawę roweru. Za 
pomocą zamontowanych narzędzi 
można samodzielnie zreperować 
przedziurawione dętki, napom-

pować opony, 
wyregulować 
siodełko lub 
h a m u l c e . 
Na stacjach 
i s t n i e j e 
możliwość 
podwiesze-
nia roweru, co 
ułatwia napra-
wę – wyjaśnia Ewa 
Staszków z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych (PU) Urzędu 
Miejskiego W Gliwicach.

W tym roku na zlecenie 
Wydziału PU powstały też 
nowe parkingi rowerowe. Za-

montowano je 
przy ul. św. Bar-

bary, Jedności i przy  
pl. Krakowskim. Inwestycja 

kosztowała 4,7 tys. zł i została 
sfinansowana z budżetu miasta.

Koniec sezonu
Gliwicki Rower Miejski od razu 

przypadł do gustu mieszkańcom. 

Od marca do końca września 
w systemie zarejestrowało się  
6 837 osób, a jednoślady wypo-
życzano 54 970 razy. Ponieważ 
sezon rowerowy dobiega końca, 
informujemy, że system będzie 
funkcjonował do 30 listopada, 
a działalność wznowi wraz z roz-
poczęciem kolejnego sezonu –  
1 marca 2018 r.  (mf)
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To jedno z ciekawszych miejsc do poznania szerokiej oferty rynku pracy i wybrania 
tej najbardziej dopasowanej do potrzeb. 26 października w Centrum Edukacyjno-
-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18b odbędzie się 11. edycja Giełdy Pracodawcy 
i Przedsiębiorczości.

Na uczestników czeka blisko 
100 wystawców i potencjalnych 
partnerów biznesowych, trenin-
gowe rozmowy kwalifikacyjne 
z pracodawcami oraz wiele 
innych atrakcji. Podczas wyda-
rzenia studenci i absolwenci 
będą mieli m.in. okazję do 

skonsultowania swoich doku-
mentów aplikacyjnych oraz uzy-
skania informacji pomocnych 
do otworzenia i prowadzenia 
własnej działalności gospodar-
czej. W trakcie targów poznamy 
również finalistów konkursu 
„Mój pomysł na biznes”.

Jesienne targi pracy organi-
zuje Biuro Karier Studenckich. 
Ich uroczyste otwarcie zaplano-
wano na godz. 9.00 w auli B Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowego 
przy ul. Konarskiego 18b. Prze-
widywane zakończenie – godz. 
15.00.  (kik) fo
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AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

INFORMACJE

Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje:

że zarządzeniem organizacyjnym  
nr DN–13/2017 dyrektora Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach z 7 września 2017 r. 

10 listopada 2017 r. został ustanowiony 
dniem wolnym od pracy w zamian  
za święto przypadające w sobotę  

11 listopada 2017 r.
Podstawa prawna:  art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca  

1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

W związku z powyższym Zarząd Dróg 
Miejskich będzie w tym dniu nieczynny.

Dyrektor Teatru 
Miejskiego  
w Gliwicach
zaprasza wszystkich  
zainteresowanych do wzięcia udziału 
w rekrutacji na stanowiska:

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4. rekomendacje,
5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierp- 
nia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Forma i termin składania ofert
Wymagane dokumenty należy przesłać e-mailem 
w formacie PDF na adres: sekretariat@teatr.gliwice.pl,  
złożyć osobiście w sekretariacie Teatru Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, w go-
dzinach 8.00–16.00 lub przesłać listem poleconym na 
ww. adres w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 listopada 2017 r. Oferty, które wpłyną 
po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Uprzejmie 
informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani 
telefonicznie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych informujemy, że dane osobowe kandyda-
tów do pracy w Teatrze Miejskim w Gliwicach, 44-100, 
ul. Nowy Świat 55/57, uzyskane w procesie rekrutacji 
lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane 
wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobo-
wych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich poprawiania. 

SPECJALISTA ds. PR i marketingu
Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 
pełen etat
Wymagania:  
• doświadczenie w pracy w PR i/lub marketingu,
• praktyczne umiejętności opracowywania i wdra-

żania różnorodnych strategii sprzedaży usług 
powiązanych z sektorem kultury i rozrywki,

• umiejętność identyfikowania i wykorzystywania 
efektywnych kanałów sprzedaży i reklamy,

• umiejętność posługiwania się różnorodnymi 
technikami marketingowymi,

• bardzo dobra znajomość rynku lokalnego (mia-
sto/region),

• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność motywowania zespołu współpra-

cowników,
• ukierunkowanie na skuteczność i efektywność 

działania, 
• samodzielność, komunikatywność,
• umiejętność kierowania zespołem,
• umiejętność podejmowania samodzielnych 

decyzji,
• łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów 

z przedstawicielami mediów.

Pracownik porządkowo- 
-gospodarczy (konserwator)
Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Wymagania:  
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• umiejętności wykonywania drobnych napraw 

sprzętów technicznych,
• sumienność, odpowiedzialność, pracowitość,
• uczciwość,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, które 

chcą wykonać prace w ramach edycji pilotażowej 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie 

Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.
Oferta wykonawcy może dotyczyć mo-
dernizacji systemów grzewczych: kotłów 
gazowych kondensacyjnych, kotłów retorto-
wych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie 
z normą PN-EN-303-5:2012, pomp ciepła, 
elektrycznych pieców akumulacyjnych, 
termoizolacji (docieplenia ścian, stropów 
lub dachów) oraz wymiany stolarki okien-
nej i drzwiowej. Wymagania w zakresie 
ofert określone zostały w załączniku nr 3 
do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta 

Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych oraz lokali 
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, 
realizowanych w ramach edycji pilotażowej 
,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla 
miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy pro-
simy o składanie kompletnych ofert w biurze 
podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
z zaznaczeniem na kopercie –,,Oferta na 
PONE 2017” z dopiskiem ,,nie otwierać”.

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o. jako Operator Strefy 

Płatnego Parkowania  
w Gliwicach informuje,

 że zarządzeniem organizacyjnym zarządu spółki

3 listopada 2017 r. został ustanowiony 
dniem wolnym od pracy w zamian za święto 
przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.
Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy (j.t. DzU z 2006 r., poz. 1666 z późn. zm.).

W związku z powyższym biuro Strefy  
Płatnego Parkowania w Gliwicach będzie  

w tym dniu nieczynne.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych przejmie prowadzenie inkasa opłaty targowej na terenie całego 
miasta – przypomina Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

Przypominamy, że opłatę targową 
pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach, przy czym za targowiska 
uznaje się wszelkie miejsca, w których 
jest prowadzona sprzedaż (zarówno 
miejsca do tego wyznaczone, np. zor-
ganizowane targowiska, jak i inne,  

np. place, chodniki, przejścia, pasy przy-
drożne). Bez znaczenia dla uiszczania opłat 
targowych jest to, czy sprzedaż odbywa się 
na terenie miejskim czy prywatnym, jak 
również to, czy sprzedający uiszcza inne 
należności za korzystanie z targowiska (np. 
opłaca czynsz dzierżawny).

Opłacie targowej nie podlega 
sprzedaż dokonywana w budynkach 
lub w ich częściach, zwolnieni są z niej 
także sprzedający, którzy są podatnikami 
podatku od nieruchomości w związku 
z przedmiotami opodatkowania, poło-
żonymi na targowiskach.  (po)

Zmiana inkasenta opłaty targowej

Należący do miasta lokal przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A jest wciąż do wynajęcia. Daw-
niej mieścił się tam m.in. sklep RTV. Teraz przyszedł czas na nowego najemcę. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS po raz kolejny ogłosił przetarg na wysokość stawki czynszu. 

Lokal w ścisłym centrum Gliwic, mię-
dzy głównymi arteriami (ul. Zwycięstwa 
i Dworcową), doskonale nada się na 
działalność gastronomiczną, usługową 
lub handlową. Blisko stamtąd do Rynku, 
starówki, Urzędu Miejskiego, sklepów, 
kawiarenek i restauracji oraz placu Kra-
kowskiego i kampusu studenckiego.

Lokal ma powierzchnię 462,01 m2 
i wymaga remontu. Jest dwupoziomo-
wy, co stwarza możliwość ciekawej 
aranżacji przestrzeni. Ustny nieogra-
niczony przetarg na wysokość stawki 
czynszu nieruchomości należącej do 
Miasta Gliwice rozpocznie się 17 li-
stopada o godzinie 9.30 w siedzibie 

ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

Osoby zainteresowane wynajmem 
nieruchomości mogą zobaczyć lokal  
6 listopada w godz. od 10.00 do 10.15. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz www.zbmgliwice.pl. (mf)

Czas na nowego najemcę
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OGŁOSZENIA 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017

Zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazynowych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych towarów do 

magazynu oraz odpowiednie ich roz-
mieszczenie,

• kontrola zapasów magazynowych i zapew-
nienie zgodności stanów magazynowych,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• uczestnictwo w programach usprawnień.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widłowego 

– mile widziane,
• wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe,
• znajomość tematyki gospodarki maga-

zynowej,
• podstawowa znajomość obsługi komputera 

i komputerowych urządzeń magazynowych,
• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole, 
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej  

– mile widziane.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medi-
cover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 
i podanym nr referencyjnym Magazynier/
MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice. Wszystkie oferty pracy znaj-
dziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb 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)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych 

w przewozach samochodowych FTL,
• zapewnienie odpowiednich środków trans-

portowych w celu realizacji zleceń klientów,
• kontrola przebiegu procesu transportowego 

i rozwiązywanie powstałych problemów,
• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodaw-

cami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach 

realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych 

usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu infor-

macji oraz dokumentów.

Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

stanowisku spedytora w transporcie samo-
chodowym,

• wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu 
logistycznym),

• znajomość rynku transportowego, w tym firm 
przewozowych,

• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna motywacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + sys-

tem premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice, budynek K lub nr tel. 602-290-402 lub 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na 
naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
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)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

Zadania:
• organizowanie i kierowanie pracami 

manewrowymi i ruchami taboru ko-
lejowego w sposób zabezpieczający 
prawidłowe i terminowe wykonanie 
zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewo-
dowej i bezprzewodowej,

• ocena stanu technicznego taboru 
i infrastruktury według posiadanych 
uprawnień,

• prowadzenie dokumentacji związa-
nej z wykonywanymi obowiązkami,

• współpraca z maszynistą, dyżurnym 
ruchu oraz osobami odpowiedzialny-
mi za kierowanie ruchem na bocznicy 
kolejowej.

Twój profil:
• posiadanie aktualnych uprawnień na 

stanowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego na stanowisko 
ustawiacza,

• bardzo dobre warunki zdrowotne 
i psychofizyczne spełniające aktual-
nie obowiązujące przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia rewi-

denta.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowa-

ne do Twoich potrzeb i możliwości 
(w przedziale od poniedziałku do 
soboty, w godzinach między 6.00 
a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypłaca-
ne terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gli-
wice, ul. Portowa 28, budynek E, nr tel. 
608-525-440, adres e-mail: malgorzata.
skubera@scl.com.pl. Wszystkie oferty 
pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.
scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych dla reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

maszynista pojazdów 
trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Maszynista/MSI/2017

Zadania:
• wykonywanie manewrów w ob-

rębie bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji zwią-

zanej z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu 

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną ma-

newrową oraz osobami odpowie-
dzialnymi za kierowanie ruchem 
na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• uprawnienia do kierowania po-

jazdem kolejowym – spalinowym 
pojazdem trakcyjnym,

• świadectwo złożenia egzaminu 
kwalifikacyjnego na stanowisko 
maszynisty,

• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewi-

denta i/lub ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
28 lat,

• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopaso-

wane do Twoich potrzeb i możli-
wości (w przedziale od poniedział-
ku do soboty, w godzinach między 
6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypła-
cane terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej at-
mosferze,

• możliwość zdobycia cennego do-
świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, budynek 
E, nr tel. 608-525-440, adres e-mail: 
malgorzata.skubera@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stro-
nie internetowej: www.scl.com.pl.
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)”.

OFERTY PRACY

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku 
konserwatora urządzeń wielofunkcyjnych PIAP,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie techniczne 

kierunkowe (elektronika, mechatronika),
• doświadczenie w pracy w zawodzie,
• umiejętność diagnozowania usterek,
• umiejętność analitycznego rozwiązywania 

problemów,
• umiejętności z zakresu mechaniki precyzyjnej, 

elektroniki, informatyki,
• umiejętność pracy z komputerem i znajomość 

budowy komputera,
• znajomość j. angielskiego w stopniu umożli-

wiającym czytanie dokumentacji technicznej,
• zaawansowana znajomość arkusza kalkula-

cyjnego, np. MS Excel,
• wymagane prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia SEP G1,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
• posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaga-

nych do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole, komunikatyw-

ność, kultura osobista,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność oraz dokładność,
• chęć samodoskonalenia,
• samodzielność i efektywność w działaniu.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w serwisowaniu automatów 

sprzedających, biletowych lub parkomatów. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności, 
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie, 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych do ce-
lów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wia-
domości faktu obowiązku publikacji w BIP 
danych osobowych .

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Kandydat na stanowisko konserwatora urzą-
dzeń wielofunkcyjnych PIAP” należy składać 
w terminie do 3 listopada 2017 r. w sekreta-
riacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub  
e-mailowo na adres: kadry@ssm.silesia.pl w te-
macie: Kandydat na stanowisko konserwatora 
urządzeń wielofunkcyjnych PIAP.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

nabór nr KD.210.29.2017.OR-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Organizacyj-

nym w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 listopada 2017 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.28.2017.PU-3

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21,

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 listopada 2017 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 Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

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

• sprzedawca – doradca klienta 
wykształcenie średnie, obsługa komputera, komunikatyw-
ność, chęć rozwoju, zakres obowiązków: kompleksowa 
obsługa klienta, realizacja planu sprzedażowego, dbanie 
o porządek na sali sprzedaży, przyjmowanie dostawy, 
dbaniem o ekspozycję, równoważny system czasu pracy, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pomoc piekarza 
wykształcenie zawodowe, znajomość technologii wypieku 
pieczywa ukraińskiego, prawo jazdy kat. B, zakres obo-
wiązków: promowanie pieczywa, pomoc w przygotowa-
niu surowców i pomoc w wypieku pieczywa ukraińskiego 
zgodnie z obowiązującą technologią, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• pomoc kuchenna 
wykształcenie: brak wymagań, książeczka sanepidu, język 
ukraiński w stopniu komunikatywnym, zakres obowiązków: 
pomoc w przygotowywaniu potraw, utrzymanie w czy-
stości sali konsumenckiej i toalet, obsługa konsumentów, 
wydawanie posiłków, obsługa kasy fiskalnej, dwie zmiany, 
miejsce pracy: MOP Chechło;

• bieżące utrzymanie czystości 
wykształcenie min. zawodowe, min. 3 miesiące doświadcze-
nia, uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (widło-
wych), akt. książeczka sanepidu wraz z ważnymi badaniami 
do celów sanitarno-epidemiologicznych, predyspozycje do 

pracy fizycznej (dźwiganie ciężarów), dobrze rozwinięta 
orientacja przestrzenna (praca na obiektach dużych po-
wierzchniowo), nastawienie na wysoką wydajność i jakość 
pracy, gotowość do częstej zmiany miejsca pracy (praca 
w różnych lokalizacjach na terenie Gliwic, w zależności od 
zapotrzebowania) oraz podjęcia pracy w godzinach nocnych, 
zakres obowiązków: prace porządkowe na magazynie, praca 
fizyczna – obsługa wózka jezdniowego widłowego z zamon-
towanym kontenerem bocznym, utrzymanie czystości na 
terenie obiektu (zbieranie, zwożenie oraz załadunek folii 
i kartonów między regałami), dbałość o powierzone mienie, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: teren Gliwic;

• operator maszyny poligraficznej 
wykształcenie wyższe, doświadczenie w obsłudze maszyn 
poligraficznych, mile widziana znajomość jęz. ukraińskiego, 
zakres obowiązków: obsługa maszyny poligraficznej, obsługa 
krajarki poligraficznej zintegrowanej w standardzie JDF, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• sortowanie przesyłek 
wykształcenie podstawowe, rok doświadczenia, zdolności 
manualne, sortowanie przesyłek i towarów, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 
umowa-zlecenie, praca od godz. 7.00;

• magazynier 
wykształcenie podstawowe, zdolności manualne, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice, ul. Św. Urbana, umowa-
-zlecenie.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP 
Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 19 października 2017 r.
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OGŁOSZENIA

27 października 2017 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na 
wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej przy ul. Lipowej, obejmującej 
działki oznaczone w ewidencji jako: dz. nr 562 o pow. 0,0508 ha,  
KW GL1G/00032776/0; część dz. nr 552 o pow. 0,0680 ha  
(pow. całkowita: 0,1737 ha), KW GL1G/00032656/8; dz. nr 555  
o pow. 0,0315 ha; część dz. nr 556 o pow. 0,1564 ha (pow. całkowita: 
0,1596 ha); dz. nr 563 o pow. 0,0893 ha, KW GL1G/00034041/3; część 
dz. nr 554 o pow. 0,2163 ha (pow. całkowita: 0,3658 ha); ZD2962 
oraz część dz. nr 560 o pow. 0,1030 ha (pow. całkowita 0,1752 ha),  
KW GL1G/00125902/2; obręb Zatorze, na okres 2 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi: 
10 000,00 zł netto w stosunku miesięcznym (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 
Wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście 00/100) należy wpła-
cić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawi-
dłowego wykonania warunków umowy i pozostaje na koncie depozytowym urzędu 
do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach określonych w od-
rębnej umowie zawartej pomiędzy dzierżawcą a bankiem. Kwota kaucji podlega 
oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec 
zmianie w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi 
zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem 
podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, w terminie do 7 dni od dnia roz-

strzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

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

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium 
w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 24 października 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu oraz umowy dzierżawy dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5195.
pdf w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu, jako załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice  
PM-5195/17 z 9 października 2017 r.
Licytacja rozpocznie się 27 października 2017 r. o godz. 11.00, w sali nr 34, w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/38-64-30/35.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

• UL. ZWYCIĘSTWA 1 (wejście przez 
podwórko od pl. Inwalidów Wo-
jennych 1), lokal nr X, parter, piw-
nica, pow. 260,11 m2, 4 pomiesz-
czenia, klatka schodowa, toaleta 
– na parterze, 12 pomieszczeń, 
klatka schodowa, 4 korytarze – 
na kondygnacji piwnicy
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 460 800,00 zł
Wadium: 23 100,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 ul. Kłodnicka 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, 
parter, piwnica, pow. 79,50 m2, 
2 pomieszczenia i WC w piwnicy, 
2 pomieszczenia z korytarzem na 
parterze, połączone wewnętrzną 
klatką schodową
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
185 500,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od 
godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. CHORZOWSKA 30, lokal nr II, 
parter, piwnica, pow. 69,72 m2,  
3 pomieszczenia na parterze 
(50,67 m2) oraz 1 pomieszczenie 
na kondygnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od 
godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 500,00 zł

Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. OKRZEI 11, lokal nr III, parter, 
pow. 71,38 m2, 4 pomieszczenia, 
WC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 400,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od 
godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 13.30 do 13.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 1A, lokal nr V, 
parter, pow. 46,90 m2, 3 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
177 000,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 31 października 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15  
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 8.15 do 8.30, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 10, lokal nr 15, 
parter, pow. 25,37 m2 + piwnica: 
1,44 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 54 000,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 3 listopada 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 9.30 do 10.00, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 12, lokal 
nr I, piwnica (wejście od podwó-
rza), pow. 74,57 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
111 500,00 zł
Wadium: 5600,00 zł

Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 10.45 do 10.55, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. STYCZYŃSKIEGO 24, lokal  
nr II, I piętro, pow. 23,72 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 700,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 3 listopada 2017 r. od godz. 
12.35 do 12.50 
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 11.15 do 11.30, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 39 – AL. PRZY-
JAŹNI 9, lokal nr III, parter, I piętro 
(budynek oficyny), pow. 70,45 m2 
+ piwnica: 2,75 m2, 4 pomieszcze-
nia, klatka schodowa
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 100,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.15 
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃ-
SKIEGO 14C, lokal nr III, parter, 
I piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia WC, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne, ko-
rytarz i 2 hole na I piętrze
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
Terminy oględzin: 6 listopada 2017 r. od godz. 
14.30 do 14,45, 28 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32 33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal 
nr 1, parter, pow. 41,50 m2 + piw-
nica: 7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 000,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od 
godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 12.45 do 13.00, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. WOLNOŚCI 48, lokal nr 1, 
parter, pow. 47,60 m2 + piwnica:  
4,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
102 600,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 12.20 do 12.35, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel.: 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. WIECZORKA 11, lokal nr 10, 
parter (oficyna), pow. 53,82 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC (do legalizacji)
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
84 300,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. BARDOWSKIEGO 4, lokal nr 2, 
I piętro, pow. 36,64 m2 + piwnica: 
6,94 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
82 300,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. NOWA 4, lokal nr 1, par-
ter, pow. 51,58 m2 + piwnica:  
10,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, garderoba, przedpokój
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
132 900,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

• UL. LELEWELA 3A, lokal nr 10,  
II piętro, pow. 57,68 m2 + WC:  
1,10 m2, piwnica: 4,06 m2, 3 poko-
je, kuchnia, przedpokój
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
117 000,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
10.20 do 10.35
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 10.15 do 10.30, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

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

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

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego,

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem 
lokalu użytkowego przy ul. Dworskiej 18, pow. 44,64 m2.

Termin przetargu: 14 listopada 2017 r., godz. 10.00. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem 
lokalu użytkowego przy ul. Portowej 19, pow. 171,55 m2. 

Termin przetargu: 14 listopada 2017 r., godz. 11.00. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3100,00 zł.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem 
lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 21, pow.47,17 m2.

Termin przetargu: 14 listopada 2017 r., godz. 12.00. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok.108.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.tbs2.pl.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 

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

konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu na  
wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku 

przy ul. Wiązowej 4, na parterze, o powierzchni 54,89 m2.
Lokal można oglądać 7 listopada 2017 r. od godz. 9.40 do 10.00.

Oferty można składać do 14 listopada 2017 r.
Dokumenty do konkursu można odebrać w siedzibie zamawiającego.

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”  
w Gliwicach, ul. Sztygarska 10, 44-103 Gliwice,

wynajmie lokal o powierzchni 267,46 m2, składający się 
z 2 pomieszczeń o powierzchni 203,82 m2 i 48,18 m2 oraz 
WC o pow. 15,46 m2, usytuowany w budynku pawilonu 

handlowego przy ul. Skarbnika 3 w Gliwicach.
Lokal znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym w centrum osiedla 
Bema w dzielnicy Sośnica w Gliwicach. W pawilonie prowadzi działalność 
między innymi apteka, sklep spożywczy, odzieżowy, salon fryzjerski.
Wynajmowany lokal charakteryzuje się m.in. atrakcyjną lokalizacją, 
dogodnym dojazdem. Wyposażony jest w: co., energię elektryczną, 
wodę i kanalizację.
Poprzednio ww. lokalu mieściła się placówka Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach.

Telefony do kontaktu: 32/331-22-30, wew. 107; 32/413-29-39.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA 
NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, obejmującej 
zabudowaną: 
• dz. nr 236/2, obręb Łabędy, 

zapisaną w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00032921/2.

Termin przetargu: 14 listopada 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
185 600,00 zł
* Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT.
Wadium: 18 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności niezabudowanej nie-
ruchomości obejmującej:
• dz. nr 1192, obręb Bojków, 

o powierzchni 0,0728 ha, 
położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Spacero-
wej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00036789/2.

Termin przetargu: 15 listopada 2017 r. 
o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
93 800,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2017 r. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości po-
łożonej w Gliwicach przy ul. Snopowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie Re-
jonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00018729/2, oznaczonej jako: 
• dz. nr 700/2, obręb Bojków 

Wschód, o pow. 0,0386 ha, 
oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako te-
reny dróg (dr), na podstawie 
art. 37 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami.

Termin przetargu: 20 listopada 2017 r., 
godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo wła-
sności nieruchomości: 70 494,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). przedmioto-
wa transakcja zbycia podlega opodatkowani 
23% podatkiem VAT, który został uwzględniony 
w cenie wywoławczej.
Wadium: 7050,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 listopada 
2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
obejmującej niezabudowane:
• dz. nr 272/1 i 272/3, ob-

ręb Stare Łabędy, zapisa-
nej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033253/5.

Termin przetargu: 21 listopada 2017 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
275 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 27 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości nieza-
budowanej obejmującej: 
• dz. nr 805/5, obręb Stare Gli-

wice, KW GL1G/00032522/5 
przy ul. Kozielskiej.

Termin przetargu: 5 grudnia 2017 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
143 680,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 14 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 listopada 
2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gliwice, 
obejmujących niezabudowaną: 
• dz. nr 274/2, obręb Sta-

re Łabędy, zapisaną 
w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033092/8 oraz 
zabudowaną dz. nr 273, 
obręb Stare Łabędy,  
KW nr GL1G/00046693/5.

Termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
295 000,00 zł, w tym: 
• cena zawierająca podatek VAT:  

117 026,50 zł
• cena nie podlegająca opodatkowaniu 

podatkiem VAT: 177 973,50 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.), stanowi 39,67% ceny 
wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej przywołanej 
ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT. Cena 
nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem 
VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej nieru-
chomości brutto.
Wadium: 29 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności zabudowanej nieru-
chomości, oznaczonej jako: 
• działka nr 206, obręb 

Kłodnica, położonej w Gli-
wicach przy ul. Góry Cheł-
mskiej 3, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.  
Pow. gruntu 0,0818 ha,  
KW nr GL1G/00124067/9.

Termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
445 500,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 44 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /  
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 189/2017 – nr 197/2017 do 2 listopada 2017 r.,
•	 nr 199/2017 – nr 203/2017 do 2 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12  
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wyka-
zy zawierające nieruchomości 

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 479-492 do 6 listopada 2017 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 289 do 2 listopada 2017 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 478 do 2 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 
na wysokość stawki czynszu na nw. lokal 

użytkowy położony przy:
1. ul.  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, klat-
ka nr 14 A, parter, I, II poziom lokal użytkowy o powierzchni  
462,01 m2 składający się z 15 pomieszczeń i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do 
wymiany,  wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości  funkcjonuje  
Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,00 zł
Wadium: 9702,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 17 listopada 2017 r. (piątek) od godz. 9.30 
do godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie  
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 10.15, 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:    
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii 

wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium 
to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, 
aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować 
się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi 
lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy 
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego za-
świadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, skła-
dają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM 
I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA  
I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w  Dziale Go-
spodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych  pok. 107  ZBM I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do 
przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomoc-
nictwo szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniające ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na 
jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 

zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu 

z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, 

nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomość  zostanie udostępniona w celu oględzin 6 listopada 
2017 r. (poniedziałek).
1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, kl.14 A, parter, I, II 
poziom, w godz. 10.00-10.15.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur  
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dostawę elementów odżużlacza typu OZ.
Termin składania ofert: 14 listopada 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dostawę wapna hydratyzowanego i palonego.
Termin składania ofert: 14 listopada 2017 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2017 r. o godz. 12.30.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dostawę części zamiennych do analizatorów  
Servomex model 2700 i 4900.

Termin składania ofert: 16 listopada 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dostawę części zamiennych do pomp produkcji KSB.
Termin składania ofert: 21 listopada 2017 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.pec.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  

w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą 
i montażem ustrojów akustycznych w ramach  

inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej hali  
widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 28 listopada 2017 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego organizowanego 

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice pn.

Czyszczenie wodociągów wody surowej Ligota Łabędzka.
Termin składania ofert: 31 października 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 października 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. w Gliwicach,  

ul. Nad Bytomką 1,  
zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bi-

tumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres 
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście do siedziby 
PRUiM S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

http://www.gliwice.eu
https://zbmgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia  
Uzależnień „FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia  
w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep ABC ul. Rolników 194 Bojków

10. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków

11. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika

18. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika

20. Centrum Handlowe Europa Centralna ul. Pszczyńska 315 Ligota Zabrska

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta Łabędy SA ul. Zawadzkiego 45 Łabędy

27. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy ADEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep BOGNA (ODIDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

37. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

39. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLI-
WICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. Cafe & Kids Bistro O rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

48. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik

49. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica

55. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

56. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica

57. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

58. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

59. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

60. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

61. Punkt prasowy RUCH ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

62. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

63. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 85 Szobiszowice

64. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

65. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

66. Centrum Onkologii Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

67. Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP pl. Piastów 2 Śródmieście

68. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

69. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

70. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

71. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

72. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

73. MBP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

74. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

76. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

77. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

78. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

79. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

80. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

81. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

82. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

83. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

84. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

85. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

86. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ul. Bojkowska 37 Trynek

87. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

88. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

89. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

90. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

91. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

92. Allergo – Med Sp. z o.o ul. Kilińskiego 15 Trynek

93. Przychodnia Unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

94. Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycz-
nego Medicor Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 14 Trynek

95. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

96. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska  
Polskiego

97. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska  
Polskiego

98. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

99. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

100. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

101. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

102. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

103. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

104. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

105. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

106. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

107. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

108. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze

109. Sklep MÓJ OGRÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

110. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

111. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

112. Internat przy Zespole Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

113. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze

114. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

115. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

116. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki

117 Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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