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Kolorowe baloniki i smaczne cukierki – tak witano klientów gliwickiej Poczty Głównej w nowej siedzibie 
przy ul. Zwycięstwa 28. Placówka działa od 31 października. Sprawdziliśmy, czy – zgodnie z zapowiedziami 
– oferuje klientom większy komfort niż w poprzedniej lokalizacji. 

Urząd Pocztowy nr 1 w Gliwicach 
(Poczta Główna) przeniósł się z zabytko-
wego gmachu przy ul. Dolnych Wałów 8 
na ul. Zwycięstwa 28 (naprzeciwko Urzędu 
Miejskiego). Przeprowadzka i prace re-
montowe w nowym budynku trwały pra-
wie cztery miesiące. Według zapewnień 
poczty, standard obsługi ma się znacząco 
poprawić. Mimo że poczta nie dysponuje 
własnymi miejscami parkingowymi, to wo-
kół budynku przy ul. Zwycięstwa łatwiej 
zaparkować samochód niż w poprzedniej 
lokalizacji.

Przepiękny gol Michała Ma-
słowskiego oraz trafienie 
Josipa Barišića dały Piastowi 
wygraną w 14. kolejce LOT-
TO Ekstraklasy z Termalicą 
Bruk-Bet Nieciecza 2:1 (1:0). 

W meczu z Termalicą Piast zdobył 
komplet punktów, ale nie wszystko w grze 
Niebiesko-Czerwonych podobało się trene-
rowi. – Nie zrealizowaliśmy tego, co sobie 
zakładaliśmy przed spotkaniem. Musimy 
grać lepiej – powiedział na pomeczowej 
konferencji Radoslav Látal. – Cieszę się 
jednak, że zdobyliśmy ważne trzy punkty. 
Pierwsza połowa była katastrofalna. Nie 
biegaliśmy, nie walczyliśmy... Dobrze, że 
udało się strzelić pięknego gola przed przer- 
wą. To nam pomogło – komentował Látal. 
– Po zmianie stron zaprezentowaliśmy się 
lepiej, ale straciliśmy bramkę. Dobrze, że 
szybko zareagowaliśmy i drugi raz trafili-
śmy do siatki – dodał. 
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Co z tym czołgiem?  
Prezydent zapyta mieszkańców

>> 3
Nie jest przesądzone, że wojsko zabierze czołg T-34 stojący przy ulicach 
Jasnogórskiej i Powstańców Warszawy. Władze Gliwic podtrzymują chęć 
przejęcia czołgu na własność. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po  
dyskusji i zasięgnięciu opinii mieszkańców. 
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Policja pręży muskuły. St. sierż. 
Marcin Dziadczyk, pełniący 
służbę w I Komisariacie Policji 
w Gliwicach, zajął 3. miejsce 
w Pucharze Polski w Kultury-
styce i Fitness, rozegranym  
16 października w Mińsku Ma-
zowieckim. Gratulacje! 

To był wyjątkowy dzień dla psów i kotów z gliwickiego schroniska dla zwierząt, które stanęły przed obiektywem Magdaleny Zielińskiej z Telos Photography. Przystojni modele 
zaprezentowali się z najlepszej strony – psiaki pozowały podczas profesjonalnej sesji w plenerze, a kociaki w specjalnie przygotowanym atelier. Efekty tej niezwykle pozytywnej 
w przekazie sesji można podziwiać nie tylko na naszej stronie internetowej www.gliwice.eu, ale również na fanpage’u MZUK i schroniska dla zwierząt, na którym zdjęcia będą 
sukcesywnie prezentowane. Sesja to niejedyna akcja z pozytywnym przesłaniem, promująca adopcję. W mieście organizowane są też Wariacje na cztery łapy, Bieg na 6 łap 
(najbliższy już 5 listopada – zapisy trwają!) oraz liczne akcje adopcyjne organizowane m.in. w Palmiarni Miejskiej. Efekty są zadowalające – każde tego typu przedsięwzięcie 
kończy się znalezieniem co najmniej kilku ciepłych domów dla podopiecznych ze Wschodniej. 

Gliwiccy rangersi z Jednostki 
Wojskowej AGAT uczestniczyli 
w akcji nad morzem! Podczas 
poligonowych ćwiczeń (od 3 
do 21 października) żołnierze 
doskonalili swoje umiejętności 
bojowe w Centrum Poligono-
wym Sił Powietrznych w Ustce.

1 listopada. Cmentarz Centralny malowany światłem. (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)
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 dokończenie ze str. 1

Pod koniec października 
prezydent Gliwic został poin-
formowany przez komendan-
ta 4. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Gliwicach, 
że w Inspektoracie Wsparcia 
Sił Zbrojnych w Bydgoszczy 
podjęto decyzję o przekazaniu 

czołgu T-34 do Muzeum Wojsk 
Lądowych w Bydgoszczy. Posta-
nowienie to wzbudziło zainte-
resowanie różnych gliwickich 
środowisk. Padają pytania 
o przyszłość czołgu. Zdarza się 
również, że pojawiają się na ten 
temat informacje nieścisłe. 

Jak wyjaśnia rzecznik 
prezydenta Gliwic Marek 

Jarzębowski, sprawa miała 
swój początek 27 sierpnia 
2015 roku, kiedy to Prezydent 
Miasta Gliwice otrzymał z Jed-
nostki Wojskowej w Gliwicach 
pismo informujące o możliwo-
ści przekazania miastu czołgu. 
Odpowiedź z urzędu w tej 
sprawie została wysłana 13 
października 2015 roku. 

– Jej treść sprowadza się 
do tego, że miasto może prze-
jąć czołg na swoją własność 
i w związku z tym proponuje 
rozpoczęcie koniecznych czyn-
ności formalno-prawnych. 
Dlatego też miasto prosi m.in. 
o dokumentację techniczną 
obiektu czy protokół, w którym 
wskazana będzie wartość księ-
gowa obiektu z wojskowej ewi-
dencji. Na to pismo odpowiedzi 
nie otrzymaliśmy – mówi Marek 
Jarzębowski. 

Ostatni dokument w tej spra-
wie wpłynął do urzędu 31 paź-

dziernika br. Zawiera on wniosek 
„o przedstawienie ostatecznego 
stanowiska władz miasta w spra-
wie przejęcia” czołgu, a odpo-
wiedź powinna zostać udzielona 
do 4 listopada ze względu na 
„ważność sprawy”. 

W związku z poruszeniem 
wokół tej sprawy decyzja 

władz miasta o ewentualnym 
przejęciu obiektu na własność 
zostanie podjęta po prze-
prowadzeniu merytorycznej 
dyskusji i zasięgnięciu opinii 
mieszkańców Gliwic. O czasie 
i formie jej przeprowadzenia 
poinformujemy niebawem. 
 (as)

AKTUALNOśCI

Zygmunt Frankiewicz,  
prezydent Gliwic
– Informacje, jakie otrzymujemy 
od wojska, są niejednoznaczne. 
Naszą deklarację o przejęciu 
czołgu przekazaliśmy ponad rok 
temu. Ten czołg stoi w Gliwicach 
na miejskim terenie od ponad 70. 

lat i może stać tam dalej. Miasto nie ma żadnych innych planów 
odnośnie do tego terenu. Ten czołg wrósł w krajobraz Gliwic. 
Rozumiem, że wielu mieszkańców się z nim identyfikuje, jest to 
dla nich ważna pamiątka. Dlatego uważam, że jeżeli tylko wojsko 
podtrzyma swoją propozycję nieodpłatnego przekazania czołgu 
miastu, to gliwiczanie powinni się wypowiedzieć sami, czy chcą, 
żeby czołg pozostał w mieście. Zamierzam ich o to zapytać. 

Wolność: kocham i rozumiem – śpiewali przed laty Chłopcy z Placu Broni. 11 
listopada, niemal w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., 
cieszmy się wspólnie wywalczoną swobodą. świętujmy razem na placu mar-
szałka Piłsudskiego!

Gliwickie obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości 
otworzy tradycyjnie w piątek 
(11 listopada) msza św. w in-
tencji Ojczyzny, celebrowana 
w katedrze pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. Początek 
– godz. 12.30. Po zakończeniu 
liturgii uczestnicy uroczysto-
ści wyruszą ulicami starówki 
i ulicą Zwycięstwa w stronę 
placu marszałka Piłsudskiego. 
Żołnierze złożą tam meldunek 
wojskowy i podniosą flagę. 
Odegrany zostanie hymn pań-

stwowy. Po przemówieniu re-
prezentanta władz miasta prze-
widziano apel poległych i salwę 
honorową. Przedstawiciele 
organizacji społecznych i gli-
wickiego samorządu złożą pod 
pomnikiem Marszałka wieńce 
i wiązanki kwiatów. Wieczorem 
na scenie Teatru Miejskiego (ul. 
Nowy Świat 55–57) pojawią się 
w rolach głównych soliści Anna 
Wandtke (skrzypce) i Mirosław 
Feldgebel (fortepian) wraz z to-
warzyszącym im kwartetem 
skrzypcowym. Publiczność 

wysłucha koncertu muzyki 
polskiej. Recital rozpocznie 
się o godz. 18.00. Obowiązują 
bilety wstępu, sprzedawane 
w cenie 1 zł (od 2 listopada 
w kasie kina Amok przy ul. 
Dolnych Wałów 3).

Dzień wcześniej, w ramach 
obchodów święta 11 listopada, 
na scenie Centrum Edukacyj-
nego im. Jana Pawła II przy 
gliwickiej katedrze odbędzie się 
koncert pieśni patriotycznej. 
Początek – godz. 14.00. Wstęp 
wolny!  (kik)

Można jechać!
W przeddzień Wszystkich świętych oddane zostało 
do ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Grottge-
ra, Warszawskiej i Lublinieckiej. W ostatnich dwóch 
latach odnotowano tam blisko 20 kolizji drogowych.

Co się zmieniło? – Przebudo-
wa trwała kilka miesięcy. Popra-
wiono geometrię skrzyżowania, 
wydzielono dodatkową relację 
dla skręcających w lewo, wyre-
montowano chodniki i – przede 
wszystkim – wybudowano 
sygnalizację świetlną – wylicza 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. W ra-
mach inwestycji przesunięto 
również o kilkanaście metrów 
dotychczasowy przystanek au-
tobusowy. 

Poważny remont czeka te-
raz inną ulicę w mieście, pro-

wadzącą m.in. do Technoparku 
Gliwice i Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

Ul. Wincentego Pola – bo o 
niej mowa – ma być zamknię-
ta dla ruchu od 4 listopada. 
Zostanie zapewniona jedynie 
możliwość dojazdu do posesji. 
– W pierwszym etapie prze-
prowadzone zostaną roboty 
kanalizacyjne. Następnie roz-
pocznie się remont kapitalny 
nawierzchni jezdni oraz budowa 
chodników. To, jak długo potrwa 
realizacja inwestycji, będzie uza-
leżnione od warunków atmosfe-
rycznych – informuje ZDM.  (kik)
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Co z tym czołgiem? Prezydent zapyta mieszkańców
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11 listopada:
Spotkajmy się na  
pl. Piłsudskiego
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Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakończył moder-
nizację skweru przy ul. Sawickiej na Trynku. Miesz-
kańcy zyskali nowocześnie urządzoną przestrzeń 
przystosowaną zarówno do aktywnej rekreacji, jak 
spokojnego wypoczynku wśród zieleni.

Mieszkańcy mogą już korzy-
stać z odnowionego skweru, który 
znajduje się po dwóch stronach 
ulicy Bardowskiego. 

– Na skwerze przy ul. Hanki 
Sawickiej w bardzo efektowny 
sposób zagospodarowano zieleń. 
Wykorzystano m.in. różne gatun-
ki ozdobnych traw (jak awena 
wiecznie zielona, kostrzewa siwa, 

rozplenica japońska). Posadzone 
zostały również młode drzewa. 
Zieleń jest wypełnieniem istnieją-
cej infrastruktury – ławek, koszy 
na śmieci, alejek. Przygotowaliśmy 
też dla mieszkańców siłownię pod 
chmurką. Znajduje się tuż obok 
placu zabaw, dzięki czemu ćwiczą-
cy dorośli będą mogli stale mieć 
na oku swoje bawiące się pocie-
chy – mówi Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy MZUK.

Na plenerowej siłowni przy 
ul. Sawickiej można korzystać 
z 14 urządzeń do ćwiczeń, w 
tym nowości wśród gliwickich 
siłowni na świeżym powietrzu 
– ławki do ćwiczenia mięśni 
ud. Na trening przy Sawickiej 
będzie można dojechać rowe-
rem – zamontowano stojaki. 
Ponadto znajduje się tam stół 

do gry w ping-ponga oraz 
miejsce do rozgrywania towa-
rzyskich partyjek bule. Jest też 
dobra wiadomość dla miłośni-
ków spokojniejszych rozrywek 
– na skwerku pojawiły się spe-
cjalne stoły przystosowane do 
gry w szachy i chińczyka.

Inwestycja kosztowała blisko 
600 tys. zł. Została sfinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice.  

 (mf)
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Miejsc, gdzie w plenerze można poćwiczyć jest w Gliwicach coraz więcej 
i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Przy ul. Sawickiej po-
wstał już 16. taki punkt na mapie Gliwic

 dokończenie ze str. 1

– Mamy siedem okienek, czyli 
więcej niż w poprzedniej siedzibie. 
Klienci będą mieli również cało-
dobowy dostęp do swoich skrytek 
pocztowych, czego wcześniej nie 
było – wylicza Małgorzata Partyka, 
naczelnik Urzędu Pocztowego nr 
1 w Gliwicach. – Nowa lokalizacja 
to również ułatwienie dla naszych 
klientów. Znajdujemy się w ści-
słym centrum miasta, gdzie obok 
siebie znajduje się wiele instytucji 
i punktów handlowo-usługo-
wych – dodaje szefowa otwartej 
placówki.

Nowych klientów witano 
na poczcie cukierkami. Były 
też kolorowe baloniki.

– Zaplanowaliśmy tydzień 
powitalny, który będzie trwał do 
4 listopada. – mówi Małgorzata 
Partyka. – Najważniejsze dla nas 
jest zadowolenie klientów i to, 
żeby nasze usługi były świadczo-
ne na jak najwyższym poziomie. 
Tydzień powitalny podkreśla na-
sze wyjście do klienta – dodaje.

Godziny otwarcia Poczty 
Głównej pozostają bez zmian. 
Urząd czynny jest od godz. 
8.00 do godz. 20.00 (od ponie-
działku do piątku), a w soboty 
od godz. 9.00 do godz. 13.00. 

W niedziele poczta jest 
nieczynna. Klienci mogą kon-
taktować się z urzędem (także 
w sprawach związanych z filateli-
styką) pod dwoma nr. telefonów:  
32/ 231 33 33 i 231 32 00.  (pm)

Pani Izabela:
Nowa siedziba bardzo mi się podoba. 
Styl i wystrój zdecydowanie spełnia 
moje oczekiwania. Poza tym przestrzeń 
jest bardziej uporządkowana niż w sta-
rej siedzibie.

Pan Kamil:
Jest bardzo czysto i schludnie – to 
moje pierwsze wrażenie. Cukierki na 
powitanie uważam za bardzo miły 
akcent, choć sam z niego nie skorzy-
stałem.

Pan Damian:
Nie ma tłoku, bo są numerki, czego 
w starej siedzibie nie było. Na standard 
obsługi też nie mogę narzekać. Jedynie 
co bym zmienił, to logo, bo stare bar-
dziej mi się podobało.

Poczta w nowym miejscu!

Rowerem przez miasto...

Tu poćwiczysz. 
Tu odpoczniesz!
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100-kilometrowa sieć dróg rowerowych w Gliwicach wydłuży się o kolejne 7,5 km. Tym razem ścieżka połączy So-
śnicę z Centrum. Rowerem będzie można dojechać od ul. Berbeckiego w ścisłym Centrum aż do granicy z Zabrzem.

Nowa trasa pobiegnie od ul. 
Berbeckiego, ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej, al. Przyjaźni, ulicami 
Kłodnicką, Konarskiego, Akade-
micką, Panewnicką, Kujawską, 
dalej istniejącym fragmentem 
ścieżki przebiegającym ulicami: 
Jesienną, Wiślaną, Wschodnią, 
aż  do parku Powstańców Ślą-
skich, gdzie połączy się z siecią 
zabrzańskich dróg rowerowych. 

– Będzie to droga o charak-
terze komunikacyjnym, której 
zadaniem będzie umożliwienie 
bezpiecznego przemieszczania się 
na rowerze po Gliwicach, dojazd 
do pracy czy szkoły. Ponieważ 
ścieżka będzie przecinała ruchliwe 
jezdnie, na ulicach: Dworcowej, 
Zwycięstwa i Konarskiego zosta-
ną zainstalowane ostrzegawcze 

sygnalizacje świetlne – wyjaśnia  
inspektor Krystyna Polak-Bąk 
z Wydziału Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Odcinek A2 trasy rowerowej 
rozpoczyna się w miejscu jej 
skrzyżowania z ul. Zwycięstwa. 
Nie jest przewidziana ingerencja 
w ul. Zwycięstwa, ani budowa 
pochylni na schodach w ciągu. 
Przecinając ulicę Zwycięstwa, 
gdzie obowiązuje priorytet 
ruchu samochodowego, rowe-
rzyści będą musieli przeprowa-
dzić jednoślady przez jezdnię 
w oznakowanym miejscu. 

– Po przejściu przez ulicę 
trzeba będzie znieść rower po 
schodach prowadzących na al. 
Przyjaźni. Schody nie wchodzą 
w zakres budowy ścieżki rowero-

wej. W tym miejscu nie powstanie 
pochylnia, gdyż ze względu na ko-
nieczność zachowania spadków 
wymaganych przepisami tech-
niczno-budowlanymi, tworzyłaby 
dodatkowy ciąg komunikacyjny 
o długości około 40 mb – wyjaśnia 
Krystyna Polak-Bąk.

Miasto ogłosiło właśnie 
przetarg na budowę 1,5 km 
odcinka biegnącego od począt-
ku trasy w centrum miasta do  
ul. Akademickiej. 

– Jest szansa, że wykonawca 
zostanie wybrany w listopadzie, 
a prace na tym odcinku zakończą się 
wiosną – mówi Krystyna Polak-Bąk.

Trasa o szerokości kilku me-
trów będzie miała nawierzchnię 
asfaltową, poza krótkimi frag-
mentami (m. in. w parku Chro-

brego), które będą wykonane 
z kruszywa. Odcinek ten realizuje 
Wydział Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
podobnie jak odcinek od ul. Ku-
jawskiej (poza giełdą) do granicy 
z Zabrzem. Kolejny odcinek od 
skrzyżowania ulic Panewnickiej 
i Kujawskiej do giełdy samocho-
dowej jest już gotowy. Inwestycję 
wykonał Zarząd Dróg Miejskich. 
Ponieważ jednak kierowcy samo-
chodów przejeżdżali ścieżką, do 
czasu oddania jej do użytku bę-
dzie odgrodzona zaporami. 

– Ścieżki będą dwukierun-
kowe. Będą funkcjonować jako 
ciągi pieszo-rowerowe, przy czym 
ciąg pieszy zostanie wykonany 
z betonowej kostki, a rowerowy 
z asfaltu – tłumaczy Jadwiga  

Jagiełło–Stiborska, rzecznik praso-
wy ZDM w Gliwicach. 

Inwestycja została wpisana do 
„Koncepcji projektowej rozbudowy 
sieci dróg rowerowych na terenie 
Miasta Gliwice”, a w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym zaplanowano 
na ten cel ok. 6,5 mln zł. Fragment 
ścieżki, który zrealizował ZDM wpi-
suje się w przebudowę układu ko-
munikacyjnego wokół hali Gliwice. 
W ramach inwestycji zrealizowano 
już 700-metrowy odcinek w śladzie 
kolejki wąskotorowej, od Trynku do 
skrzyżowania z ul. Kopalnianą. (mf)
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INWESTYCJE

Ruszyły prace przy budowie dwóch nowych domów przy ul. Opol-
skiej. Inwestycja ZBM I TBS obejmie 32 mieszkania gotowe do zasie-
dlenia. Nowi lokatorzy wprowadzą się na Opolską pod koniec 2017 r.,  
ale wnioski o mieszkanie można składać już teraz. 

Teren przy ul. Opolskiej intensywnie 
się zmienia. Na niedawnych ugorach 
powstają nowoczesne bloki. 

– Będą to budynki 4-kondygnacyj-
ne, w których w sumie powstaną 32 
mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe z bal-
konami o powierzchni od 37 do 84 m2. 
Mając na uwadze komfort przyszłych 
użytkowników, każdy z budynków bę-
dzie wyposażony w windę, pomimo iż 
warunki techniczne w budynkach czte-
rokondygnacyjnych tego nie wyma-
gają. Mieszkania będą przygotowane 
w standardzie TBS, czyli całkowicie 
wykończone, gotowe do wprowadze-
nia. Ściany będą pomalowane na bia-
ło, na podłogach będą panele, w ła-
zienkach sanitariaty, a w kuchniach 
kuchenki. Gotowa będzie też stolarka 
okienna i drzwiowa. Mieszkania będą 

pod wynajem z możliwością wykupu 
w przyszłości (dochodzeniem do wła-
sności) – wyjaśnia Radosław Jagieła, 
kierownik działu technicznego ZBM 
I TBS. 

Nowe domy przy ul. Opolskiej 
wkomponują się w charakterystycz-
ny dla centrum miasta kwadratowy 
układ zabudowy. Budynki będą ener-
gooszczędne – zostaną zainstalowane 
kolektory słoneczne wspomagające 
instalacje ciepłej wody użytkowej oraz 
wentylację hybrydową. Przestrzeń od 
strony ulic, zwłaszcza obciążonej dużym 
ruchem samochodowym ul. Opolskiej, 
zostanie zamknięta. Rolę separatora 
części mieszkalnej od ruchliwej jezdni 
będzie pełnił 4-kondygnacyjny budynek 
biurowo-usługowy, a na granicy działki, 
od strony CH Forum – ekran akustyczny. 

W projekcie przewidziano też dwa wjaz-
dy na działkę (z ulic Opolskiej i Witkie-
wicza) oraz komunikację wewnętrzną. 
Do dyspozycji mieszkańców i klientów 
biur będą 93 miejsca parkingowe. Poja-
wią się też śmietniki, zieleń, plac zabaw 
i przydomowe ogródki dla mieszkańców 
najniższych kondygnacji. Projekt inwe-
stycji przygotowała wrocławska firma 

PEMarko, a na wykonawcę wybrano 
PRIB z Olsztyna.

Prace mają się zakończyć jesienią 
2017 r., ale już teraz można składać wnio-
ski o mieszkanie. Wszystkie szczegóły 
dotyczące inwestycji, łącznie z rzutami 
mieszkań oraz zasadami wynajmu, moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.
zbmgliwice.pl. (mf)

Opolska się stawia

5 mln zł na nowe 
pracownie

Zakończyły się istotne remonty w kolejnych gliwickich placówkach 
edukacyjnych. W ostatnich miesiącach miasto zainwestowało 
niemal 5,5 mln zł w poprawę infrastruktury budynków szkolnych 
i przedszkoli. 

W październiku, tuż przed pierw-
szymi chłodami, zakończono termomo-
dernizację i modernizację Przedszkola 
Miejskiego nr 34 im. Kubusia Puchatka 
przy ul. Chatka Puchatka 9. Zainwesto-
wano 1,6 mln zł w ocieplenie budyn-
ku, izolację ścian i osuszenie piwnic, 
przebudowę oraz zadaszenie schodów 
i dostosowanie ich do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto wyburzono 
stare tarasy i odtworzono je, uzupełnia-
jąc o zadaszenie, zmodernizowano po-
mieszczenia kotłowni, a stary węglowy 
piec zastąpiono gazowym. Przebudowa-
no też instalacje i kanalizację sanitarną 
i deszczową, zmodernizowano miejsca 
parkingowe, ulice dojazdowe i chod-
niki, zamontowano nowe ogrodzenie, 
wymieniono instalację odgromową 
i oprawy świetlne na budynku. Remont 
zakończył się na początku października.

– Modernizacja była bardzo potrzeb-
na. Przedszkole zyskało nie tylko nową 
estetykę, ale i funkcjonalność. Mamy 
kolorowe ściany w radosnych barwach, 
nowe bezpieczne ogrodzenie, ekologicz-
ną kotłownię i piękne nowe tarasy, na 
których możemy organizować imprezy 
przedszkolne, warsztaty, dodatkowe 
zajęcia, a nawet umożliwić dzieciom 
spożywanie posiłków na świeżym po-
wietrzu – mówi Zuzanna Antosik, pod-

czas modernizacji dyrektor PM nr 34,  
a obecnie wicedyrektor ZSP nr 9. 

Zmiany zaszły również w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. 
Gierymskiego. Obiekt został gruntownie 
zmodernizowany za kwotę niemal 3,8 
mln zł: ocieplono budynek, wymienio-
no okna i drzwi, przebudowano schody 
i pochylnię, wymieniono instalację 
deszczową, zamontowano zadaszenia, 
przebudowano instalacje i węzeł cieplny 
oraz oświetlenie zewnętrzne, zmoderni-
zowano dach, elewację zabezpieczono 
specjalną farbą przeciw graffiti. Był to 
drugi etap kompleksowej modernizacji. 
W pierwszym rozebrano stary i wybu-
dowano nowy budynek „Szkoły Życia” 
(koszt 1,1 mln zł). Z kolei w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Li-
gonia z miejskiego budżetu sfinansowano 
modernizację szkolnych boisk, wykonanie 
parkingu, placu i zjazdu przeciwpożaro-
wego wraz z infrastrukturą techniczną. 

– Remonty w miejskich placówkach 
edukacyjnych są i nadal będą przepro-
wadzane sukcesywnie, w miarę potrzeb. 
Wszystkie inwestycje, które przeprowa-
dzamy, są ważne i uzasadnione, ponie-
waż służą poprawie komfortu nauczania 
zarówno dzieci, jak i pracy nauczycie-
li – podsumowuje Krystian Tomala,  
zastępca prezydenta Gliwic.  (mf)

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach szykuje się do du-
żej inwestycji. Za 5 milionów złotych w dawnym magazynie na te-
renie szkoły powstaną nowoczesne pracownie do praktycznej na-
uki zawodu. Inwestycja otrzyma unijne wsparcie, ale udział w jej 
sfinansowaniu będzie miało także Miasto Gliwice.

Nowe pracownie powstaną w sta-
rym, nieużytkowanym obecnie maga-
zynie na terenie GCE przy ul. Okrzei 
20. Budynek zostanie przebudowany, 
wyremontowany i przystosowany do 
nowej funkcji. Powstanie w nim 13 
nowoczesnych pracowni – m.in. pro-
jektowania 3D, automatyki, obróbki 
cieplnej metali, pomiarów elektrycz-
nych i elektronicznych oraz zgrzewa-
nia metali. – Dzięki temu nasi ucznio-
wie będą mogli jeszcze skuteczniej 
poznać praktyczną stronę zawodu, 
który wybrali. Nowe pracownie po-
zwolą nam stworzyć warunki zbliżone 
do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej. I o to nam właśnie cho-
dzi – mówi Bogumiła Kluszczyńska, 
dyrektor GCE. – Warto pamiętać, 
że zapotrzebowanie na ślusarzy, 
elektryków, mechaników-monterów 
maszyn i urządzeń, monterów-me-
chatroników, operatorów obrabiarek 
skrawających stale rośnie. Trzeba 
więc podnosić kwalifikacje uczącej się 

młodzieży o zagadnienia praktyczne, 
by w przyszłości ułatwić jej wejście 
na rynek pracy – dodaje dyrektor 
Kluszczyńska. 

Inwestycja zostanie dofinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Projekt „Nowy 
uczeń – nowoczesna pracownia – nowa-
torski pracownik – rozwój infrastruktury 
edukacji zawodowej w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym w Gliwicach” 
został napisany wspólnie przez Biuro 
Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach i Górnośląskie Centrum 
Edukacyjne. Urząd Marszałkowski, któ-
ry zarządza Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020 pozytywnie ocenił 
wniosek i zaakceptował przyznanie GCE 
ponad 4,1 mln złotych dofinansowania, 
resztę kosztów pokryje Miasto Gliwice. 
Prace mają się rozpocząć wiosną 2017 
roku, a zakończyć rok później, we wrze-
śniu 2018. (pm)

w
iz.

 Z
BM

 I 
TB

S
fo

t. 
PM

 n
r 3

4

U Puchatka  
(i nie tylko)  
już ciepło

w
iz.

 m
at

er
ia

ły
 G

CE



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 44/2016 (820), 3 listopada 20166

Już drugi raz zespół gliwickich chirurgów pod przewodnictwem prof. Adama Maciejewskiego ratował ludzkie zdrowie, przyszywając z sukce-
sem oderwany skalp – tym razem trzydziestokilkuletniej kobiecie, która uległa wypadkowi podczas prac polowych. Po czterech tygodniach 
od zabiegu pacjentka czuje się dobrze i jest w trakcie rehabilitacji. 

O przeprowadzonej pod koniec wrze-
śnia replantacji poinformował 27 paź-
dziernika podczas konferencji prof. Adam 
Maciejewski, szef chirurgów z gliwickiego 
oddziału Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pochodząca z okolic Głogowa trzydzie-
stokilkuletnia pani Anna miała wypadek 
24 września. Gdy pracowała w polu, za-
haczyła o jedną z maszyn, która zaczęła jej 
wciągać rękaw swetra, rękę, a następnie 
związane włosy, zrywając skórę z głowy 
i części twarzy. Pacjentka doznała urazu 
wielonarządowego, który obejmował nie 
tylko uszkodzenie powłok głowy i szyi, ale 
także podwójne otwarte złamanie kości 
przedramienia oraz uszkodzenie aparatu 
stawowo-wiązadłowego kolana.

Podobny zabieg gliwiccy lekarze 
przeprowadzili w sierpniu. 

Przyszyli wówczas z sukcesem skalp 
dwudziestokilkuletniej kobiecie, pani 
Barbarze, która także uległa wypadkowi 
podczas prac polowych. Jedna z maszyn 
wciągnęła jej kok, zrywając włosy oraz 
skórę z głowy i części twarzy. Była to jedna 
z największych, jak się uważa, replantowa-
nych powierzchni do tej pory na świecie.

Obydwa zabiegi przebiegły pomyślnie 
i miały zbliżony charakter. – W obu przy-
padkach zakres replantacji obejmował 
ok. 80% powłok regionu mózgoczaszki, 
karku i bocznych części szyi. Zarówno 
w przypadku pani Anny, jak i pani Basi 

uzyskaliśmy zamierzony efekt, czyli pełną 
replantację uszkodzonego, naderwanego 
skalpu wokół regionu głowy i szyi – rela-
cjonował podczas konferencji prasowej 
prof. Maciejewski. Wrześniowy zabieg był 
jednak w jego ocenie (z medycznego punk-
tu widzenia) prostszy – z uwagi na lepiej 
zachowane tkanki i swego rodzaju rutynę 
postępowania. Dziennikarzom trudno było 
w to mimo wszystko uwierzyć. Okazało się 
bowiem, że gdy chirurdzy przyszywali pani 
Annie oderwany skalp, ortopeda operował 
równocześnie złamania.

Pani Barbara czuje się coraz lepiej. 
Nawet za miesiąc chciałaby wrócić 
do pracy. Pani Anna przechodzi 
natomiast rehabilitację. 

– Myślę, że przy jej kontynuacji będzie-
my w stanie albo całkowicie wyelimino-
wać konieczność leczenia operacyjnego 
okolicy kolanowej, albo w bardzo dużym 
zakresie ją ograniczyć – przekonywał prof. 
Maciejewski. Dodał, że niebawem pani 
Anna ma zostać wypisana z gliwickiego 
szpitala. Będzie przewożona do placówki 
w pobliżu jej miejsca zamieszkania, gdzie 
przejdzie rekonwalescencję.

Obydwie pacjentki uczestniczyły 
w spotkaniu z mediami. Pani Anna opo-
wiadała, że teraz czuje się dobrze. – Z dnia 
na dzień jest coraz lepiej. Jak wszyscy po-
wtarzają, potrzebny jest czas i dużo cier-
pliwości. Trzeba się przyzwyczaić. Nie jest 
tak samo, jak było wcześniej, ale myślę, że 
z czasem blizny i rany na tyle się zagoją, 

że nie będą mi przeszkadzać – mówiła 
spokojnie.

Najważniejszy jest czas reakcji
Jak przypomniał prof. Maciejewski, 

w tego typu przypadkach najważniejszym 
elementem był czas – od chwili urazu do 
przywrócenia krążenia w przyszywanej 
części ciała. – To dzięki szybkiej interwen-
cji i diagnostyce zespołu z wrocławskiego 
szpitala pacjentka została przetranspor-
towana helikopterem do Gliwic. Tkanki 
zostały odpowiednio zabezpieczone 
(schłodzone do 4 stopni Celsjusza) i prze-
wiezione – podkreślał. Wskazał także na 
czas replantacji od czasu urazu, który – 
podobnie jak wcześniej – również wyniósł 
ok. 8,5 godziny. – Po dwóch tego typu za-
biegach trudno wyrokować, aczkolwiek 
jest jakaś prawidłowość, która świadczy 
o tym, że czas replantacji w przypadku 
dobrego przechowywania i właściwe-
go transportu tkanek jest możliwy do 
wydłużenia – zauważył. Wcześniej czas 
replantacji szacowano maksymalnie na 
4–5 godzin.

Profesor podziękował także wszyst-
kim zaangażowanym w replantację. – To 
wszystko jest dobra wola i determinacja 
zespołu, który po raz kolejny w tego typu 
przypadkach bez jakichkolwiek gratyfika-
cji finansowych potrafił się zmobilizować 
i dla dobra chorych, w sposób skuteczny 
przeprowadzić kolejną taką procedurę – 
podsumował.  (kik)

ZDROWIE 

Kolejna udana operacja lekarzy z Gliwic

Ile lat ma twoje serce?

Za niedługo w Gliwicach pojawi się specjalny kardiobus, w którym 
będzie można wykonać bezpłatnie badanie EKG, pomiar ciśnienia 
i sprawdzić wskaźnik BMI. Akcję organizuje po raz drugi fundacja 
NEUCA dla Zdrowia.

8 listopada, między godzinami 10.00 
a 16.00, kardiobus będzie stacjonował 
przy ul. Wiślanej 3 (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, wymaga-
ne są jednak wcześniejsze zapisy. Najlepiej 
zrobić to przed planowanym badaniem 
(w siedzibie partnera akcji przy ul. Wiślanej 

3). Należy pamiętać o jednym. Aby uzyska-
ne wyniki były jak najbardziej miarodajne, 
zaleca się, aby na godzinę przez badaniem 
nie pić kawy i nie palić papierosów, ponie-
waż przyspieszają one pracę serca!

Fundacja NEUCA dla Zdrowia działa 
na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej 
i zdrowotnej. W ostatnich miesiącach 
organizacja przeprowadzała m.in. akcję 
bezpłatnych badań spirometrycznych. 
Więcej informacji można znaleźć pod 
adresem fundacjaneuca.pl.   (kik)

…przestrzega prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska ze Specjali-
stycznego Centrum Medycznego śląskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
z Cukrzycą w Gliwicach. O związku tej choroby z otyłością i nadwagą 
opowie podczas kolejnej prelekcji z cyklu Zdrowe Gliwice. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się  
9 listopada (środa) w Centrum Handlo-
wym Forum przy ul. Lipowej 1 (scena 
Forum – I piętro). Wstęp jest wolny. Po-
czątek wykładu – godz. 18.00. Uczestnicy 
zastanowią się, dlaczego problem otyło-
ści, nadwagi i cukrzycy jest tak palący. 

– Szacuje się, że łącznie na nadwagę 
i otyłość choruje od 50% do 70% doro-
słych Polaków. Odnotowujemy też coraz 
więcej otyłych dzieci. Z uwagi na wielkie 
zagrożenia powikłaniami w układzie 
sercowo-naczyniowym i nie tylko, szcze-
gólnie zaś na ryzyko wystąpienia tzw. ze-
społu metabolicznego, niezwykle istotne 
jest jak najszybsze zmniejszenie otyłości 
poprzez zastosowanie restrykcyjnej die-

ty, a w miarę możności, jeśli ogólny stan 
zdrowia chorego na to pozwala, również 
zwiększenie aktywności fizycznej – mówi 
prof. Ewa Otto-Buczkowska.

Zdrowe Gliwice to najnowszy projekt 
prozdrowotny skierowany do mieszkań-
ców. Organizatorem jest Miasto Gliwice 
przy współudziale Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Spotkania ze specjalistami mają 
walor edukacyjny i profilaktyczny. W trakcie 
październikowej prelekcji rozmawiano na 
temat depresji. Wykład wygłosił dr n. med. 
Robert Pudlo – konsultant wojewódzki ds. 
psychiatrii. Jeszcze wcześniej poruszano 
inne ważne zagadnienia dotyczące m.in. 
chorób układu krążenia, otyłości, osteopo-
rozy czy profilaktyki czerniaka. (kik)

Nie czekaj na 
rozwój cukrzycy... 
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LUDZIE 

KOLORY 
MIASTA

Kto zostanie wolontariuszem roku?
Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Poza-
rządowych już po raz czternasty zaprasza gliwickie organizacje i in-
stytucje do udziału w konkursie organizowanym z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

Konkurs pod Patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice, za przykładem roku ubie-
głego, będzie odbywał się w jednej kategorii 
– Wolontariusze Roku 2016. Kapituła kon-
kursowa, spośród zgłoszonych przez orga-
nizacje kandydatów, będzie mogła wybrać 
aż 10 osób i uhonorować je tytułem Wolon-
tariusz Roku 2016. Każda organizacja może 
zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch 
wybranych przez siebie wolontariuszy. 

Dodatkowo, już poza konkursem, 
organizacje będą mogły zgłosić do po-
dziękowań grupę wolontariuszy wspiera-
jących ją na co dzień w działaniach.

– Konkurs jest jedną z okazji dla or-
ganizacji i instytucji, aby docenić pracę 
wolontariuszy, którzy w niepowtarzal-
nym stylu i z ogromnym zaangażowa-
niem wspierają ich działania. Warto 
podziękować im za to, że podejmują 
wiele inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt  
i środowiska – mówi Joanna Bajor, kie-
rownik Centrum Wolontariatu.

Regulamin oraz formularz znajdują 
się na stronie www.wolontariat.gcop.
gliwice.pl. Zgłoszenia należy dostarczyć 
do filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 osobi-
ście, pocztą (Centrum Wolontariatu przy 

GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice) 
lub drogą elektroniczną na adres wolon-
tariat@gcop.gliwice.pl, do 25 listopada 
do godziny 18.00. 

Uroczysta Gala z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Wolontariusza odbędzie się 
7 grudnia o godz. 18.00 w Kinie Amok 
Scena Bajka.   (mm)
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Ludzka twarz biznesu
Remont pokoju dziecka z ubogiej rodziny, sadzenie drzew z myślą o lokalnej społeczności, zakup książek dla szkolnej biblioteki, pomoc przy 
budowie domów dla osób potrzebujących, bezinteresowne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tym zajmują się pracownicy no-
woczesnych gliwickich firm – zarówno w godzinach pracy, jak i w czasie wolnym. Sprawienie komuś radości, poświęcenie mu czasu i energii 
daje ogromną satysfakcję. Na tym właśnie polega wolontariat pracowniczy, który także w naszym mieście jest coraz bardziej popularny.

Idea wolontariatu pracowniczego 
przywędrowała do Polski w drugiej poło-
wie lat 90. XX wieku wraz z pojawieniem 
się w naszym kraju firm amerykańskich 
i zachodnioeuropejskich.

– To polityka odpowiedzialnego bizne-
su, która przynosi korzyści zarówno pra-
codawcom, jak i pracownikom i lokalnej 
społeczności. W Gliwicach w wolontariat 
Habitatu angażują się uczniowie różnych 
szkół średnich polskich i zagranicznych oraz 
pracownicy firm w ramach wolontariatu 
pracowniczego (w bieżącym roku z firm 
Stanley Black and Decker z Kleszczowa oraz 
Credit Suisse z Wrocławia) – tłumaczy Adam 
Król z Fundacji Habitat for Humanity Poland, 
która zajmuje się budową i remontowaniem 
domów dla potrzebujących, w tym także dla 
instytucji troszczących się o osoby bezdom-
ne i zagrożone marginalizacją.

Habitat buduje domy na zasadzie wo-
lontariatu – angażuje pracowników firm, 
którzy stawiają domy razem z rodzinami, 
które w nich zamieszkają. Do 2010 r. Ha-
bitat wybudował 69 mieszkań na Osiedlu 
Kopernika w Gliwicach. W działalność 
wolontaryjną przy budowie zaangażo-
wali się w dużym stopniu m.in. pracow-
nicy gliwickiej fabryki Opla. Był to jeden 
z pierwszych przykładów wolontariatu 
pracowniczego w Polsce i został wyróż-
niony nagrodą Darczyńca Roku.

– To była bardzo dobra współpraca. 
Zakład wysłał wielu pracowników do po-
mocy, włożył też w projekt znaczne środki 
finansowe – mówi Adam Król.

Obecnie coraz więcej polskich firm 
zaczyna dostrzegać korzyści płynące z wo-
lontariatu pracowniczego. Pracodawcy 
zaczynają sobie zdawać sprawę, że podej-
mowanie takich działań świadczy o wyso-
kiej kulturze organizacyjnej firmy i świa-
domości pracowników oraz ich potrzeb. 
Działania charytatywne firm są też coraz 
bardziej popularną formą strategii marke-
tingowych. Coraz więcej spółek, zwłasz-
cza nowoczesnych, podejmuje działania 

utrwalające pozytywny wizerunek firm 
dbających o pracowników, świadomych 
ekologicznie, a wreszcie angażujących się 
na rzecz społeczności lokalnej. Korzyści są 
obopólne – firma jest pozytywnie postrze-
gana, społeczeństwo dostaje różne profity 
– festyn, wyposażenie biblioteki, wyremon-
towane dziecięce pokoje, warsztaty.

Pracownik, czyli wolontariusz
Wolontariat pracowniczy polega na an-

gażowaniu się pracowników firmy w dzia-
łalność na rzecz organizacji i społeczności 
lokalnych, zgodnie z ich umiejętnościami 
i zainteresowaniami. Pracownicy gliwic-
kiej firmy Marco sp. z o.o. zajęli się m.in. 
urządzeniem ogrodu dla jednej z wielo-
dzietnych rodzin, która większość uwagi 
poświęca niepełnosprawnym pociechom.

– Pracowaliśmy w niedziele. Chętnie 
poświeciliśmy swój czas. Po pierwsze do-
brze jest widzieć uśmiech na twarzach 
osób, dla których robimy coś dobrego, 
ale budujące jest też patrzenie, jak ko-
lega zza biurka pracuje łopatą zamiast 
oddawać się jakiejś rozrywce – śmieje się 
Daniel Niewiński z firmy Marco.

Wolontariat pracowniczy jednoczy 
pracowników, którzy mają wspólny cel  
i robią coś pożytecznego, zwiększa się 
też emocjonalny związek pracowników 
z firmą. Wolontariat pracowniczy umoż-
liwia również podniesienie kwalifikacji 
pracowników i wyłonienie liderów. Daje 
też ogromne poczucie satysfakcji i speł-
nienia.

W Marco sp. z o.o. wolontariat pracow-
niczy działa od początku istnienia firmy. 
Zaczęło się od Szlachetnej Paczki. Spółka 
nadal się w nią angażuje, ale swoją działal-
ność charytatywną znacznie rozbudowała, 
m.in. o utworzenie funduszu pracownicze-
go MarcoPomaga. Z zebranych pieniędzy 
realizowane były różne projekty, m.in. 
sadzenie drzew, remont domu dla rodziny 
zastępczej, doposażenie szkoły specjalnej 
czy nowy projekt – wymarzony pokój (pra-
cownicy Marco sp. z o.o. remontują pokoje 
dzieci z niezamożnych rodzin).

– Wszystkie działania wolontaryjne 
omawiamy m.in. podczas dorocznych 
spotkań wigilijnych, które bardzo nas 
motywują do kolejnych tego typu dzia-
łań. Dla nas wolontariat pracowniczy to 

rzecz naturalna. Pracujemy w firmie od-
powiedzialnej społecznie i sami też tacy 
jesteśmy – zapewnia Daniel Niewiński.

Kultura firmy
Charytatywnie udzielają się też m.in. 

pracownicy Future Processing. W tym 
przypadku działalność również została 
zainicjowana Szlachetną Paczką. Wszyst-
ko zaczęło się od grupy osób, które po-
stanowiły wesprzeć tę inicjatywę – zajęły 
się organizacją, ogłosiły zbiórkę, pomogły 
przewieźć zebrane rzeczy.

– Ich pasja i zaangażowanie zainspi-
rowały innych, z roku na rok przybywa 
chętnych do pomocy przy tym projek-
cie. Przygotowane paczki są od całego 
FP – wpłaty pochodzą od członków FP, 
a bezpośrednio w przygotowanie pa-
czek angażuje się 20–30 osób. Future 
Processing udziela wsparcia w postaci 
specjalnie delegowanej do tego celu 
osoby, która odpowiada za stronę orga-
nizacyjną oraz kontakt z fundacją. Udział 
w działaniach charytatywnych to nie 
tylko możliwość niesienia pomocy – czu-
jemy się w obowiązku do jej świadczenia. 
Na pewno wpływa na to fakt, że posia-
damy klientów z sektora NGO, których 
wspieramy wiedzą naszych inżynierów. 
Chcemy także swoją pracą pozytywnie 
wpływać na świat – tak powstała nasza 
kampania Better Future. Wierzymy, że 
z pomocą technologii można dostarczać 
rozwiązań IT, które pozwolą wejść w lep-
szą przyszłość – mówi Jarosław Kacprzak, 
PR Manager w firmie Future Processing.

Firm udzielających się charytatywnie 
i społecznie jest w Gliwicach więcej. Nie-
które chcą działać anonimowo, inne nie. 
Organizują akcje społeczne, przygotowu-
ją świąteczne paczki, organizują zbiórki 
odzieży czy korepetycje. Niektóre mają 
programy pomocowe organizują zbiórki 
pracownicze czy biorą udział w akcjach 
krwiodawstwa. Możliwości i sposobów 
jest sporo – najważniejsze to chcieć. (mf)
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Pracownicy wolontariusze  
z Marco sp. z o.o. sadzą drzewa
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Smartławka dla smartfonów
Nikola hehnel, Maciej Cebula i Tomasz Ciszek zaprojektowali i zbudowali inteligentną ławkę, dzięki której można naładować telefon bez 
użycia ładowarki. Twórcy ławki to absolwenci Politechniki śląskiej i laureaci I miejsca w konkursie „Mój pomysł na biznes”.

Zwycięzcą tegorocznej edycji 
konkursu, organizowanego przez 
Politechnikę Śląską, został projekt 
„Smartławki”. Jego twórcy zapewniają, 
że na produkt jest zapotrzebowanie. – 
W dzisiejszych czasach urządzenia 
mobilne zużywają coraz więcej ener-
gii, a miejsc w przestrzeni miejskiej, 
umożliwiających doładowanie ich, jest 
bardzo mało. Dlatego wpadliśmy na 
pomysł stworzenia czegoś innowacyj-
nego i proekologicznego, a zarazem 
uniwersalnego – mówi Maciej Cebula.

Jak to działa?
Urządzenie jest wyposażone w pa-

nel fotowoltaiczny, który przy wyko-
rzystaniu energii słonecznej umożliwia 
ładowanie urządzeń mobilnych bez 
konieczności dostępu do sieci elek-
trycznej. Stelaż ławki wykonany został 
ze stali nierdzewnej, siedzisko ze szkła 
hartowanego o grubości 10 mm. Ławka 
posiada 6 portów USB umożliwiających 
ładowanie urządzeń mobilnych oraz  

2 ładowarki do ładowania bezprzewodo-
wego. – Ładowarki indukcyjne (bezprze-
wodowe) zapewniają kompatybilność 
z prawie każdym urządzeniem mobil-
nym, takim jak telefony komórkowe czy 
tablety – wyjaśnia Maciej Cebula. – Ist-
nieje również możliwość umieszczenia 
wewnątrz ławki wzmacniacza sygnału, 
który zwiększy zasięg WiFi – dodaje.

Twórcy ławki przekonują, że urządze-
nie jest odporne na działanie wandali. 
– W kolejnych wersjach ławki uwzględ-
niamy solidne mocowanie do podłoża, 
które zapobiegnie kradzieży. Panel fo-
towoltaiczny jest z kolei chroniony przez 
siedzisko ze szkła hartowanego, które 
charakteryzuje się wysoką wytrzymało-
ścią – mówi Maciej Cebula.

Koszt ławki jest szacowany na około 
6 tys. złotych. Konstruktorzy chcieliby 
skomercjalizować swój projekt, ale są 
obecnie na etapie pozyskiwania inwe-
stora. – Byłoby nam bardzo miło, gdyby 
w przyszłości nasze ławki stanęły w Gli-
wicach – mówią.  (pm)

świat druku 3D intensywnie się rozwija. Obecnie w trójwymiarze 
można stworzyć niemal wszystko. Firm zajmujących się drukowa-
niem rzeczywistości jest coraz więcej, również w Gliwicach. Wkrót-
ce ma się pojawić kolejna – młodzi naukowcy z Gliwic skonstruowali 
proste w obsłudze drukarki, które mają być dostępne dla każdego.  

Michał Biały, Maciej Ziaja, Krzysztof 
Machura i Marek Pikuła zaprojektowali 
drukarkę i zgłosili się do organizowane-
go przez Fundację Nowych Technologii 
konkursu E(x)plory. Przeszli eliminacje, 
etap regionalny, odpadli w finale w Gdy-
ni. Dla absolwentów I LO w Gliwicach to 
jednak nie porażka – nadal pracują nad 
udoskonaleniem swojego projektu i pla-
nują założyć firmę. 

– Zauważyliśmy, że na rynku nie 
ma tanich, prostych w obsłudze dru-
karek 3D, które potrafiłby obsłużyć 
każdy. Dlatego postanowiliśmy taką 
stworzyć. Dzięki naszej drukarce każdy 
będzie mógł sam wydrukować przed-
mioty codziennego użytku. Aby tak się 
stało, zastosowaliśmy innowacyjne 

rozwiązania, m.in. ułatwiający użyt-
kowanie automatyczny system kali-
bracji. Testowaliśmy wiele rozwiązań 
pozwalających obniżyć koszty i udało 
nam się zbić cenę drukarki o połowę  
w stosunku do urządzeń dostępnych na 
rynku. Obecnie testujemy układ ruchu 
w drukarce  – powiedział „MSI – GLI-
WICE” Marek Pikuła.

Marek studiuje elektronikę, Maciek 
automatykę i robotykę, Michał mecha-
nikę i budowę maszyn, a Krzysztof – in-
formatykę. 

–  Każdy z nas ma swoją dziedzinę 
i wspólnie jesteśmy w stanie zrobić coś 
fajnego i przydatnego ludziom. Jesteśmy 
na dobrej drodze – mówi Marek Pikuła. 

 (mf) 

Druk 3D dla każdego

Dawid Połap, młody, obiecujący matematyk z Wydziału Matematy-
ki Stosowanej Politechniki śląskiej, otrzymał nagrodę ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego. Zdolny student został nagrodzony „Diamento-
wym Grantem” i otrzymał niemal 180 tys. zł na badania.

Dawid Połap otrzymał 178 554 zł 
na badania w zakresie analizy obra-
zów dwuwymiarowych i kategoryzacji 
składowych za pomocą metod sztucz-
nej inteligencji. Wniosek wysłany przez 
Dawida był jednym z 277 nadesłanych 
przez studentów do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po roz-
patrzeniu przez jury dofinansowanie 
otrzymały 83 wnioski, które uzyskały 
ocenę nie mniejszą niż wymagane 76 
punktów. Łącznie minister nauki i szkol-
nictwa wyższego przyznał stypendia 
o wartości blisko 16 mln zł na projekty 
wybitnie uzdolnionych studentów 
jednolitych studiów magisterskich 
oraz absolwentów studiów I stopnia, 
z obszaru nauk technicznych, ścisłych, 
medycznych, przyrodniczych, społecz-
nych i humanistycznych.

– Mój projekt polega na detekcji 
i klasyfikacji obiektów na obrazach 2D. 
Projektowane metody lokalizują, ana-
lizują, a następnie rozpoznają każdy 
napotkany obiekt. To innowacyjny pro-
jekt ze względu na podejście od strony 
modelowania rozwiązań za pomocą 
technik sztucznej inteligencji i wielora-
kiego zastosowania w życiu codziennym. 
Moje badania potrwają trzy lata i będą 
prowadzone na Wydziale Matematyki 
Stosowanej w Gliwicach – powiedział 
„MSI – GLIWICE” Dawid Połap.

Laureat ma 23 lata. Sztuczną inte-
ligencją i jej zastosowaniem w różnych 
dziedzinach zainteresował się trzy lata 
temu. Od tamtej pory przyszłość zawo-
dową wiąże z nauką – chce zrobić dok-
torat i pozostać na gliwickiej uczelni.

  (mf)

Młodość 
i talent. 
Student 
z Gliwic 
nagrodzony
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Segregacja to nie ściema!
„Jak to jest, że segregujemy śmieci, wrzucamy do odpowiednich pojemników, a potem… przyjeżdża śmieciarka i wszystko miesza? Jaki 
to ma sens?” – takie pytanie do redakcji „MSI – GLIWICE” przysłał jeden z naszych Czytelników. Sprawdziliśmy u źródła, czy taki problem 
rzeczywiście istnieje. O rozmowę poprosiliśmy Grzegorza Staszewskiego, kierownika Działu Usług firmy Remondis Gliwice Sp. z o.o., któ-
ra zajmuje się odbiorem śmieci w naszym mieście. 

Mieszkańcy sortują, a Remondis 
miesza. Jak pan to skomentuje?

Przeświadczenie o mieszaniu przez nas 
wszystkich śmieci wynika pewnie z tego, 
że nasze śmieciarki wyglądają po prostu tak 
samo. Każdy pojazd przyjeżdża jednak po 
inny rodzaj odpadów. Osobno odbieramy 
plastik, papier, szkło, odpady biodegrado-
walne i zmieszane komunalne, zgodnie z re-
gulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice. 

Czyli mieszanie śmieci przez Remon-
dis to mit...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
gmina Gliwice musi osiągnąć określone 
poziomy odzysku i recyklingu, obowiązek 
ten spoczywa również na przedsiębiorcy, 
który odbiera odpady. Zatem przekazanie 
jak największej ilości odpadów do recyklin-
gu leży zarówno w interesie naszej firmy, 
jak i gminy Gliwice. Mieszanie odpadów 
jest ponadto nieopłacalne ze względów 
ekonomicznych.

Odpady zebrane. Co potem?
Wszystko poza odpadami biodegrado-
walnymi, które są poddawane odzyskowi 
w kompostowni ze statusem regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów ko-
munalnych (w skrócie RIPOK), zawozimy 
do Śląskiego Centrum Recyklingu przy  
ul. Rybnickiej. Ono również posiada status 

RIPOK. Tam rozpoczyna się żmudny proces 
przygotowania śmieci do recyklingu.

Proces, który każdy z nas może 
usprawnić…
Właśnie tak. Sposobów jest naprawdę dużo. 
Już sama segregacja ułatwia sprawę. Uni-
kajmy mieszania odpadów komunalnych 
i umieszczania odpadów segregowanych 
w pojemnikach do tego nieprzeznaczonych. 
Wszystkie pojemniki są odpowiednio ozna-
czone – jest na nich informacja, jakie odpady 
powinny do nich trafiać. Sortując opakowania 
plastikowe i szklane butelki warto – w miarę 
możliwości – opłukać je wodą i usunąć resztki 
jedzenia, szczególnie w okresie letnim.

Jesień w pełni. Co z liśćmi i gałęziami? 
Skoszona trawa, liście, małe gałęzie, 
chwasty – to wszystko są odpady biode-

gradowalne. W domkach jednorodzin-
nych czasem tworzone są przydomowe 
kompostownie, natomiast mieszkańcy 
bloków powinni takie odpady wrzucać do 
kontenerów na odpady biodegradowal-
ne. Wszystkie posesje na terenie gminy 
Gliwice, spełniające wymogi regulaminu 
utrzymania czystości, zostały wyposażone 
w pojemniki lub worki do gromadzenia 
tych odpadów w ilości określonej przez 
gminę. W przypadku większych ilości gmi-
na stworzyła możliwość nieodpłatnego 
przekazania odpadów biodegradowalnych 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 

No dobrze, a co w sytuacji, kiedy wy-
mieniamy meble? Nieraz można zoba-
czyć śmietniki na osiedlach, przy któ-
rych zalegają stare kanapy czy deski.

To jest problem przede wszystkim zabudo-
wy wielorodzinnej, gdyż mieszkańcy dom-
ków jednorodzinnych są świadomi tego, 
że odpady wielkogabarytowe (bo o nich 
mowa) odbierane są w określonych dniach, 
po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu 
u dyspozytora firmy Remondis. Tak samo 
jest w przypadku budynków zarządzanych 
przez wspólnoty mieszkaniowe – Remon-
dis odbiera odpady wielkogabarytowe do 
dwóch tygodni od momentu ich wysta-
wienia. Zarządcy wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, w porozumieniu z Re-
mondisem, mogą zorganizować zbiórkę 
tych odpadów w konkretnym terminie, 
unikając tym samym zalegania odpadów 
ponadgabarytowych w boksach śmietni-
kowych. Przyjeżdżamy średnio raz na dwa 
tygodnie, ale znowu – jeżeli ktoś do nas 
zadzwoni, to możemy podjechać wcześniej. 
I tak samo jak w przypadku odpadów bio-
degradowalnych – można samodzielnie 
dostarczyć je do PSZOK-u.

Gliwickie odpady w liczbach. Jak to 
wygląda?
W pierwszym półroczu 2016 roku ze-
brano ponad 20 tys. ton odpadów ko-
munalnych zmieszanych, ponad 2 tys. 
ton odpadów biodegradowalnych, aż 
430 ton odpadów wielkogabarytowych 
i grubo powyżej 3,5 tys. ton odpadów 
segregowanych.

Rozmawiała Magdalena Mickielewicz
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Ależ niespodzianka!

Ze złotem Szoguna

Siatkarki Kś AZS Politechniki śląskiej Gliwice po bardzo dobrym 
meczu pokonały wyżej notowane zawodniczki WTS Solne Wielicz-
ka 3:1. Dzięki wygranej nasze akademiczki przesunęły się na szó-
stą lokatę w tabeli.

Zwycięstwo tym bardziej cen-
ne, bo odniesione na wyjeździe. 
Spotkanie miało kilka podtekstów. 
Barw zespołu z Wieliczki bronią  
w tym sezonie Patrycja Ząbek i Karo-
lina Sowisz, które jeszcze niedawno 
reprezentowały KŚ AZS Politechniki 
Śląskiej Gliwice. W drużynie  z Gliwic 

natomiast  występuje  Paulina Stojek, 
była siatkarka WTS Solne. Stojek ro-
zegrała kapitalne zawody i zasłużenie 
została uznana najlepszą zawodniczką 
tego meczu.  

W najbliższym meczu (5 listopada, 
godz. 17.00) gliwiczanki zmierzą się z No-
wym Dworem Mazowieckim. (as)

Już po raz ósmy odbył się międzynarodowy turniej mistrzów judo 
„O Złoto Shoguna”. W imprezie uczestniczyło 16 sportowców  
z kraju i zagranicy.

W finale w kategorii wagowej do  
75 kg najlepszy okazał się Serhiy Drebot 
z Ukrainy, który pokonał aktualnego mi-
strza Polski Wiktora Mrówczyńskiego z 
AZS AWF Katowice. W cięższej kategorii 
(powyżej 75 kg), najlepszy był Dino Pfeif-
fer z Niemiec, który w decydującej wal-
ce pokonał Ukraińca Andreya Kolesnika. 
Zawodnicy z Gliwic (Kamil Niedziela  
i Kacper Szczurowski) zajęli odpowied-
nio V i VII miejsce.

– Była to jedna z największych tego 
typu imprez jaka odbyła się w Polsce. Mo-
gliśmy podziwiać walki utytułowanych 
sportowców z Ukrainy, Polski, Niemiec czy 
Belgii – mówił Czesław Garncarz, pomysło-
dawca turnieju.

Turniej rozegrano w sobotę  
(29 października ) w hali Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Gliwicach. Patronat 
nad imprezą objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (pm)
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Pójść za ciosem

Curling: zaczyna się sezon!

Derby dla Gliwic!

SPORT

Gliwickie środowisko curlerów przygotowuje się do sezonu. Zawod-
nicy mają już za sobą pierwsze sukcesy. Najbliższa impreza curlingo-
wa, na której będzie można podziwiać ich umiejętności, to startują-
cy 14 listopada turniej Gliwice Curling Cup.

Udział gliwiczan w turniejach kra-
jowych, a także międzynarodowych 
sprawia, że miłośnicy curlingu nie mają 
powodów do narzekań.

Jeden z większych sukcesów to zajęcie II 
miejsca (Ania Jabłońska, Dawid Kowalczyk) 
i IV miejsca (Michał Matysiak, Dominika 
Grzegorek) podczas I Międzynarodowego 
Turnieju w Curlingu Par Mieszanych Mi-
strzostwa Polski Open juniorów. Zawody 
rozegrano 7–9 października w Warszawie. 
Brało w nich udział 13 drużyn z kraju i jedna 
ze Słowacji. – Tak wysokie miejsca naszych 
zawodników to bardzo duża niespodzian-
ka, tym bardziej że dziewczyny brały udział 
w turnieju pierwszy raz – cieszy się Janusz 
Pluta z AZS Politechniki Śląskiej.

Gliwiccy zawodnicy AZS (w dniach 
15–23 października) brali też udział 
w Mistrzostwach Świata Mixtów w Ka-
zaniu. W skład reprezentacji Polski 
wchodziło dwoje zawodników z Gliwic 
(Andrzej Augustyniak i Martyna Wiczak) 
oraz dwoje z Łodzi. Drużyna narodowa 
zajęła bardzo dobre 9. miejsce.

Z kolei podczas organizowanej 
w dniach 21–23 października imprezy To-
ruń Curling Cup 2016, zespół Ice Rockers 
z AZS Gliwice zajął 7. miejsce (w składzie: 
Patryk Malczak, Grzegorz Kowalczyk, Ja-
kub Kowalczyk i Dawid Kowalczyk).

Zespół AZS Rozbitki Curling Team 
(Marta Pluta, Aneta Lipińska, Magdalena 
Dumanowska oraz Daria Chmarra) rów-
nież zaprezentował się bardzo dobrze. 
Gliwiczanki zajęły wysokie 6. miejsce 
w klasyfikacji generalnej międzynarodo-
wego turnieju curlingowego we włoskim 
Pinerolo. W zawodach rozgrywanych od 
30 września do 2 października zawodnicz-
ki z Gliwic przegrały tylko jeden mecz.

Zawodnicy i fani curlingu czekają 
na zbliżające się zawody z okazji dzie-
sięciolecia sekcji tej dyscypliny sportu 
w Gliwicach. Turniej Gliwice Curling Cup 
odbędzie się w dniach 14–16 listopada. 
Finałowy pojedynek zostanie rozegrany 
w ostatnim dniu turnieju o godzinie 16.00. 
Wydarzenie jest dofinansowane z budżetu 
Miasta Gliwice.  (pm)

Zawodnicy GTK Gliwice zanotowali kolejne zwycięstwo w I lidze 
koszykówki mężczyzn. W derbowym starciu pokonali GKS Tychy 
62:59 (18:18, 15:12, 17:11, 12:18). Losy rywalizacji w samej koń-
cówce spotkania rozstrzygnął Damian Pieloch.

To nie było łatwe spotkanie dla 
żadnej z drużyn. Mecz trzymał w na-
pięciu właściwie do samego końca. Na 
niespełna dwie minuty przed końcową 
syreną na tablicy wyników widniał re-
mis 56:56. Zrobiło się gorąco – dla GTK 
nie trafił bowiem Aleksander Filipiak, 
dwa razy z linii rzutów wolnych pomylił 
się także Marcin Salamonik. 

 Niemoc GTK wykorzystali goście, 
którzy na 35 sekund przed zakończe-
niem spotkania rzucili celnie za 3 punkty. 
Miejscowi zachowali jednak zimną krew, 
piłka powędrowała na czystą pozycję 
do Kacpra Radwańskiego, a ten celną 
„trójką” doprowadził do remisu 59:59.  
Do końca meczu zostało 20 sekund, 
piłkę miał GKS Tychy. Goście popełnili 
jednak prosty błąd i z kontrą wyszli go-
spodarze. Nie udało się. Tyszanie prze-
rwali akcję faulem. Grę mieli wznowić 

z linii bocznej zawodnicy GTK. Zostało 
tylko 5 sekund. Trener Paweł Turkie-
wicz poprosił o przerwę na żądanie 
i rozrysował warianty ostatniej akcji. 
Aleksander Filipiak zza linii bocznej 
podał do Pawła Zmarlaka, ten ściągnął 
na siebie obrońców i odegrał do Da-
miana Pielocha, który rzutem zza łuku 
rozstrzygnął losy rywalizacji. – Czasami 
wpada, a czasami nie. Tym razem się 
udało. Wygraliśmy z dobrym zespołem 
i bardzo się z tego cieszymy – mówił 
w pomeczowym wywiadzie Damian 
Pieloch, którego celna „trójka” dała 
gliwiczanom upragnione zwycięstwo. 

 Po siedmiu kolejkach zawodnicy GTK 
Gliwice zajmują czwarte miejsce w tabeli 
I ligi koszykówki mężczyzn. W najbliższą 
sobotę (5 listopada) zagrają w Kłodzku 
z miejscowym Zetkama Doralem Nysa. 
Trzymajmy kciuki! (as)

 dokończenie ze str. 1

W porównaniu do poprzedniego 
ligowego meczu, w podstawowym 
składzie Piasta w potyczce z Termalicą 
nastąpiły cztery zmiany. Od pierwszej 
minuty zagrali: Tomasz Mokwa, Paweł 
Moskwik, Marcin Pietrowski i Rado-
sław Murawski. Uroš Korun nie mógł 
wystąpić z powodu czterech żółtych 
kartek. W Bruk-Bet Termalice zagrali 
Kornel Osyra oraz Wojciech Kędziora, 
którzy w przeszłości bronili barw Piasta 
Gliwice. Po raz pierwszy w tym sezonie 
w meczowej osiemnastce Piasta znalazł 
się Sebastian Musiolik.

 Początek rywalizacji z Termalicą 
był wyrównany. Gra toczyła się głów-
nie w środkowej strefie boiska. Żadna 
z drużyn nie stworzyła sobie klarownych 
sytuacji strzeleckich aż do 37. min., 
kiedy to blisko bramki gości znalazł się 
Josip Barišić. Uderzenie Chorwata było 

jednak niecelne, a Krzysztof Pilarz nie 
musiał interweniować. Chwilę później 
próbował Saša Živec, ale on także nie 
trafił w światło bramki. Wynik otworzył 
Michał Masłowski, który pod koniec 
pierwszej połowy precyzyjnie uderzył 
z rzutu wolnego i nie dał najmniejszych 
szans na skuteczną interwencję bram-
karzowi gości. Pomocnik Piasta trafił 
w samo okienko bramki. 

 Po przerwie zaatakowali goście. 
W 55. min. Patrik Mišák obrócił się 
z piłką i zdecydował się na uderzenie 
zza pola karnego. Jakub Szmatuła nie 
zdołał skutecznie interweniować. Był 
remis 1:1, ale tylko przez chwilę, bo 
minutę później gliwiczanie odpowie-
dzieli trafieniem Josipa Barišića. Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla 
gospodarzy. Piast zainkasował komplet 
punktów. 

 Mecz, który został rozegrany na Sta-
dionie Miejskim w Gliwicach, obejrzało 

4726 kibiców. 359 kibiców pojawiło się 
na trybunach przy ulicy Okrzei 20 po 
raz pierwszy. Grupa najzagorzalszych 
kibiców Piasta dopingowała swoich ulu-
bieńców przez całe spotkanie.

 W najbliższą sobotę (5 listopada) 
Piast Gliwice zagra w Białymstoku z Ja-
giellonią, która zajmuje obecnie drugie 
miejsce w tabeli, depcząc po piętach 
Lechii Gdańsk. Do lidera ma tylko 2 
punkty straty. To będzie trudny mecz, 
ale w sporcie – a zwłaszcza w piłce noż-
nej – wszystko jest możliwe. Gliwiczanie 
bardzo potrzebują punktów. Na razie 
plasują się na jedenastej pozycji. 

 Bilans spotkań między drużynami 
wypada póki co na korzyść Jagiellonii. 
Na ekstraklasowych boiskach obydwie 
ekipy spotkały się dotychczas 13 razy.   
5 spotkań zakończyło się wygraną pił-
karzy z Białegostoku, 4 razy zwyciężał 
Piast. Padły też 4 remisy. W poprzednim 
sezonie Piast był dwukrotnie lepszy.  (as) fo
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KULTURA

KOLORY 
MIASTA

CO?
GDZIE?
KIEDY?

CZWARTEK 3 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: Cygańskie Zaduszki – koncert w ra-

mach Romskiego Dnia Zadusznego, Młodzieżowy 
Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.49: spotkanie z Pawłem „Konjo” Konna-
kiem i Robertem Brylewskim, koncert Brudnych 
Dzieci Sida w ramach Punk Generation, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00 i 21.30: Mika Urbaniak Duo – koncert 
w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Form 
Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

PIąTEK 4 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: „Przygody z genealogią” – spotkanie 

z Małgorzatą Malanowicz, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Wieczór ze zbrodnią w tle” – spotka-
nie z Wojciechem Chmielarzem, Biblioteka Central-
na (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: Anna Maria Jopek – koncert w ramach VII 
Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzo-
wych PalmJazz, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

SOBOTA 5 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00–13.00: „Zapomniane owoce lasu – 

warsztaty przetwarzania i wykorzystywania żołę-
dzi” – zajęcia terenowe z cyklu „Gliwicka Zielarnia”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00–14.00: „Gliwicki tygiel. Romowie” – spo-
tkanie poświęcone mniejszościom narodowym i et-
nicznym w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl,  
Gimnazjum nr 10 (ul. Lipowa 29)

 ■ godz. 17.58: Bunkier, Moskwa, Karcer, Ga-Ga Zie-
lone Żabki, P.C.K., Psy Wojny – koncert w ramach 
Punk Generation, klub studencki Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Oscar’s House, Bovska – koncerty 
w ramach Manufaktury Dźwięku, Stara Fabryka 
Drutu (ul. Dubois 22)

NIEDZIELA 6 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Mój pierwszy jesienny zielnik. 

Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krze-
wów” – zajęcia dla dzieci z cyklu „Ziołowe Przed-
szkole”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: Valentino Worlitzsch i Sanel Redžić – 
koncert w ramach XVIII Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a)

PONIEDZIAłEK 7 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów 

z Teatrem A, Centrum Organizacji Kulturalnych Pe-
rełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 19.00: Myrczek & Tomaszewski – koncert 
w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Form 
Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

WTOREK 8 LISTOPADA
 ■ godz. 18.15–19.15: „Teatr tańca dla dzieci i młodzie-

ży” – warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 19.00: Sons of Kemet – koncert w ramach VII 

Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzo-
wych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.30–20.45: „Teatr tańca dla dorosłych” – 
warsztaty dla początkujących, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

śRODA 9 LISTOPADA
 ■ godz. 16.00–18.30: warsztaty miłośników rękodzieła 

artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: „Noc trwogi i wygnania” – wykład dr. 

Jacka Proszyka, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: Yaron Herman – koncert w ramach VII 
Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzo-
wych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

Sienkiewicz  
odkryty na nowo

„Potężny geniusz” pisał o henryku Sienkiewiczu Witold Gombrowicz (i złośliwie dodawał: 
„pierwszorzędny pisarz drugorzędny”). „Quo vadis”, „Trylogia”, „Krzyżacy” – warto od-
świeżyć sobie znajomość tych książek w 100. rocznicę śmierci pisarza. W listopadzie nie 
zabraknie ku temu okazji – razem z literaturoznawcami odczytamy jego dzieła na nowo. 

Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo 
Kulturalne Fuga organizują wspólnie cykl wykładów 
„Testament Sienkiewicza”. Spotkania z uznanymi 
literaturoznawcami wpisują się w ogólno-
polskie obchody roku sienkiewiczow-
skiego. Zaproszeni goście przedsta-
wią słuchaczom sylwetkę pisarza 
i zinterpretują jego twórczość, 
często w zaskakujący sposób. 
Niektóre prelekcje będą odby-
wać się rano (przede wszystkim 
z myślą o grupach szkolnych 
i seniorach), inne będą organi-
zowane popołudniami.

3 listopada o godz. 10.00 
w filii nr 30 MBP (ul. Party-
zantów 25) wykład „Krzepienie 
serc” wygłosi dr hab. Ireneusz 
Gielata, teoretyk i historyk po-
wieści. 9 listopada o godz. 10.00 
dr hab. Zdzisława Mokranowska 
opowie w Biblioforum (CH Forum, 
ul. Lipowa 1) o Sienkiewiczowskim 
dowcipie. Dzień później (10 listopada) 
w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) odbę-
dzie się spotkanie autorskie z dr. hab. Ryszardem 
Koziołkiem, autorem książki „Ciała Sienkiewicza”, 
wyróżnionej Nagrodą Literacką Gdynia w katego-
rii eseistyka. 16 listopada w Bibliotece Centralnej 
wysłuchamy prelekcji dr. hab. Gielaty, a 23 listopa-
da zaplanowano spotkanie z prof. Ewą Kosowską. 
Tematem jej wystąpienia będą postawy i życiowe 

wybory Sienkiewicza. Wszystkie trzy popołudniowe 
spotkania rozpoczną się o godz. 18.00.

Kino Amok również przygotowało coś specjalnego: 
11 listopada odbędzie się pokaz „Quo vadis” 

z muzyką na żywo w wykonaniu Piotr 
Schmidt Cinema Quartet. Niemy film 

w reżyserii Enrico Guazzoniego jest 
uważany za pierwszą w historii 

kina adaptację powieści. Miał 
swoją premierę w 1913 roku 
i mógł widzieć go sam Sienkie-
wicz. W Gliwicach widzowie 
oglądali go w teatrze Victoria 
(przy dzisiejszej al. Przyjaźni). 
Dlaczego w teatrze, skoro wów-
czas w mieście działały już trzy 
kina? Spodziewano się bowiem 
wielkiego sukcesu, a teatr miał 
po prostu większą widownię.

Przed seansem wykład „Co 
mówi nam dziś Sienkiewicz?” 

wygłosi dr hab. Ryszard Koziołek. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 

w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3).
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś 

nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo 
zaśnie – w każdym razie wygra” – pisał Sienkiewicz 
w „Poradniku Bibliotekarza”. Sięgajmy zatem po 
(jego) książki. Warto skorzystać z bogatych zbiorów 
MBP w Gliwicach – poza tradycyjnymi książkami 
drukowanymi, dostępne są też ekranizacje i książki 
mówione. (mm)

5 listopada w Starej Fabryce Drutu zaplanowany jest finał przeglądu młodych zespo-
łów i wykonawców. Zwycięzca zagra podczas wieczornego koncertu, a obok niego – 
zespół Oscar’s house i Bovska.

Manufaktura Dźwięku to 
konkurs, w którym biorą 
udział młode zespoły 
i wykonawcy z woje-
wództwa śląskiego. Idea 
przeglądu jest taka, żeby 
promować debiutantów – ża-
den z uczestników nie wydał 
jeszcze płyty. Przesłuchania przy  
ul. Dubois 22 rozpoczną się o godz. 
16.00. Zwycięzca przeglądu zagra także pod-
czas wieczornej imprezy, która rozpocznie 
się o godz. 20.00.

Po zmaganiach młodych arty-
stów na scenę wkroczy zespół 
Oscar’s House i, nazywana 
muzycznym objawieniem 
roku, Bovska. Oscar’s House 
to projekt Marcina Paska, 
Brytyjczyka od lat miesz-
kającego w Gliwicach. 
W Starej Fabryce Drutu 
usłyszymy utwory z jego naj-

nowszej, folkowo-rockowej pły-
ty. Bovska szturmem podbiła 
polski rynek muzyczny – jej 
debiutancka płyta „Kaktus” 
zbiera przychylne recen-
zje, a fani entuzjastycznie 
przyjmują koncerty – zawsze 
dopracowane w najdrobniej-

szych szczegółach.
Wstęp na przegląd kapel 

o godz. 16.00 jest bezpłatny. 
Bilety na wieczorny koncert 

Manufaktury Dźwięku są dostęp-
ne w Gliwickim Centrum Edukacyj-

nym Halo!gen przy ul. Barlickiego 3, 
salonie Czas przy ul. Zwycięstwa 1 
oraz przed koncertem w Starej Fa-
bryce Drutu. Konkurs i koncerty są 
organizowane przez Stowarzyszenie 

Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży przy finanso-

wym wsparciu Miasta Gliwice.
 (mm)

Fabryka dźwięków

BOVSKA
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KULTURA 

Piotr Schmidt 
& Wojciech 
Niedziela Duo

Koncert na 10 strun

Rutkowski na stojaka

W Czwartek Jazzowy z Gwiazdą, 10 listopada, wystąpi duet trąb-
kowo-fortepianowy. W opracowaniu Piotra Schmidta i Wojciecha 
Niedzieli usłyszymy zarówno standardy jazzowe, jak i autorskie 
kompozycje obu muzyków.

Piotr Schmidt muzyką jazzową prze-
siąknął już w swoim domu rodzinnym – 
jego ojciec, profesor Andrzej Schmidt, jest 
jednym z członków założycieli ŚJC. Piotr 
Schmidt uchodzi za jednego z najbardziej 
obiecujących trębaczy młodego pokolenia, 
został wyróżniony wieloma prestiżowymi 
nagrodami. Podczas Czwartku Jazzowego 
z Gwiazdą wystąpi z Wojciechem Niedzie-
lą, znakomitym pianistą i akompaniato-

rem. Co usłyszymy w klubie muzycznym 
4art (ul. Wieczorka 22)? – Fantastyczne 
kompozycje, niecodzienne aranżacje, fe-
nomenalne improwizacje i niepowtarzalny 
klimat – zapowiada Daniel Ryciak, prezes 
Śląskiego Jazz Clubu.

Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. 
Projekt, organizowany przez Śląski Jazz 
Club, jest dofinansowany z budżetu Mia-
sta Gliwice.  (mm)

6 listopada rozpocznie się XVIII Gliwicki Festiwal Gitarowy. W tym 
roku, poza gitarą klasyczną, usłyszymy także inne instrumenty. 
Podczas pierwszego koncertu zagrają wiolonczelista Valentino 
Worlitzsch i gitarzysta Sanel Redžić.

Worlitzsch rozpoczął edukację muzycz-
ną w wieku 4 lat. Obecnie, mimo młodego 
wieku (27 lat), jego grę na wiolonczeli 
cechuje szczególna dojrzałość. Zdobywał 
wyróżnienia i nagrody w konkursach zarów-
no wiolonczelowych, jak i fortepianowych. 
Redžić jest uznanym solistą, kameralistą i 
muzykiem orkiestrowym. Krytycy okre-
ślają go jako nadzieję młodego pokolenia 
gitarzystów. Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana 
Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a). – To będzie 
występ dwóch wspaniałych artystów. 
Melodyjne brzmienie wiolonczeli bardzo 
dobrze się łączy z brzmieniem gitary kla-
sycznej. Worlitzsch i Redžić przygotowali 

ciekawy program, wierzę, że zdobędzie 
serca słuchaczy – powiedział „MSI – GLI-
WICE” Gerard Drozd, dyrektor festiwalu.

W programie tegorocznej edycji Gliwic-
kiego Festiwalu Gitarowego jest jeszcze duet 
(Luciano Pompilio i Marco Caiazza – 20 listo-
pada) oraz trio gitarowe (Guitar Trio ELOGIO 
– 27 listopada), a także połączenie gitary i 
klarnetu, czyli znakomici Jan Jakub Bokun i 
Jakub Kościuszko (13 listopada). Wszystkie 
koncerty są zaplanowane na godz. 18.00 w 
Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II.

Organizatorem festiwalu jest Gerard 
Drozd, kompozytor i gitarzysta. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

Zabawne, świetnie napisane skecze, salwy śmiechu na widowni, 
a na scenie tylko jeden aktor? Taki jest właśnie stand-up, czyli ko-
mediowy monolog przed publicznością. Na polski grunt z powo-
dzeniem przeszczepia ten gatunek Rafał Rutkowski. 10 listopada 
zaprezentuje się na Scenie Bajka.

„To nie jest kraj dla wielkich lu-
dzi” jest dowcipnym komentarzem 
do sytuacji we współczesnej Polsce. 
Program jest dziełem Rafała Rutkow-
skiego, aktora, i Michała Walczaka, 
autora scenariusza. Obaj twórcy są 
związani z warszawskim Teatrem 
Montownia. – Wirtuozeria aktorska 
Rutkowskiego i zjadliwość tekstów 
Walczaka odblokowuje w widzach 
nieposkromione pokłady optymizmu, 

sprawiając, że doznają oni oczyszcza-
jącej siły śmiechu – mówi Agnieszka 
Skowronek z Teatru Miejskiego.

Spektakl rozpocznie się o godz. 
19.00 na Scenie Bajka (kino Amok, ul. 
Dolnych Wałów 3). „To nie jest kraj dla 
wielkich ludzi” zostanie pokazany w ra-
mach Gliwickich Spotkań Teatralnych, 
przeglądu organizowanego przez Teatr 
Miejski. 

 (mm)

Zwykło się mówić, że nie był młody ten, kto nigdy nie bawił się na 
koncercie punkowym. W tym tygodniu jest okazja, żeby wyszaleć 
się za wszystkie czasy – w Gliwicach zagrają najważniejsze polskie 
kapele punkowe, m.in. Moskwa, Bunkier i Ga-Ga/Zielone Żabki.

Dla jednych punk to alternatyw-
na kultura i sposób życia, dla innych 
ruch społeczno-polityczny. Jeszcze inni 
uważają go za przejaw młodzieżowego 
buntu. Definicji jest wiele, warto po-
słuchać tego, co o punku myślą osoby, 
które współtworzyły ten ruch w Polsce. 
3 listopada w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) odbędzie się spotkanie z 
Pawłem „Konjo” Konnakiem, poetą, 
dziennikarzem i autorem książek o 
muzyce niezależnej, oraz Robertem 
Brylewskim, muzykiem, kompozytorem, 
współzałożycielem zespołów Brygada 
Kryzys i Izrael. Po rozmowach z Konna-
kiem i Brylewskim zagra jednoosobowy 
zespół punkrockowy – Brudne Dzieci 
Sida. Projekt Grzegorza „Patyczaka” 
Kmity nawiązuje do Sida Viciousa, ba-

sisty Sex Pistols. Początek, przekornie, 
o godz. 18.49.

Rozmowy i koncert w Rynku to 
dopiero rozgrzewka przed mocnym, 
koncertowym uderzeniem: 5 listopada 
Punk Generation przenosi się do klubu 
studenckiego Spirala (Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 
85). Impreza rozpocznie się o godz. 
17.58. Zagrają: P.C.K. z Jaworzna; Bun-
kier, jedna z najważniejszych punkowych 
kapel w latach 90.; kultowy zespół Mo-
skwa; Ga-Ga/Zielone Żabki, czyli dwa 
zespoły w jednym; buntowniczy Karcer; 
Psy Wojny z Jastrzębia-Zdroju.

Organizatorem Punk Generation 
jest Stowarzyszenie GTW. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gli-
wice. (mm)

Z punkową
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STAłE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia  
w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

2. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16 Baildona

3. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

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

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

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

7. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

8. Sklep ABC ul. Rolników 194 Bojków

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

10. KIRChhOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

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

12. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

13. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

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

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

16. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika

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

18. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika

19. Centrum handlowe Europa Centralna ul. Pszczyńska 315 Ligota Zabrska

20. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

21. Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

22. Zakłady Mechaniczne BUMAR-łABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy

23. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

24. Sklep spożywczy ChATKA PUChATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

25. huta łabędy SA ul. Zawadzkiego 45 Łabędy

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

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

28. Sklep spożywczy ADEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

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

30. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy

31. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy

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

33. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

34. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

35. śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

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

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

38. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

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

40. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

41. Biblioteka Główna Politechniki śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

42. Park Naukowo-Technologiczny TEChNOPARK 
GLIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

43. Politechnika śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

44. Politechnika śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

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

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

47. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik

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

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

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

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

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

53. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica

54. MBP – Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 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

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

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

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. Pracownia FOTOPIAST ul. Bohaterów Getta  
Warszawskiego 3

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 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 FRESh MARKET ul. Tarnogórska 233 Żerniki

117. Sklep SPOłEM ul. Elsnera 50 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Magazynier – Operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2016

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 

rynkowej,
• miłą atmosferę i dobre warunki pracy,
• pakiet świadczeń socjalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza 

gazowego.
Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,

• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powie-
rzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 
przeładunkach wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych 
usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przeło-
żonemu.

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

śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się  

firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• przyjazną atmosferę pracy,
• szkolenie wprowadzające.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – minimum licencjat,
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• dobra obsługa komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie rozmów telefonicznych i spotkań z klientami  

w języku angielskim,

• sporządzanie dokumentacji handlowej i nadzór nad jej  
prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów  

i w oparciu o uzgodnione z klientami procedury, dbałość 
o wysoką jakość organizacji obsługi.

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

oferty pracy

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: 
aplikant lub młodszy strażnik

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

 
Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: 
młodszy specjalista lub młodszy inspektor

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: młodszy specjalista lub młodszy inspektor”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

komunikaty

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie zapytania ofertowego 

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM,  
Sp. o.o. w Gliwicach”

w sprawie
Dzierżawa 7 autobusów komunikacji miejskiej  

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach

nr sprawy PN/UZP/DA/1/2016
Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę farb i lakierów
Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2016 r. o godz. 10.15

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica
Termin składania ofert: 8 listopada 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy  
Brzezinka w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach
Termin składania ofert: 8 listopada 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2016 r. o godz. 11.30

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice  
wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale  

Przetargi/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.

preZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

preZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

preZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

 rozważa
możliwość zakupu samochodu osobowego małolitrażowego 

Parametry podstawowe:
• pojemność silnika 1000 – 1200 cm3,
• 5-drzwiowy,
• klimatyzacja w standardzie.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert: e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03, wew. 140.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGłOSZENIA
nierucHomoŚci

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

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

 □ UL. TARNOGÓRSKA 78, lokal nr III, parter,  
pow. 39,59 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 010,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 11.00 do 
11.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. JANA śLIWKI 27, lokal nr I, parter,  
pow. 9,44 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 300,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14a, 
lokal nr U-1, parter, I piętro, pow. 462,01 m2,  
9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC na parterze  
oraz 3 pomieszczenia na I piętrze

Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 003 100,00 zł
Wadium: 50 200,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 15.00  
do 15.15.
(dodatkowy termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od 
godz.12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 14, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 400,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 13.45 
do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
10.15 do 10.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3  Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 45, lokal nr 7, poddasze,  
pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia, 2 komórki,  
korytarz, pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 100,00 zł
Wadium: 5800,00 zł

Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOłOWSKA 3, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i WC (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, WC i 2 korytarze (na I piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 267 300,00 zł
Wadium: 13 400,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 14.05 do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr III, pow. 63,90 m2, 
parter, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr XI, III piętro,  
pow. 62,28 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 14.00 
do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
8.45 do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 19, lokal nr 11, III piętro, 
pow. 46,15 m2 + piwnica - 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 700,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 13.15 
do 13.25
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III piętro,  
pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,  
spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 200,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 11.30 do 
11.45
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. LOTNIKÓW 19, lokal nr 2, parter, pow. 50,23 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 3 listopada 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 16-18, lokal nr 13, III piętro, pow. 
62,89 m2 + piwnica 12,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, przedpokój i pomieszczenie gospodarcze

Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 12, lokal nr 10, I piętro (oficyna), 
pow. 80,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 14.35 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZAWISZY CZARNEGO 18, lokal nr 12, parter, 
pow. 87,52 m2 + piwnica – 3,20 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 400,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr 6, IV piętro,  
pow. 76,34 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze, WC
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 122 200,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 14.00 
do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
8.45 do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. PLEBAŃSKA 22, lokal nr 3, I piętro, pow. 36,45 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 500,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 38, lokal nr 9, IV piętro,  
pow. 61,68 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze i przedpokój

Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 700,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 14.35 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

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

Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 102 200,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 18 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

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

•  brukarz  
 wykształcenie: brak wyma-

gań, prace brukarskie, mile 
widziane prawo jazdy kat. B 
oraz uprawnienia do obsługi 
maszyn wibrujących, jedna 
zmiana, praca na terenie Ślą-
ska;

• toromistrz  
 wykształcenie średnie, kier.: 

kolejnictwo, 2 lata doświad-
czenia, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, zakres obowiąz-
ków: kierowanie pracami 
przy remontach nawierzch-
ni kolejowej, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• listonosz  
 wykształcenie podstawowe, 

gotowość do pracy niezależ-
nie od warunków atmosfe-
rycznych, sprawność fizycz-
na i brak przeciwwskazań 
do dźwigania, sumienność  

i odpowiedzialność, mile wi-
dziany własny samochód, za-
kres obowiązków: doręczanie 
korespondencji i przekazów 
pieniężnych, budowanie po-
zytywnych relacji z klientami, 
realizacja planów sprzedażo-
wych dot. wybranych usług 
i towarów, rzetelne prowa-
dzenie ewidencji korespon-
dencji, jedna zmiana, praca 
na terenie Gliwic;

• monter stolarki okiennej 
 wykształcenie, doświadcze-

nie: brak wymagań, umiejęt-
ność spawania MAG135, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, 
montaż stolarki okiennej na 
terenie Śląska;

• pokojowa  
 wykształcenie: min. podsta-

wowe, umiejętność pracy 
w zespole, wysoka kultura 
osobista, nienaganna posta-

wa, miły i życzliwy stosunek 
do mieszkańców domu, za-
kres obowiązków: sprzątanie 
wszystkich przydzielonych 
pomieszczeń domu, dbanie 
o czystość bielizny pościelo-
wej i osobistej mieszkańców, 
podawanie posiłków do po-
koi mieszkańców, utrzymanie 
w należytej czystości naczyń 
i zastawy stołowej mieszkań-
ca przed i po każdym posiłku, 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice

• doradca klienta  
 wykształcenie średnie, zaan-

gażowanie, nastawienie na 
cel, punktualność, chęci do 
podjęcia współpracy, zakres 
obowiązków: rozmowy tele-
foniczne z klientami T-mobile 
mające na celu utrzymanie 
oferty promocyjnej, umowa 
zlecenie, miejsce pracy Gli-
wice.

Oferty z 27 października 2016 r.

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
zostały podane do publicznej wiado-
mości wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty urzędowe  
/ Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 

dzierżawy lub zbycia

preZyDent  
miaSta GLiWice

informuJe,

wydzierżawienia,  
stanowiące własność  

Miasta Gliwice:
•	 nr 227/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 228/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 229/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 230/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 234/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 235/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 236/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 237/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 238/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 239/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 240/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	 nr 241/2016 do 16 listopada 2016 r.

zbycia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:

•	 nr 226/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 231/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 232/2016 do 14 listopada 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:

•	 nr 32/SP/2016 do 9 listopada 2016 r.
•	 nr 33/SP/2016 do 16 listopada 2016 r.

oferty pracy

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  
niezabudowanej części nieruchomości – oznaczonej jako: 
• działka nr 1076/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,1126 ha,  

położona w Gliwicach przy ul. Spacerowej, stano-
wiąca własność Miasta Gliwice, zapisana w KW  
nr GL1G/00039689/2.

Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 101 300,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 10 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.
_______________________________________________

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanych części nieruchomości, położonych w Gliwicach przy  
ul. Rolników, oznaczonych jako: 
• działka nr 512/2, obręb Bojków, o powierzch-

ni 0,0436 ha, KW GL1G/00036901/4 oraz działka  
nr 1655/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha,  
KW GL1G/00038160/1. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich 
oznaczonych nr 510, 511 i 513, obręb Bojków.
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 73 500,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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