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W konkursie na Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego 2016 Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich w Gliwi-
cach okazał się zwycięzcą w ka-
tegorii zrewitalizowany obiekt 
użyteczności publicznej. Mia-
sto Gliwice zostało docenione 
za „uratowanie obiektu będą-
cego świadkiem historii Śląska, 
za jego wzorcową renowację i 
stworzenie miejsca aktywności 
kulturalnej i edukacyjnej oraz 
za ambitne plany wykorzysta-
nia go na cele muzealne”.

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia 
wyników konkursu odbyła się w piątek 
(4 listopada) w Sali Marmurowej Urzę-
du Marszałkowskiego w Katowicach. 
W imieniu gliwickiego samorządu nagro-
dę odebrał przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice, Marek Pszonak.

W konkursie na Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego 2016 brały udział 43 inwe-
stycje. Dom Pamięci Żydów Górnoślą-

skich w Gliwicach jest jedną z trzyna-
stu uhonorowanych realizacji z całego 
regionu. 

Kapituła (pod przewodnictwem Mar-
szałka Województwa Śląskiego) uznała 
gliwicką realizację za najlepszy zrewitali-

zowany obiekt użyteczności publicznej na 
Śląsku w 2016 roku.

Łączna pula nagród w konkursie wyno-
siła 60 000 zł brutto. Nagrody finansowe 
otrzymali projektanci w każdej z czterech 
kategorii (przestrzeń publiczna, zrewi-

talizowana przestrzeń publiczna, obiekt 
użyteczności publicznej i zrewitalizowany 
obiekt użyteczności publicznej).
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Uratowany przez miasto.  
Nagrodzony przez marszałka

XXI wiek w polskiej medy-
cynie staje się faktem. Już 
wkrótce pacjentom gliwic-
kiego Centrum Onkologii zo-
staną zaproponowane meto-
dy leczenia niedostępne do 
tej pory w kraju. W ośrodku 
otwarta została bowiem Pra-
cownia Radiologii Zabiego-
wej i Interwencyjnej, której 
supernowoczesny system an-
giograficzny pozwala na reali-
zację małoinwazyjnych zabie-
gów miejscowego niszczenia 
nowotworów przy minimal-
nym obciążeniu chorego. 

Diagnostyka przyszłościSPORT

Rekordowa
kwesta

AKTUALNOŚCI
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Rusza Gliwice
Curling  
Cup >> 11
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DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

Kolejny sukces Biegu na 6 łap! Niedzielny spacer z psami przyniósł 
wspaniały efekt – ciepły dom znalazło 7. zwierzaków: 3 psy i 4 koty 
(Śnieżka, Kalina, Fire, Sziro, Kro, Wojtek i Behemotek). Dodatkowo 
dwa kocurki – Sziro i Kro – znalazły dom tymczasowy, co oznacza, 
że nadal można je adoptować. W spacerze wzięło udział około 
stu osób, które postanowiły spędzić słoneczną sobotę na wypro-
wadzaniu na spacer psiaków ze schroniska. – Pogoda dopisała 
i było wyjątkowo sympatycznie. Tego typu akcje służą zarówno 
mieszkańcom, jak i zwierzętom. Dla ludzi to doskonała okazja, by 
oswoić się ze zwierzętami, niezobowiązująco się im przyjrzeć i zde-
cydować, czy będziemy w stanie stworzyć im dom. Dla zwierząt to 
z kolei wspaniała okazja, by zaznać odrobiny wolności. Dziękujemy 
wolontariuszom za świetne przygotowanie 3-kilometrowej trasy 
biegu – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska dla 
Zwierząt przy ul. Wschodniej w Gliwicach. (fot. A. Proksa)

Do tej pory turbodoładowane bolidy wyścigowe klasy Formula Student, projektowane i budowane 
przez członków studenckiego koła Silesia Automotive na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, 
z powodzeniem startowały w zawodach na Węgrzech i we Włoszech. Obecnie trwają prace nad finali-
zacją budowy drugiego – lżejszego i szybszego – bolidu WT-02, który zawalczy w grudniu o zwycięstwo 
w Australii. Udział w imprezie  organizowanej w Melbourne stał się możliwy dzięki grantowi Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Najlepsi z Najlepszych”. Wysokość otrzymanego 
dofinansowania wyniosła aż 331 tys. zł. (fot. Silesia Automotive Politechnika Śląska)

Dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia? Bo daje MOC! Wiedzą o tym drugoklasiści  
z SP nr 5 (ul. Żwirki i Wigury), w której zorganizowano podsumowanie akcji śniadaniowej wpisującej się  
w Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Dzieci przygotowały śniadanko ze zdrowych produk-
tów i wzięły udział w quizie dotyczącym zdrowego odżywiania, rywalizowały w tworzeniu najzdrowszej 
kanapki i „zaprojektowały”… szaszłyki owocowe. Goście również brali udział w zabawach, m.in. na 
najszybciej obrane jabłko. Imprezę zamknęło przedstawienie szkolne, w którym dzieci, przebrane za 
różnorodne warzywa, recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. (fot. GliwiceTV)

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przypadającego 11 listopada, dwie wizytówki Gliwic 
zabłysną na biało-czerwono. W piątek, 11 listopada, tradycyjna zielona iluminacja Palmiarni zmieni 
się na narodową. Podobnie będzie w przypadku gliwickiej Radiostacji, na której barwy państwowe 
będziemy mogli oglądać do soboty. Warto przypomnieć, że 11 listopada placówki zarządzane przez 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych będą pracowały w następujący sposób: Palmiarnia Miejska  
w godz. od 10.00 do 18.00, pływalnia Delfin od godz. 8.00 do 22.00, pływalnia Mewa w godz. od 
10.00 do 22.00, pływalnia Olimpijczyk od godz. 8.00 do 22.00. Tego dnia schronisko dla zwierząt 
przy ul. Wschodniej będzie nieczynne. (fot. ŚSM/Z. Daniec)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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 dokończenie ze str. 1

Warto przypomnieć, że 
wcześniej w konkursie na 
Najlepszą Przestrzeń Publicz-
ną Województwa Śląskiego 
głosowali internauci. Wyniki 
ogłoszono we wrześniu. Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
zajął 3. miejsce. Głosowanie 
internetowe nie było jednak 

wiążące dla jury pod przewod-
nictwem marszałka wojewódz-
twa śląskiego.

DOM PAMIĘCI… –  
JeDyNy TAKI W POLSCe!

  Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich powstał w żydow-
skim domu przedpogrzebo-
wym przy ul. Poniatowskiego 
w Gliwicach. Wyjątkowo cenny 

architektonicznie i historycz-
nie obiekt z 1903 roku został 
odrestaurowany i zmoderni-
zowany dzięki Miastu Gliwice. 
Koszt zakrojonej na szeroką 
skalę renowacji wyniósł 6,5 
mln zł. Oprócz komplekso-
wego remontu ścian i dachu 
oraz elewacji, odrestaurowa-
no polichromie i zabytkowe 
ornamenty. Przywrócono 

świetność witrażom i sklepie-
niom. Dzięki temu wyjątkowa 
budowla, autorstwa znanego 
architekta Maksa Fleischera 
odzyskała dawny blask i nową 
nazwę – Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich. Stał się on 
piątym oddziałem Muzeum 
w Gliwicach. Misją otwartej 
w styczniu br. placówki jest 
upowszechnianie wiedzy na 

temat historii Żydów na Gór-
nym Śląsku oraz ich wkładu 
w rozwój naszego regionu. Tej 
tematyce poświęcona będzie 
wystawa stała. Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich jest 
przestrzenią dialogu między-
kulturowego, debat na temat 
tolerancji i koegzystencji róż-
nych religii, kultur i narodów.  
  (pm)

AKTUALNOŚCI

Gliwice miastem równych szans!
W imieniu Miasta Gliwice nagrodę dla najlepszej przestrzeni publicznej odebrał przewodni-
czący Rady Miasta Marek Pszonak

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich regularnie odbywają się wydarzenia sprzyjające krze-
wieniu tolerancyjnych postaw w duchu dialogu między różnymi kulturami 
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Miasto Gliwice zostało niedawno wyróżnione w konkursie Samorząd Równych Szans organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Re-
gionalnego. Jury doceniło projekt biblioteki Szeroko Otwartej, koordynowany przez Miejską biblioteką Publiczną. Uroczysta gala, podczas 
której przedstawiciele gliwickiego samorządu odbiorą wyróżnienie, odbędzie się 25 listopada w Krakowie.

Wyróżnienie dla Miasta Gliwi-
ce jest uhonorowaniem wspólnej 
pracy różnych podmiotów. Dobre 
praktyki, wprowadzone przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, 
są zorientowane na drugiego 
człowieka, spotkanie i rozmowę 
– także z człowiekiem niepełno-
sprawnym. Uczestniczą w nich 
Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, Młodzieżo-
wy Dom Kultury, placówki oświa-
towe oraz wszyscy czytelnicy MBP, 
wspierający jej przedsięwzięcia.

– Realizując nasze projekty, 
pragniemy kształtować wize-
runek osoby z niepełnospraw-
nością jako pełnoprawnego 
uczestnika życia społecznego, 
szczególnie w zakresie dostępu 
do kultury. Chcemy wzmacniać 
poczucie wartości dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością, 
rozwijać empatię społeczeństwa 
oraz być instytucją otwartą dla 
wszystkich mieszkańców – mówi 
Bogna Dobrakowska, dyrektor 

MBP. Jury konkursu doceniło 
działania realizowane w ramach 
Biblioteki Szeroko Otwartej 
i wyróżniło ten projekt w kate-
gorii powiatów grodzkich.

Biblioteka Szeroko Otwarta 
to przestrzeń, w której reali-
zowana jest m.in. kampania 

Pozytywni.Gliwice.pl, czyli akcja 
społeczna, której celem jest likwi-
dacja uprzedzeń wobec mniej-
szości i osób niepełnosprawnych.  
Gośćmi cyklu „Żywa Biblioteka”, 
który jest elementem kampanii 
Pozytywni.Gliwice.pl, była m.in. 
Ewa Błaszczyk, aktorka, która 

powołała Klinikę Budzik dla 
dzieci w śpiączce, a także Jan 
Mela, podróżnik, który jako 
pierwszy niepełnosprawny czło-
wiek na świecie jednego roku 
zdobył oba bieguny. Podczas 
spotkań w MBP promowano 
także twórczość artystyczną 

osób niepełnosprawnych, zor-
ganizowano m.in. spotkanie 
z poruszającą się na wózku po-
wieściopisarką i osobą malującą 
ustami. Wprowadzono również 
usługę czytelniczą „Książka na 
telefon” – osoby, które mają 
jakiekolwiek problemy z dotar-
ciem do placówki MBP, mogą 
zamówić książki telefonicznie, 
a Bibliobus, czyli mobilna wy-
pożyczalnia na czterech kółkach, 
dostarczy zamówienie pod dom 
czytelnika. Dla osób niewido-
mych biblioteka od kilku lat 
organizuje Miejski Konkurs Czy-
telniczy Książki Mówionej. Spo-
tkań i inicjatyw jest dużo więcej 
– organizowane są spektakle 
teatralne i wydarzenia integru-
jące środowisko osób niepeł-
nosprawnych z pełnospraw-
nymi mieszkańcami. Warto 
śledzić stronę internetową MBP  
(www.biblioteka.gliwice.pl), na 
której regularnie publikowane 
są informacje o nadchodzących 
wydarzeniach.

  (mm)
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Uratowany przez miasto.  
Nagrodzony przez marszałka
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Dokładnie 144 032,88 zł zebrali wolontariusze gliwickiego Hospi-
cjum Miłosierdzia bożego podczas trzydniowej kwesty na cmen-
tarzach Gliwic i Knurowa. Zebrane środki posłużą szlachetnemu 
celowi – wesprą modernizację placówki przy ul. Daszyńskiego.

716 wolontariuszy w żółtych kami-
zelach, 716 puszek, 25 kierowców, 18 
osób z obsługi technicznej, 18 nekro-
polii, 3 dni i ponad 144 tys. zł! To o 
11,8 tys. zł więcej niż udało się zebrać 
podczas ubiegłorocznej kwesty. Pienią-
dze wspomogą ważną modernizację. 
Rozbudowa hospicjum rozpocznie się 
na początku 2017 r. Dzięki tej inwe-
stycji poprawią się warunki leczenia 
i opieki. Obok już istniejących dwóch 
obiektów przy ul. Daszyńskiego po-
wstanie trzeci budynek, który je połą-
czy. Na powierzchni  łącznie około 1800 
m2 znajdą się m.in. 1- i 2-osobowe sale 
chorych z 30 łóżkami, gabinety zabie-
gowe i lekarskie, pokój pielęgniarek, 

kaplica, kuchnia, magazyny, zaplecza 
socjalne oraz serwerownia. Oddział 
medycyny paliatywnej zostanie prze-
niesiony na pierwsze piętro. Na tym 
oddziale powstaną sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej, sala dydaktyczna 
dla studentów oraz szatnie i pokoje so-
cjalne dla wolontariuszy. Nowy obiekt 
będzie klimatyzowany i dostosowany 
do potrzeb chorych. Będzie też spełniał 
wymogi stawiane oddziałom opieki pa-
liatywnej. Przy hospicjum powstanie 
także poradnia lekarza rodzinnego. 
Koszt inwestycji oszacowano na około 
4,5 mln zł. Według wstępnego planu ca-
łość ma być gotowa pod koniec 2018 r. 

 (mf)

bIM, czyli racjonalność

Kwesta z sukcesem – 
ponad 144 tys. zł!

Kilkudziesięciu specjalistów z kraju i zagranicy dyskutowało w gliwickim hotelu Silvia o oszczędnych i racjonalnych rozwiązaniach w pol-
skich projektach infrastrukturalnych. Rozmowy toczyły się w ramach ogólnopolskiej konferencji infrabIM – „bIM w infrastrukturze dro-
gowej i kolejowej” 8–9 listopada.

BIM (z ang.: Building Information Mo-
delling) oznacza dosłownie „modelowanie 
informacji o budowlach”. To zaawansowa-
na technologia informatyczna, dzięki któ-
rej można m.in. obniżyć koszty błędów na 
budowie oraz zwiększyć wydajność pracy 
przy zmniejszeniu sprzeczności w doku-
mentacji. Słowem – BIM to oszczędność 
i racjonalność na wielu poziomach, który 
można wdrożyć w wielu złożonych pro-
jektach infrastrukturalnych (drogi, mosty, 
inwestycje kolejowe).

W konferencji wzięło udział 150 
osób. Wśród prelegentów byli naukow-
cy z Politechniki Śląskiej (m.in. dr Rafał 
Żuchowski, dr hab. Marek Salamak), 
przedstawiciele firm, którzy opowiadali 
o wdrażaniu BIM (m.in. Nijaz Mehme-
dovic i Marcin Sokołowski ze spółki 
Skanska), a także specjaliści związani 
z propagowaniem tej technologii (m.in. 
Maciej Dejer z BIM Klaster). Byli też 
przedstawiciele administracji publicznej, 
którym zależało, aby technologia BIM 

była obecna w procedurach zamówień 
publicznych. – Sprawą priorytetową dla 
ministerstwa przy analizowaniu możli-
wości wdrożenia metodyki BIM jest 
włączenie w ten proces wszystkich jego 
głównych interesariuszy – środowisk 
branżowych, inwestorów publicznych 

i prywatnych, projektantów, wykonaw-
ców, środowiska naukowego oraz przed-
stawicieli administracji publicznej – mó-
wił Tomasz Żuchowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, które objęło konferen-
cję patronatem.

Prelekcje zakończyły się w środę (9 
listopada). Organizatorem infraBIM był 
BIG BANG Media oraz Politechnika Śląska. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym 
patronatem prezydenta Gliwic, Zygmunta 
Frankiewicza. 

 (pm)

Konferencja infraBIM zgromadziła kilkudziesięciu specjalistów. Wszytkich zebranych powitał m.in. Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic 
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4 mln m2 ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych – tyle pod swo-
ją opieką ma Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Od połowy paździer-
nika ZDM jest też w pełnej gotowości na wszelkie opady atmosferycz-
ne i nagłe zmiany temperatur, które potrafią wywołać niebezpieczną 
śliskość na miejskich traktach i przy przystankach autobusowych.

– Z chwilą pojawienia się pierwszych 
opadów śniegu na ulice miasta wyjadą 
pługi, odśnieżarki i piaskarki, które będą 
miały do odśnieżenia 757 miejskich ulic, 
przystanki komunikacji miejskiej, ciągi 
piesze i rowerowe – przypomina Jadwi-
ga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
W ten sposób w mieście rozpocznie się 
„Akcja Zima”, uruchamiana rokrocznie 
przez koordynatora. Do jego obowiąz-
ków należy m.in. bieżące monitoro-
wanie prognoz pogody oraz śledzenie 
komunikatów z dwóch stacji meteorolo-
gicznych, znajdujących się w Gliwicach 
przy ulicach Toszeckiej i Nowy Świat. 

Aby ułatwić pracę drogowcom, 
teren miasta podzielono na 12 stałych 
rejonów. Dziewięć z nich obejmuje 
jezdnie, a pozostałe chodniki, przy-
stanki komunikacji miejskiej oraz rejon 
przejazdu alarmowego „Akcji Zima”.  
– W przypadku opadów śniegu, 
w pierwszej kolejności odśnieżane są 
główne ciągi komunikacyjne, takie jak 

Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Kra-
jowa nr 88 (aleja Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego), ulice: Rybnicka, Pszczyńska 
czy Toszecka. Wykonawcy utrzymania 
zimowego dysponują 38 jednostkami 
sprzętowymi przystosowanymi do 
odśnieżania i likwidacji śliskości – pod-
kreśla rzecznik prasowy ZDM-u. Warto 
wiedzieć, że w przypadku bezśnieżnej 
zimy wykonawcy i tak pozostają w sta-
nie pełnej dyspozycji, mimo że miasto 
nie płaci im za czas, w którym nie są 
prowadzone prace w zakresie odśnieża-
nia lub posypywania dróg i chodników.

Wszelkie informacje na temat „Akcji 
Zima” publikowane są na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl. Zarząd 
Dróg Miejskich przypomina również, 
że nie wszystkie drogi i chodniki 
w Gliwicach znajdują się w jego gestii. 
Część należy do innych zarządców, np. 
wspólnot lub spółdzielni mieszkanio-
wych. Za odśnieżanie chodników przed 
posesjami prywatnymi odpowiadają 
ich zarządcy i właściciele!  (kik)

Zima? Jest pełna
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AKTUALNOŚCI

…i bardziej funkcjonalnie. Teren wokół trzech obiektów 
– hali widowiskowo-sportowej Sośnica, Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii i Zespołu Szkół ekonomiczno-Tech-
nicznych – przeszedł metamorfozę. 

Przy ul. Sikorskiego zmoder-
nizowany został teren zielony 
oraz układ komunikacyjny wo-
kół trzech obiektów. Pojawiły 
się nowe ciągi jezdne wraz 
z parkingami oraz ciągi piesze. 
Wprowadzono ruch jednokie-
runkowy z wjazdem od strony 
parkingu i wyjazdem od stro-
ny szkoły. Powierzchnia dróg 
dojazdowych wynosi obecnie 
3605 m2, a powierzchnia miejsc 
parkingowych 1116 m2. Łącz-
na powierzchnia chodników 
wynosi 2054 m2. Zmoderni-
zowany teren został wybru-
kowany kostką. Dodatkowo 
skarpę przy hali wzmocniono 
ażurowymi płytami. W ramach 

modernizacji małej architektu-
ry zamontowano nowe ławki, 
ustawiono nowe kosze na 
śmieci oraz wiaty śmietnikowe. 
Zainstalowano nowoczesne 
energooszczędne oświetlenie 
ledowe całego terenu. Ponad-
to zrekultywowano trawniki 
i nasadzono 11 drzew, głów-
nie klonów i sosen oraz 191 
krzewów, m.in. tawuły, choiny, 
głogi i wiśnie. W ramach prac 
inwestycyjnych wymieniono 
również duże fragmenty nie-
drożnej kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Inwestycja kosz-
towała niewiele ponad 1 mln 
zł. Zrealizował ją Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. (mf)

W Sośnicy 
jeszcze piękniej… Konsultacje

 dokończenie ze str. 1

Pracownię Radiologii Zabie-
gowej i Interwencyjnej urucho-
miono oficjalnie 4 listopada. 
Wydarzeniu towarzyszyła specja-
listyczna konferencja „Radiologia 
interwencyjna w onkologii” oraz 
spotkanie z mediami. – Mamy trzy 
podstawowe metody leczenia no-
wotworów: chirurgię, radioterapię 
i chemioterapię. W tej chwili doda-
jemy nową grupę metod, jaką są 
metody radiologii zabiegowej, in-
terwencyjnej, czyli małoinwazyjne 
metody miejscowego niszczenia 
nowotworów – mówiła w trakcie 
wydarzenia prof. Barbara Bo-
bek-Billewicz, kierownik Zakładu 
Radiologii i Diagnostyki Obrazo-
wej gliwickiej placówki. – Chodzi 
o zniszczenie guza nowotworowe-
go – czy to metodą embolizacji, 
a więc zamknięcia dopływu krwi 
do tego guza, czasem z podaniem 
chemioterapeutyku czy izotopu, 
albo zniszczenia tego guza metodą 
ablacji – sprecyzowała.

Nowe metody terapii ofero-
wane przez Pracownię Radiologii 
Zabiegowej i Interwencyjnej będą 

ważnym uzupełnieniem stosowa-
nego obecnie leczenia onkologicz-
nego. Chorzy będą kwalifikowani 
do zabiegów przez wielodyscypli-
narny zespół lekarzy składający się 
z onkologów klinicznych, radiote-
rapeutów, chirurgów i radiologów 
interwencyjnych, którzy wspólnie 
wybiorą optymalne leczenie dla 
danego chorego.

– Z punktu widzenia Cen-
trum Onkologii to inwestycja 
bardzo istotna. Rozszerza naszą 
możliwość leczenia pacjentów. 
Gama zabiegów, które możemy 
zastosować w tej pracowni, jest 
naprawdę szeroka, ale teraz trze-
ba sobie uzmysłowić, jak mają być 
one wkomponowane w całość 
leczenia – podkreślał podczas 
otwarcia pracowni prof. Krzysztof 
Składowski, dyrektor gliwickiej 
onkologii. Jak wyjaśnił, tradycyjnie 
pojmowane leczenie onkologiczne 
najczęściej nie wystarcza pacjen-
towi, dlatego trzeba je kojarzyć 
z odpowiednimi metodami. – Ra-
diologia zabiegowa, interwencyj-
na dopiero zyskuje sobie miejsce 
w arsenale środków onkologicz-
nych. Była stosowana od dawna, 

ale w zasadzie w ośrodkach, które 
bardziej zajmowały się badaniami 
naukowymi niż rutynowym stoso-
waniem w zwalczaniu raka. Teraz 
technologia poszła o tyle naprzód, 
że pozwala na masowe użycie tej 
radiologii – dodał.

Specjaliści Centrum Onkologii 
przypuszczają, że największą gru-
pę pacjentów nowej pracowni 
będą stanowić chorzy z pierwot-
nymi i wtórnymi nowotworami 
wątroby. Radiologia zabiegowa 
pozwala bowiem m.in. na wydłu-
żenie życia chorych z przerzutami. 

W pierwszej kolejności gliwicki 
szpital będzie wykonywał zabiegi 
chemoembolizacji. Taki zabieg po-
lega na zamknięciu naczyń odżyw-
czych guza za pomocą specjalnych 
mikrocząsteczek, które uwalniają 
chemioterapeutyk w obrębie 
nowotworu. Zamknięcie naczyń 
guza powoduje jego niedokrwie-
nie, niedobór tlenu w tkankach 
(hipoksję) i w końcu martwicę. 

– Wskazaniem do wykonania 
chemoembolizacji są zmiany nie-
operacyjne. Brak możliwości lecze-
nia chirurgicznego może wynikać 
z rozmiarów zmian nowotworo-

wych, ich lokalizacji lub złego sta-
nu ogólnego pacjenta, który może 
być także przeciwwskazaniem do 
chemioterapii dożylnej – tłumaczy-
ła w trakcie spotkania z mediami 
prof. Barbara Bobek-Billewicz. 
Dodała, że dawka chemioterapeu-
tyku podawana bezpośrednio do 
guza jest wielokrotnie mniejsza od 
dawki stosowanej dożylnie w le-
czeniu nowotworów, co ogranicza 
niepożądane działania leków.

Nowoczesny system angiogra-
ficzny zastosowany w Pracowni 
Radiologii Zabiegowej i Interwen-
cyjnej daje także możliwość wyko-
nywania rekonstrukcji trójwymia-
rowych oraz fuzji wyników badań 

obrazowych (m.in. tomografii 
komputerowej, rezonansu magne-
tycznego i PET, czyli pozytonowej 
tomografii emisyjnej) z obrazem 
angiografii. Ma to szczególne za-
stosowanie w embolizacji guzów 
słabo unaczynionych. – Możliwość 
dokładnego zobrazowania naczyń 
odżywczych nowotworu umożli-
wia szybsze dotarcie do zmiany. 
Inną ważną funkcją jest możliwość 
kontroli toru biopsji. Wszystkie te 
funkcje przyspieszają wykony-
wanie zabiegów, zwiększają ich 
bezpieczeństwo i skuteczność – 
podsumowała możliwości sprzętu 
nowej pracowni prof. Bobek-Bille-
wicz. (kik)

Diagnostyka przyszłości

W przyszłym roku po raz kolejny będziemy mogli zdecydować, na co zostanie wydana 
część miejskiego budżetu. Zanim to jednak nastąpi, poznamy procedurę całego przed-
sięwzięcia. Do jej opracowania wykorzystano rozwiązania wprowadzone w tym roku, 
z uwzględnieniem części propozycji zgłaszanych podczas tzw. ewaluacji. Od 14 do 28 
listopada projekt procedury będzie poddawany konsultacjom społecznym. 

Zakończyły się październiko-
we spotkania z mieszkańcami, 
dotyczące Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego (GBO). Sta-
nowiły one część ewaluacji 
przedsięwzięcia, mającej na 
celu wykorzystanie dotychcza-
sowych doświadczeń podczas 
tworzenia procedury kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego. 
Podczas spotkań ewaluacyjnych 
mieszkańcy zgłaszali uwagi 
i propozycje dotyczące zasad 
GBO. Wszystkie zostały przeana-
lizowane, a część uwzględniono 
w projekcie procedury na 2017 r.  
Podobnie stało się z uwagami 
zgłoszonymi do Urzędu Miej-
skiego wcześniej, w ramach 
głosowania nad tegorocznym 
budżetem obywatelskim. Do 
projektu procedury na kolejny 
rok trafiły w rezultacie m.in. 
propozycje: zamieszczania na 
stronie internetowej pełnej listy 
wniosków (przyjętych i odrzu-
conych) wraz z krótkim uzasad-
nieniem; stworzenia możliwości 
formalnej zmiany wniosku po 
jego złożeniu i wprowadzenia 
możności jego modyfikowania 
przez wydział lub jednostkę 
w uzgodnieniu z wnioskodawcą; 
wprowadzenia zasady, że w sy-

tuacji, gdy zostaną zgłoszone 
i pozytywnie zweryfikowane 
dwa lub więcej różnych zadań 
dotyczących tej samej nierucho-
mości, to zostanie zrealizowane 
to przedsięwzięcie, które uzyska 
największą liczbę głosów.

Z propozycją zasad budże-
tu obywatelskiego na 2017 r. 
będzie można zapoznać się 
od 14 listopada na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce 
GLIWICKI BUDŻET OBYWATEL-
SKI – KONSULTACJE, a także w 
Informacji Głównej w Biurze 
Obsługi Interesantów w UM i 
na stanowisku Biura Podaw-
czego w filii UM. 14 listopada 
rozpoczną się konsultacje spo-
łeczne dotyczące procedury 
przyszłorocznego GBO. Swoje 
uwagi (z podaniem imienia, 
nazwiska i adresu zamieszkania) 
do projektu realizacji budżetu 
obywatelskiego będzie można 
zgłaszać do 28 listopada w for-
mie papierowej, doręczając 
je w godzinach pracy urzędu 

(pon.–śr. 8.00–16.00, czw. 
8.00–17.00, pt. 8.00–15) do 
Informacji Głównej bądź na sta-
nowisko Biura Podawczego UM 
przy ul. Zwycięstwa 21 (parter – 
hol główny, wejście od strony ul. 
prymasa Stefana Wyszyńskiego) 
lub na stanowisko Biura Podaw-
czego w filii Urzędu Miejskiego 
przy ul. Jasnej 31A; listownie na 
adres: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice, z dopiskiem BUDŻET 
OBYWATELSKI – KONSULTA-
CJE, lub drogą elektroniczną 
na adres bo@um.gliwice.pl  
(do 28 listopada do północy). 
Osoba, której rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia prze-
kazanie opinii, będzie mogła 
wyrazić ją za okazaniem doku-
mentu potwierdzającego dane 
osobowe – za pośrednictwem 
konsultanta ds. osób niepeł-
nosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów UM. Wyniki kon-
sultacji zostaną ogłoszone do 
19 grudnia.   (kik)
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MIASTO I MIeSZKAńCy

Moja ulica, moja dzielnica, moje MIeJSCe
Stowarzyszenie GTW od 2004 roku realizuje inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Przez lata funkcjonowały one jako projekty pedagogiki ulicy 
i były prowadzone metodą podwórkową (ang. streetworking, czyli praca prowadzona na ulicy, poza instytucjami, skierowana do konkret-
nych grup i wykonywana w ich środowisku). Od kwietnia 2016 roku GTW prowadzi placówki wsparcia dziennego metodą podwórkową 
w dwóch gliwickich dzielnicach – w Łabędach i na Zatorzu. Ich działalność jest dofinansowana przez Miasto Gliwice.

W każdej placówce są zajęcia sta-
łe, w których biorą udział konkretne 
grupy uczestników. – Przykładowo: dla 
dzieciaków z Zatorza czwartki są głów-
nie piłkarskie. Chłopcy przychodzą na 
darmowe zajęcia z piłki nożnej, a dziew-
czynki, które zapaliły się do zajęć wspi-
naczkowych, jeżdżą z wychowawcą na 
ściankę – mówi Dariusz Opoka, prezes 
Stowarzyszenia GTW. Są też zajęcia in-
dywidualne, bo każde dziecko jest inne, 
ma różne zainteresowania i zdolności. 
– Jedna z naszych dziewczynek uczestni-
czy w kursie rysunku, ma talent, podnosi 
swoje umiejętności. Nie siedzi tylko na 
podwórku, rozwija swoje pasje. Chcemy 
w ten sposób nakierowywać naszych 
podopiecznych, pokazać im, że mogą ro-
bić coś dobrze. Nawet jeżeli mają słabsze 
oceny z jakiegoś przedmiotu, mogą zna-
leźć coś, w czym będą świetni – tłumaczy 
Opoka. Poza tym organizowane są też 
zajęcia dodatkowe, a jeżeli akurat w po-
bliżu dzieje się coś ciekawego, to grupa 
bierze w tym udział. Czasem młodzież 
jest gdzieś zapraszana, na przykład w tym 
miesiącu jedzie na mecz hokejowy do 
Katowic, są też wycieczki, wspólne wyj-
ścia. – Zabieramy naszych podopiecznych 
poza dzielnicę, w której mieszkają. Cho-

dzi o to, żeby mogli gdzieś pojechać, coś 
zobaczyć i wybrać się na jakąś wystawę 
albo basen – dodaje Dariusz Opoka. Har-
monogram jest ustalany na bieżąco przez 
wychowawców i ogłaszany na początku 
każdego miesiąca. Wśród tych wszystkich 
atrakcji jest też oczywiście czas na wspól-
ne odrabianie lekcji. 

GTW jest elastyczne i reaguje na to, co 
w danym momencie dzieje się w grupie. 
A dzieje się dużo, bo placówki wsparcia 
dziennego są adresowane do dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 18 lat, których 
rodziny korzystają z Ośrodka Pomocy 
Społecznej albo są kierowane do organiza-
tora przez kuratora społecznego. – Zajęcia 

są nieodpłatne, ale dzieciaki wiedzą, że 
muszą się angażować. Zawieramy taki 
minikontrakt. Dajemy im szansę, a one, 
gdy podejmują jakieś działanie, wiedzą, 
że nie mogą się wycofać przy pierwszym 
niepowodzeniu  – mówi Opoka.

Nie wszystkie dzieci uczestniczące 
w zajęciach organizowanych przez GTW 
mają bezpieczne, spokojne domy. Dla 
niektórych podstawowym środowiskiem 
wychowania jest podwórko i ulica. Sto-
warzyszenie GTW wpadło na pomysł, 
żeby zorganizować im takie miejsce, 
w którym będą mogły odrabiać lekcje, 
uczestniczyć w zajęciach, spotykać się 
z rówieśnikami, porozmawiać z kimś 
życzliwym, a czasami także – w razie 
potrzeby – po prostu posiedzieć. 21 
grudnia w Centrum Handlowym Forum 
(ul. Lipowa 1) otwarte zostanie Centrum 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży. – Chcemy 
stworzyć miejsce, które będzie otwar-
te, do którego zawsze będzie można 
przyjść, zamiast włóczyć się po okolicy. 
Będą tam też nasi wychowawcy. Poza 
członkami naszych stałych grup, zapro-
simy tam również inne dzieciaki. Wszyst-
kich tych, którzy będą czuli potrzebę, 
żeby spędzić u nas trochę czasu – mówi 
Dariusz Opoka. (mm)
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5 listopada odbyło się otwarte spotkanie z kulturą romską. Gośćmi Gimnazjum nr 10 byli gliwiccy Romowie, cyganolog oraz mieszkańcy dzielnicy, 
którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o swoich sąsiadach. Wydarzenie było elementem kampanii społecznej Pozytywni.Gliwice.pl.

Mniejszości narodowe i etniczne 
– wszyscy się z nimi spotykamy, ale 
często niewiele o nich wiemy. Warto 
oswajać różnice i szukać podobieństw 
– z tego założenia wyszli organizatorzy 
cyklu spotkań „Gliwicki tygiel”. Spotka-
nie odbyło się w świetlicy integracyjnej 
„Pod lipami” – miejscu, które integru-
je Polaków i Romów. – Poszerzyliśmy 
działalność świetlicy o zajęcia dodat-
kowe dla dzieci romskich. Okazało się, 
że nauczyciele w wielu szkołach nie 
wiedzą, skąd biorą się problemy dzie-
ci z romskich rodzin. Stwierdziliśmy, 
że warto podzielić się naszą wiedzą 

z innymi – mówiła Aleksandra Szyszka, 
dyrektor Gimnazjum nr 10.

Wykład na temat romskiej kultury 
wygłosił Andrzej Grzymała-Kazłowski, cy-
ganolog i założyciel prywatnego Muzeum 
Kultury Romów w Warszawie. – Romowie, 
żyjąc wśród nas, potrafili zawalczyć o wła-
sne wartości, o własną inność, o własną 
kulturę. Na tle naszej, słowiańskiej kultury 
Romowie są bardzo interesujący – mówił 
Grzymała-Kazłowski.

W Gimnazjum nr 10 wystąpił również 
Ersad Kamiński, utalentowany muzyk ja-
zzowy i absolwent szkoły. Rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny „Romskie bajanie”, na 

który spłynęły prace ponad 300 uczniów 
z całego województwa śląskiego.

Spotkanie z kulturą romską było 
kolejną inicjatywą podjętą w ramach 
akcji Pozytywni.Gliwice.pl. Społeczna 
kampania, zainicjowana rok temu przez 
środowisko społeczników, ma na celu 
kształtowanie otwartości i tolerancji wo-
bec innych. – Pozytywne inicjatywy or-
ganizowane w mieście cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Jako społeczeństwo 
powinniśmy mieć serca i umysły otwar-
te na różnorodność, z którą się stykamy. 
Pozytywni.Gliwice.pl działają w trzech 
obszarach: „Pozytywnie różni”, „Pozytyw-

ni w sieci” i „Pozytywni dla otoczenia”. 
Jedną z naszych ostatnich akcji był orga-
nizowany w październiku Dzień Uśmie-
chu, a w grudniu będziemy obchodzić 
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Przy tej 
okazji zorganizujemy kolejne spotkanie, 
żeby uczyć tolerancji – powiedziała Agata 
Cira, koordynator kampanii Pozytywni.
Gliwice.pl i dyrektor Gimnazjum nr 3.

Szczegółowe informacje na temat 
przedsięwzięć realizowanych w ramach 
kampanii są na bieżąco publikowane na 
fanpage’u grupy: www.facebook.com/
PozytywniGliwicepl.

 (GliwiceTV/ mm)
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– Ośmiu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w najważniejszych w Polsce firmach 
specjalizujących się w technologiach kosmicznych – poinformowała Agencja Rozwoju 
Przemysłu. Wśród nich znaleźli się dwaj absolwenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Do udziału w 1. edycji 
konkursu stażowego „Rozwój 
kadr sektora kosmicznego”, 
zainicjowanego przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA i Zwią-
zek Pracodawców Sektora 
Kosmicznego, zgłosiło się 39 
osób. Spośród nich wybrano 
ośmiu zwycięzców – absol-
wentów Politechniki Wrocław-
skiej, Politechniki Gdańskiej, 
Uniwersytetu Technicznego 
Hamburg-Harburg, Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Politech-
niki Śląskiej. Gliwicką Alma 
Mater reprezentowali mgr inż. 
Przemysław Recha (absolwent 
Wydziału Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki Politech-
niki Śląskiej) i mgr inż. Paweł 
Krzywda (ukończył studia na 
Wydziale Inżynierii Materiało-
wej i Metalurgii Pol. Śl.).

Laureaci odbędą sześcio-
miesięczne staże w reno-
mowanych polskich firmach 
z branży technologii kosmicz-
nych, takich jak Astronika, Blue 
Dot Solutions, Centrum Badań 
Kosmicznych, Hertz Systems, 
Ires Technologies, Przemy-
słowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów, Śląskie Centrum 
Naukowo-Technologiczne 
Przemysłu Lotniczego oraz SE-
NER. Jak poinformowało biuro 
rzecznika Politechniki Śląskiej, 

Przemysław Recha rozpocznie 
staż w firmie IRES Techno-
logies Sp. z o.o., natomiast 
Paweł Krzywda – w Śląskim 
Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym Przemysłu Lotniczego 
Sp. z o.o. Wynagrodzenie sta-
żowe w 60% pokryje ARP SA, 
pozostałe 40% firma przyjmu-
jąca na staż. Miesięcznie to 
poziom od 4 tys. zł do 6 tys. 
zł brutto.

– Mamy świadomość, 
że sektor technologii kos- 
micznych będzie miał coraz 
większy wpływ na wzrost 
konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Dlatego w ARP 
koncentrujemy się na inwe-
stycjach w branże przyszłości, 
bo to one przynoszą najwięcej 
zysków. Oprócz inwestycji ka-
pitałowych, nasze wsparcie 
kierujemy do młodych na-

ukowców i badaczy. W ten 
sposób chcemy umożliwić 
utalentowanym osobom zdo-
bycie wiedzy i wykorzystanie 
jej w praktyce. Rozpoczynając 
pierwszy tego typu w Polsce 
program stażowy w branży 
technologii kosmicznych, li-
czymy na to, że będzie to do-
bra inwestycja – mówi prezes 
ARP SA Marcin Chludziński. 

Głównym założeniem staży 
jest kształcenie kadr sektora 
kosmicznego, rozwój kariery 
młodych naukowców oraz 
wsparcie transferu wiedzy 
pomiędzy uczelniami a fir-
mami z sektora kosmicznego. 
Zainicjowany przez ARP SA 
program stażowy ma charakter 
merytoryczny, jego celem jest 
zdobycie doświadczenia oraz 
wykorzystanie wiedzy i umie-
jętności w praktyce.  (kik)

NOWe TeCHOLOGIe

KOLORY 
MIASTA

W najszybszej
pięćdziesiątce

Absolwenci Politechniki 
Śląskiej podbiją kosmos?

Innowacyjnie w Nowych Gliwicach
Przed nami IV Międzynarodowe Forum Innowacji, które odbędzie się 17 i 18 listopada w Nowych Gliwicach 
w ramach Festiwalu Innowacji i Technologii. Dwudniowe spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń 
i dyskusji prelegentów z kraju i zagranicy.

Forum Innowacji promuje 
świeże podejście do prowadzenia 
firmy i biznesu. Nic dziwnego, że 
skupia coraz większe grono fa-
chowców. Każda edycja poświę-
cona jest innym specjalistycznym 
zagadnieniom branży nowych 
technologii. Tym razem międzyna-
rodowe grono prelegentów skupi 
się m.in. na sposobach finansowa-
nia innowacji, kierunkach rozwoju 
w zaawansowanych technologiach 
inżynierii biomedycznej, cyfrowej 
rewolucji i regulacjach prawnych, 
które często nie odpowiadają po-
trzebom szybko zmieniającej się 
technologicznej rzeczywistości. 
Zostaną też poruszone kwestie 
czynników stymulujących inno-
wacyjny postęp w naszym kraju 
i działań wpływających na rozwój 
prac badawczo-rozwojowych. 
Przedstawione również zostaną 
najnowsze trendy na rynku moto-

ryzacyjnym, przykłady wdrażanych 
innowacyjnych strategii i rozwią-
zań systemowych oraz polskie 
osiągnięcia technologiczne na 
arenie międzynarodowej.

– Gliwice to idealne miejsce 
dla realizacji tego typu wydarzeń. 

Lokalny samorząd sukcesywnie 
i skutecznie buduje markę Gliwic 
jako miasta nowych technologii, 
przyjaznego przedsiębiorcom, 
zwłaszcza z sektora innowacyj-
nych usług. W mieście działa 
wiele różnych ośrodków innowa-

cji i przedsiębiorczości, panuje 
przyjazny biznesowi klimat – 
mówi Anna Włodarczak, zastępca 
naczelnika Biura Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Konferencja skierowana jest 
do przedstawicieli przedsię-

biorstw, otoczenia społeczno-
gospodarczego, administracji 
państwowej, instytucji samorzą-
dowych, naukowych oraz inno-
watorów branży IT. Wśród pane-
listów znajdą się przedstawiciele 
firm znanych gliwiczanom, m.in.: 
Wasko, Flytronic, Future Proces-
sing, General Motors Manufac-
turing, The Farm 51, a także re-
prezentanci Politechniki Śląskiej 
i Fundacji Rozwoju Kardiochi-
rurgii. Grono uzupełnią przed-
stawiciele m.in.: Cambridge  
University, Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości oraz 
firm Comarch, Connectis i Chung 
Hong Electronics Poland. W rolę 
moderatorów wcielą się: Igor 
Sokołowski (dziennikarz), a także 
Wiktor Doktór (prezes Fundacji 
Pro Progressio). Organizatorem 
wydarzenia jest Miasto Gliwice 
oraz Górnośląska Agencja Przed-
siębiorczości i Rozwoju. 

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie: www.fi-it.pl oraz 
mfigliwice.pl. (mf)

Gliwicka firma i-systems już po raz drugi znalazła się 
w rankingu Deloitte Technology Fast 50, który skupia 
najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa technolo-
giczne w europie Środkowo-Wschodniej. 

Firmy w rankingu Fast 50 są 
wybierane m.in. na podstawie 
wzrostu przychodów opera-
cyjnych, autorskich rozwiązań, 
prowadzonych prac badaw-
czo-rozwojowych. Warunkiem 
uczestnictwa była też działalność 
w jednej z branż: IT i rozwiązań 
cyfrowych, internetu, mediów 
i telekomunikacji, czystych tech-
nologii i energii oraz biotech-
nologii, nanotechnologii i tech-
nologii medycznych. Dynamika 
wzrostu przychodów wszystkich 
firm w rankingu wyniosła 1057% 
w 2015 roku i była niemal dwu-
krotnie wyższa niż rok wcześniej. 
W tegorocznej, 17. już edycji 
zestawienia znalazło się aż 21 
spółek z Polski. Firma i-systems 
zajęła 43. miejsce w rankingu 
ze wzrostem 373% i była jedną 
z siedmiu europejskich spółek, 
które potrafiły utrzymać się 
w rankingu dwa lata z rzędu.

– Znalezienie się po raz dru-
gi wśród 50 najbardziej inno-
wacyjnych technologicznie firm 
z Europy Środkowo-Wschodniej 
jest dla nas ogromnym wyróż-
nieniem. Mamy nadzieję, że 
w następnych latach będziemy 
zdobywać coraz wyższe miejsca 
w rankingu – mówi Krzysztof 
Jaciw, wiceprezes zarządu i CFO 
i-systems. Firma specjalizuje się 
w tworzeniu dedykowanych 
systemów e-commerce dla 
handlu i dystrybucji. Zatrudnia 
ponad 80-osobowy zespół.

Ranking Technology Fast 50 
jest częścią zestawienia Techno-
logy Fast 500 EMEA, przygotowy-
wanego przez Deloitte, między-
narodową firmę specjalizującą 
się w świadczeniu usług audy-
torskich z zakresu doradztwa 
gospodarczego i finansowego, 
zarządzania ryzykiem oraz do-
radztwa podatkowego. (mf)
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CZWARTeK 10 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: „Muranów – archeologia pamięci” – 

spotkanie z Beatą Chomątowską z cyklu „Drogi i ko-
rzenie. Ludzie wobec tradycji”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z prof. Ryszardem 
Koziołkiem, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00–21.15: „Foto Stacja 2” – zajęcia teoretycz-
ne i warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Jacques Kuba Séguin Quintet – koncert 
w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Form Et-
nicznych i Jazzowych PalmJazz, CK Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: „To nie jest kraj dla wielkich ludzi” – 
stand-up Rafała Rutkowskiego, Scena Bajka (kino 
Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Piotr Schmidt & Wojciech Niedziela 
Duo – koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiaz-
dą”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIąTeK 11 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: „Quo vadis” – pokaz filmu nieme-

go z muzyką na żywo w wykonaniu Piotr Schmidt  
Cinema Quartet, spotkanie z prof. Ryszardem  
Koziołkiem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert muzyki polskiej z okazji Święta 
Niepodległości, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

SObOTA 12 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „ABC ceramiki” – warsztaty dla 

dzieci, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

NIeDZIeLA 13 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00: „Ptasie kino” – spotkanie z dr. Andrze-

jem Kruszewiczem z cyklu „Dziecięcy Salonik Filmo-
wy”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Czerwony Kapturek” – spektakl  
Teatru Guliwer w ramach Gliwickich Spotkań  
Teatralnych, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.00: Jan Jakub Bokun, Jakub Kościuszko – 
koncert w ramach XVIII Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 19.00: Douglas – Ribot – Ibarra – koncert w ramach 
VII Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Ja-
zzowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

PONIeDZIAŁeK 14 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: warsztaty literackie z Krzysztofem Siw-

czykiem, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 19.00: Oz Noy Trio – koncert w ramach VII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzo-
wych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

WTOReK 15 LISTOPADA
 ■ godz. 12.30: „Jestem mordercą” – projekcja w ramach 

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Krzemieniec – miasto Juliusza Słowac-

kiego” – wykład prof. Stanisława Niciei z cyklu „Spot- 
kania z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom Pamięci  
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.15–19.15: „Teatr tańca dla dzieci i młodzie-
ży” – warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

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

 ■ godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session w sty-
listyce bluesa z Kajetanem Drozdem, klub muzyczny 
4art (ul. Wieczorka 22)

ŚRODA 16 LISTOPADA
 ■ godz. 12.00: IX Przegląd Piosenki Turystycznej Gli-

wice 2016, Zespół Szkół Techniczno-Informatycz-
nych (ul. Chorzowska 5)

 ■ godz. 18.00: „Latawce Sienkiewicza” – wykład dr. hab. 
Ireneusza Gielaty, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Elżbietą Sieradzińską, 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

Na gitarę i klarnet

PalmJazz nie spuszcza z tonu

Tym, co wyróżnia tegoroczny Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy, są koncerty, 
podczas których gitara klasyczna współbrzmi z innymi instrumentami. 6 listopada, pod-
czas koncertu inauguracyjnego, była to wiolonczela Valentina Worlitzscha. 13 listopada 
posłuchamy kombinacji gitary i klarnetu. Wystąpią Jakub Kościuszko i Jan Jakub bokun.

Jakub Kościuszko jest wirtuozem gitary klasycznej. 
Koncertuje w Polsce i za granicą, często wykonując 
utwory skomponowane specjalnie dla niego przez takich 
twórców, jak Piotr Klimek, Marek Pasieczny czy Gerard 
Drozd – dyrektor gliwickiego festiwalu. 13 listopada wy-
stąpi z Janem Jakubem Bokunem, jednym z najlepszych 
europejskich klarnecistów, a także dyrygentem. Muzycy 
niejednokrotnie występowali już razem, dlatego podczas 
niedzielnego koncertu usłyszymy zgrany duet bardzo 
zdolnych wykonawców.

– Tym razem zapraszam na muzyczne impresje klar-
netu z gitarą w wydaniu dwóch wspaniałych muzyków. 

Jan Jakub Bokun to rewelacyjny klarnecista, dyrygent, 
muzyk, który brał udział w różnych projektach muzycz-
nych. Jakub Kościuszko jest wybitnym wirtuozem gitary 
oraz wspaniałym kameralistą. Czeka nas zatem kolejna 
dawka muzykowania w kategorii „mistrzowie” – zapo-
wiada Gerard Drozd, organizator wydarzenia.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a).

XVIII Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy 
jest organizowany przez Gerarda Drozda, kompozytora 
i gitarzystę. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)
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Tegoroczna edycja festiwalu PalmJazz powoli dobiega końca. Wysłuchaliśmy już zna-
komitych polskich wykonawców, mołdawskiego etno-folku, paru fantastycznych piani-
stów i basowej legendy zza oceanu. Przed nami są jeszcze występy Jacques Kuba Séguin 
Quintet, projektu Douglas – Ribot – Ibarra, Oza Noya i yasmin Levy.

 Międzynarodowy Festiwal Form Etnicznych i Ja-
zzowych PalmJazz to już znana marka. Wydarzenie 
przypadło do gustu melomanom tak bardzo, że w 
tym roku kilka miast zorganizowało także u siebie 
koncerty w ramach Dni PalmJazz. Imprezy odbyły się 
w Warszawie, Raciborzu i Chorzowie. Najważniejszą 
festiwalową sceną od lat pozostaje jednak Centrum 
Kultury Jazovia. W kamienicy nr 10 przy Rynku grają 
fenomenalni artyści: zarówno wielkie gwiazdy, jak 
i mniej znani wykonawcy, którzy właśnie podczas 
PalmJazzu zdobywają nowych słuchaczy.

Jacques Kuba Séguin to Kanadyjczyk o polskich 
korzeniach. Gra na trąbce, komponuje, udziela się 
w dwóch projektach muzycznych. Współpracował 
z wieloma artystami, w Gliwicach wystąpi w swoim 
kwintecie. Koncert odbędzie się 10 listopada. Trzy dni 
później (13 listopada) na scenie Jazovii zagra kolejny 
znakomity trębacz – Dave Douglas. Towarzyszyć mu 
będą Marc Ribot (gitara) i Susie Ibarra (perkusja).  
– Wielu z nas usłyszy w życiu mniej płyt niż Dave Do-

uglas nagrał. Niemal w każdym muzycznym zespole, 
w którym grał, stawał się postacią pierwszoplanową – 
mówi Paweł Januszewski z Fundacji Integracji Kultury.

Końcówka PalmJazzu będzie należeć do muzyków 
pochodzących z Izraela. 14 listopada zagra gitarzysta 
Oz Noy, którego styl gry na gitarze określany jest jako 
niepowtarzalny i odurzający. Występował z gwiazda-
mi muzyki pop (Cyndi Lauper, Nelly Furtado), jazzu 
(Bill Evans, Mike Stern), rocka (Sting, Steven Tyler, 
Patti Smith). W Gliwicach zagra z Keithem Carloc-
kiem (perkusja) i Jimmym Haslipem (gitara basowa).  
15 listopada, w dużej sali Teatru Miejskiego (ul. 
Nowy Świat 55–57), zaśpiewa Yasmin Levy. Levy 
specjalizuje się w muzyce sefardyjskiej, inspirowanej 
flamenco i wykonywanej w niemal zapomnianym 
języku hiszpańskich Żydów – ladino.

Wszystkie koncerty rozpoczną się o godz. 19.00. 
Festiwal jest organizowany przez Fundację Integracji 
Kultury przy finansowym wsparciu Miasta Gliwice.
 (mm)
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„Quo vadis”  
z muzyką na żywo

Tęsknota  
za Czechosłowacją

Zakopiańczycy
w Teatrze Miejskim

Z powrotem
w Gliwicach

11 listopada w kinie Amok odbędzie się projekcja „Quo vadis” z 1912 
roku. To będzie wyjątkowe wydarzenie – do niemego filmu Guazzonie-
go na żywo zagra Piotr Schmidt Cinema Quartet, a słowo wstępu przed 
seansem wygłosi znany literaturoznawca, prof. Ryszard Koziołek. 

Rok sienkiewiczowski obfituje w wy-
darzenia upamiętniające zmarłego przed 
100 laty noblistę, a projekcja filmu „Quo 
vadis” to wydarzenie szczególne. Nie może 
zresztą być inaczej – film w reżyserii Enri-
co Guazzoniego jest uważany za pierwszą 
w historii kina adaptację powieści, a kiedy 
miał swoją premierę w Gliwicach w 1913 
roku, nie był pokazywany w kinie, tylko... 
w teatrze. – Wówczas w mieście funkcjo-
nowały trzy kina: Metropol, Welt oraz 
Grand. Znajdowały się niedaleko siebie, 
przy dzisiejszej ul. Zwycięstwa (wtedy 
Wilhelmstraße), i mogły pomieścić mak-
symalnie po 150 osób. Spodziewając się 
sukcesu oraz ze względów prestiżowych, 
„Quo vadis” postanowiono zaprezentować 
w znacznie większej i bardziej eleganckiej 
sali Stadttheater przy Wilhelmstraße, czyli 
w dzisiejszych Ruinach Teatru Victoria przy 
al. Przyjaźni – mówi Urszula Biel, kierownik 
kina Amok.

W 1913 roku podczas seansów 
grała orkiestra pod kierunkiem 
Viktora Lomnitzera, który był nie 
tylko uznanym na Górnym Śląsku 
kapelmistrzem, ale także kantorem 
w gliwickiej synagodze. 11 listopada 
w kinie Amok wystąpią nie mniejsze 
znakomitości. Muzycy Piotr Schmidt 
Cinema Quartet to zdolni instrumen-
taliści. Przewodzi im dr Piotr Schmidt, 
trębacz i wykładowca akademicki, 
wyróżniony w wielu prestiżowych 
konkursach i rankingach jazzowych.

Wykład wprowadzający do twórczości 
Sienkiewicza wygłosi prof. Ryszard Kozio-
łek, autor książki „Ciała Sienkiewicza”, wy-
różnionej Nagrodą Literacką Gdynia w ka-
tegorii eseistyka, a w latach 2012–2015 
członek jury Nagrody Literackiej Nike.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 
17.00 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3).
 (mm)

W listopadzie gościem Gliwickich Spotkań Teatralnych będzie bez-
kompromisowa grupa z Zakopanego: Teatr im. Stanisława Witkie-
wicza. Na scenie Teatru Miejskiego zobaczymy słynne „Człapówki
-Zakopane” oraz „barabasza”. 

Zakopiańczycy są obecni na mapie 
teatralnej Polski od 1985 roku, ale w tym 
czasie wypracowali sobie pozycję błysko-
tliwych outsiderów, której zazdrości im 
wiele szacownych instytucji. Od począt-
ku Teatrem Witkacego kieruje Andrzej 
Dziuk. Po studiach, razem z grupą kra-
kowskich aktorów, osiadł w Zakopanem. 
Zamierzali rozkręcić teatr z prawdziwego 
zdarzenia. Wszyscy im to odradzali, ale 
oni się uparli i teatr zrobili. Dzisiaj sce-
na w dawnym Domu Zdrojowym dr. 
Chramca jest obowiązkowym punktem 
na trasie wszystkich dłuższych i krótszych 
wycieczek do Zakopanego, na spektakle 
regularnie przyjeżdżają też miłośnicy 
teatru z całej Polski.

18 listopada w Teatrze Miejskim (ul. 
Nowy Świat 55–57) zaprezentowany zo-
stanie spektakl „Człapówki-Zakopane”. 
Sztuka oparta na prozie Andrzeja Struga 
dowcipnie i z fantazją ukazuje między-
wojenne Zakopane. Przedstawienie 
otrzymało w 2014 roku nagrodę Grand 
Prix na Festiwalu Komedii Talia.

„Barabasz” to inscenizacja ostatnie-
go tekstu teatralnego Pära Lagerkvista. 
Przedstawia historię więźnia osadzonego 
razem z Jezusem i uwolnionego przed 

świętem Pesach. – Spektakl opowiada 
biblijną historię, nawiązując do tradycji 
teatru misteryjnego. Teatralne misterium 
budowane jest z obrazów scenicznych, 
bez zachowania fabularnej ciągłości. 
Przewodnikiem po znaczeniach jest wła-
śnie Barabasz – mówi Agnieszka Skowro-
nek z Teatru Miejskiego. Przedstawienie 
zostanie pokazane 19 listopada.

Oba spektakle rozpoczną się o godz. 
19.00. Organizatorem Gliwickich Spotkań 
Teatralnych jest Teatr Miejski. (mm)

17 listopada na Scenie bajka wystąpi  
beata Rybotycka, aktorka i wokalistka, przez 
lata związana z legendarnym kabaretem Piw-
nica pod baranami. W programie koncertu znaj-
dą się utwory skomponowane przez piwnicznych 
twórców, takich jak Zygmunt Konieczny, Jan Kan-
ty Pawluśkiewicz czy Zbigniew Preisner. 

To będzie szczególny wieczór, bo 
Gliwice to rodzinne miasto Rybotyckiej. 
Artystka jest absolwentką Akademii Te-
atralnej w Krakowie. Po studiach zwią-
zała się z krakowskimi scenami, m.in. 
Starym Teatrem, Teatrem Ludowym, 
Teatrem im. Juliusza Słowackiego oraz 
Teatrem STU. Równolegle zajmowała 
się muzyką, w 1991 roku dołączyła do 
zespołu kabaretu Piwnica pod Baranami. 

Podczas koncertu w kinie Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3) usłyszymy interpretacje 
dobrze znanych pieśni z Piwnicy. Woka-
listce będą towarzyszyć muzycy: Konrad 
Mastyło (fortepian), Michał Chytrzyński 
(skrzypce), Michał Braszak (bas). Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.00.

Organizatorem cyklu „Piosenka jest 
dobra na wszystko” jest Teatr Miejski 
w Gliwicach. (mm)

Czechosłowacka Nowa Fala to 
grupa reżyserów i scenarzystów, 
którzy swoje pierwsze filmowe 
kroki stawiali w burzliwych la-
tach sześćdziesiątych. Miloš For-
man, Jiři Menzel, Věra Chytilová – 
m.in. ich filmy obejrzymy podczas 
przeglądu „buntownicy kamery”.

Przegląd filmów czechosłowackich 
będzie niepowtarzalną okazją, żeby od-
świeżyć sobie znajomość takich klasyków 
jak „Pali się, moja panno” czy „Miłość 
blondynki” Formana. Dla tych, którzy dzie-
ła Formana czy Menzela mają już za sobą,  
organizatorzy przeglądu przygotowali mniej 
znane propozycje filmowe. „Ja, Julinka i  
koniec wojny” to historia chłopca, który nie 
znajduje wspólnego języka z rówieśnikami. 
Tłem filmu Karela Kachyňy jest mała wieś na 
Morawach pod koniec II wojny światowej. 
Widzowie kina Amok (ul. Dolnych Wałów 

3) zobaczą także „Stokrotki”, czyli jeden 
z najważniejszych filmów czechosłowackiej 
kinematografii. Reżyserka Věra Chytilová 
snuje surrealistyczną opowieść o dwóch 
łobuzerskich Mariach, które spędzają czas 
na psotach i flirtowaniu z zamożnymi męż-
czyznami. W ramach przeglądu wyświetlony 
zostanie także słynny film „Palacz zwłok” 
Juraja Herza, który w Czechosłowacji był 
zakazany aż do 1989 roku. 

Przegląd filmowy „Buntownicy kame-
ry” rozpocznie się 18 listopada i potrwa 
do 27 listopada. Szczegółowy harmono-
gram projekcji jest dostępny na stronie 
kina Amok: www.amok.gliwice.pl. (mm)
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KULTURA / JUbILeUSZe

bOVSKA
fot. materiały organizatora

4 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamentowe Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie 
świętujących Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Janina i Kazimierz bazylów, Teresa i Tadeusz Filipscy, Janina i Jerzy Gorszanów, Janina i Lucjan 
Górka, Maria i edward Jędryka, Marianna i Tadeusz Kaczmarscy, Zuzanna i Roman Kamińscy, Helena i edward Kaszowscy, Maria i Marian Kucharczyk, Natalia 
i Stanisław Król, Janina i Adam Krzyśków, Danuta i Stanisław Lemańscy, Alicja engel-Płonka i Jan Płonka, elka i Herbert Rzepka, Marianna i Władysław Seta, 
Mieczysława i Andrzej Trelka, Małgorzata i Stanisław Wal, Stanisława i Tadeusz Włodarczyk, barbara i Józef Wojtowicz. 

W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody znaleźli się eryka i Stanisław Fredyk oraz Lidia i Konstanty Idzińscy.
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W tym roku mija 75 lat od śmierci słynnego kompozytora. Listopad to dobry miesiąc, żeby przypomnieć jego 
twórczość. Podczas Podwieczorku muzycznego w Willi Caro wystąpią Aleksandra Stokłosa i Jacek Siemek.

Ignacy Paderewski zapisał się w hi-
storii Polski jako działacz niepodległo-
ściowy i polityk, jednak był również 
znakomitym pianistą. Pozostawił także 
wiele utworów kompozytorskich, które 
od niedawna są odkrywane na nowo 
przez współczesnych artystów. Kontakty, 
które nawiązał jako muzyk, okazały się 
zresztą bardzo przydatne w czasie, kiedy 
sprawował urząd premiera i ministra 
spraw zagranicznych RP.

20 listopada w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) wystąpią Aleksandra Stokło-
sa (sopran) i Jacek Siemek (skrzypce). 
– Kompozycje Mistrza w fascynujący 
sposób odzwierciedlają wielość ówcze-
snych nurtów  artystycznych. Są też in-
teresującą próbą połączenia elementów 
narodowych (ludowych, chopinowskich) 
z uniwersalnym językiem muzycznym 
epoki – wyjaśnia Piotr Oczkowski z Klu-
bu Inicjatyw Kulturalnych. W programie 

koncertu są m.in. miniatury, pieśni i so-
nata skrzypcowa. Podwieczorek muzycz-
ny rozpocznie się o godz. 16.00.

Bilety będą w sprzedaży od 16 listo-
pada w Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) oraz 
przed koncertem w Willi Caro. Organiza-
torem cyklu „Podwieczorki muzyczne” 
jest KIK. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.

 (mm)

Podwieczorek z muzyką Paderewskiego
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SPORT

KOLORY 
MIASTA

Już jutro (11 listopada) odbędzie się turniej Gliwice Curling Cup, 
jeden z najważniejszych turniejów tej dyscypliny sportu w Polsce.  
W zawodach weźmie udział kilkudziesięciu curlerów z całego kraju.

Organizatorzy turnieju (Klub Śro-
dowiskowy Politechniki Śląskiej oraz 
Miasto Gliwice) podkreślają, że ze 
względu na powtarzalność terminu 
zawodów (początek listopada) wpi-
sał się on już na stałe do kalendarza 
imprez curlingowych organizowanych 
w Polsce.

W turnieju wezmą udział 24 drużyny 
z całego kraju, w tym aż 7 drużyn z Gliwic. 
Wśród gliwickich zespołów nie zabraknie 
mistrzyń Polski kobiet oraz juniorów – AZS 
Gliwice Rozbitki (w składzie: Joanna Benet – 
lead, Joanna Waryszak – dwójka/vice-skip, 
Aneta Lipińska – trójka, Marta Pluta – skip 
oraz Magdalena Dumanowska – rezerwowa).

– Naszym przedostatnim spraw-
dzianem był turniej Tårnby Cup, roz-

grywany w Kopenhadze w dniach 4–6 
listopada, gdzie nasza drużyna zajęła 
14 miejsce (na 30 drużyn). Z tym sa-
mym składem lecimy do Glasgow na 
Mistrzostwa Europy, które potrwają 
od 18 do 27 listopada – mówi Marta 
Pluta.  – Gliwicki turniej będzie więc 
naszym ostatnim sprawdzianem przed 
mistrzostwami w Szkocji  – dodaje.

Turniej Gliwice Curling Cup odbędzie 
się w dniach 11–13 listopada na lodowi-
sku Tafla przy ul. Akademickiej. Będą to 
zawody z okazji dziesięciolecia sekcji tej 
dyscypliny sportu w Gliwicach. Finałowy 
pojedynek zostanie rozegrany w ostatnim 
dniu turnieju o godzinie 16.00. Impreza 
jest dofinansowana z budżetu Miasta 
Gliwice. Wstęp wolny! (pm)

Puchar europy Juniorów w pływaniu w płetwach już po raz drugi 
odbył się w Gliwicach. Dwudniowe zawody rozpoczęły się w sobotę 
(5 listopada) w krytej pływalni „Olimpijczyk”, która gościła kilkuset 
zawodników z 12 krajów. 

Do Gliwic przyjechali zawodnicy  
z 52 klubów, które reprezentowały 12 
państw (m.in. Białoruś, Chorwację, Cze-
chy, Estonię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Rosję  
a nawet Turcję). Pływanie w płetwach 
(finswimming) staje się coraz bardziej 
popularne. – Jest to bardzo dynamicz-
na dyscyplina, która dobrze wpływa na 
młodzież, zapewniając wszechstronny 
rozwój – mówi Bogdan Paluszkiewicz, 
wiceprezes Polskiego Związku Płetwo-
nurkowania, dyrektor imprezy.

Pływanie w płetwach wywodzi się od 
nurkowania. Zainicjowała je Międzynarodo-
wa Federacja Nurkowania, która ujednoliciła 
też zasady i ustaliła przepisy współzawodnic-
twa sportowego dla tej dyscypliny. Sportow-
cy pływają w jednej lub w dwóch płetwach, 

pokonując różne dystanse, zarówno pod 
powierzchnią, jak i na powierzchni wody. 
Dzięki płetwom zawodnicy są w stanie pły-
wać szybciej niż klasyczni pływacy.

W Polsce istnieje 17 klubów zrzesza-
jących około 400 zawodników tej dyscy-
pliny sportu. Ważnym punktem na mapie 
polskiego finswimmingu są też Gliwice.  
– Przychylność władz miasta i kierownictwa 
„Olimpijczyka” ściągają nas tu już po raz dru-
gi. Udaje nam się sukcesywnie sprowadzać 
coraz więcej zawodników z całej Europy.  
W tej edycji zgłoszonych było aż 380 zawod-
ników – mówi Bogdan Paluszkiewicz.

Więcej informacji na temat zawodów 
oraz wyniki dla poszczególnych kategorii  
są dostępne na stronie megatiming.pl.   
 (Gliwice TV/pm)

Płetwa w płetwę…

Cenny remis w Sośnicy

Migoczące światło i towarzyszące mu elektroniczne dźwięki, w takt 
którego będą rywalizować pływacy – to główne atuty zawodów pły-
wackich dla dzieci i młodzieży Gliwice NIGHT & LIGHTS SWIM, które 
odbędą się 19 listopada. Trwają zapisy.

Organizatorzy zapewniają, że takiej 
imprezy w „Olimpijczyku” jeszcze nie 
było. – Mamy zamiar stworzyć praw-
dziwe show z elektroniczną muzyką, 
reflektorami punktowymi i animacjami 
świetlnymi, które zamienią zwykły tur-
niej pływacki w niesamowite widowisko 
– mówi Mirosław Witkowski, kierownik 
Klubu Pływackiego „SiKReT”, organizator 
wydarzenia. – Robimy coś takiego po raz 
pierwszy na Śląsku i wiele rzeczy jest 
jeszcze w fazie planów, ale gwarantuję, 
że zarówno zawodnicy, jak i widownia 
będą zachwyceni – dodaje.

Prawo do startu w zawodach mają 
dzieci i młodzież z całego kraju. Wszystkich 
uczestników ma być około 450. Zawody 
zostaną rozegrane systemem eliminacji  
i finałów. W eliminacjach zawodnicy zosta-

ną rozstawieni bez podziału na kategorie 
wiekowe. Natomiast finały rozegrane 
zostaną w czterech kategoriach wieko-
wych: urodzonych w latach 2007–2006, 
2005–2004, 2003–2002 oraz 2001–2000.

Zgłoszenia do zawodów są przyjmo-
wane w formie elektronicznej na adres 
e-mail: wisniowicz@gmail.com do 14 
listopada do godz. 20.00. Każde zgło-
szenie będzie potwierdzone e-mailem 
zwrotnym. W przypadku jego braku 
organizatorzy proszą o kontakt pod  
nr. tel. 500–193–225.

Eliminacje rozpoczną się o godz. 
10.00, a finały o 16.30. Organizatorami 
są: Miasto Gliwice, MZUK Gliwice oraz 
Klub Pływacki „SiKReT” Gliwice. Więcej 
szczegółów i harmonogram zawodów 
na www.sikret-plywanie.pl.   (pm)
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Wodne show
w „Olimpijczyku”

Nadchodzi święto 
curlingu! Szczypiornistki SPR Sośnica zremisowały z SMS ZPRP Płock 

25:25. Spotkanie 6. kolejki I ligi kobiet przyniosło gliwiczankom 
pierwszy upragniony punkt w tym sezonie.

Spotkanie rozegrane w Gliwicach 
było wyrównane, choć pierwsza poło-
wa należała do gości. Do przerwy SMS 
prowadził 16:13.

W drugiej połowie gliwiczanki za-
częły zdobywać przewagę. Patrycja Ko-
busińska, wspierana przez doświadczo-
ną Małgorzatę Krzymińską, efektywnie 
rozbijała grę płocczanek. Najskutecz-
niejszą zawodniczką SPR Sośnica była 
jednak Aleksandra Abramowicz, która 
rzuciła bramkę doprowadzając w 59. 
minucie meczu do remisu.

Dzięki dobrej dyspozycji bramkarki 
Patrycji Wróbel, szczypiornistkom SMS 
ZPRP Płock nie udało się już zdobyć żadne-

go punktu aż do końca spotkania. Dzięki 
remisowi SPR Sośnica zdobyła swój pierw-
szy punkt. – Drużyna z Gliwic pokazała że 
potrafi walczyć do końca i udowodniła, 
że z meczu na mecz stawia bardzo trudne 
warunki doświadczonym przeciwniczkom 
w I-ligowych rozgrywkach – mówi Krzysz-
tof Zieliński, prezes SPR Sośnica. – Z pew-
nością dziewczynom z Sośnicy pomogła 
licznie zgromadzona publiczność, która 
jak zwykle nas nie zawiodła i wspierała 
drużynę gorącym dopingiem – dodaje.

Następny mecz SPR Sośnica roze-
gra w sobotę (12 listopada). Przeciw-
nikiem gliwiczanek będzie MKS AZS 
UMCS Lublin.  (pm)
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OGŁOSZeNIA

Numer naboru 5/2016

OGŁOSZeNIe O NAbORZe  
NA WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe  

                       Z 3 LISTOPADA 2016 R.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)
W DZIALe ORGANIZACyJNyM 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
• prowadzenie dokumentowania zamówień publicznych,
• redagowanie pism urzędowych w zakresie działalności ZGM,
• obsługa urządzeń i prowadzenie dokumentacji biurowej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, 

zarzadzanie, politologia,
• co najmniej 2 lata udokumentowanego stażu pracy,
• znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządo-

wych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902), ustawy o rachunkowości 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1047), ustawy o zamówieniach pu-
blicznych (t.j. DzU z 2015 r., 2 poz. 164 z późn. zm.), ustawy 
o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie obsługi klienta),
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność 

posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji 
w programach Word i Excel.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, 

punktualność, umiejętność pracy w zespole, odporność na 
stres, komunikatywność, dyspozycyjność.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I,  

II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac 
Inwalidów Wojennych 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca)

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy 
(kserokopie),

• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz 
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenia z klauzulą:
– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-

zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”
– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)”.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 5/2016, 
w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
(I Piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
18 listopada 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych: 
25 listopada 2016 r. godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakła-

dzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca;

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane 
zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie, zgła-
szając się osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech mie-
siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów me-
rytorycznych odpowiednia informacja zostanie umieszczona 
w BIP oraz na stronie internetowej Zakładu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru;

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, 
składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

nieruchomości

nieruchomości

Numer naboru 4/2016

OGŁOSZeNIe O NAbORZe  
NA WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe  

                       Z 3 LISTOPADA 2016 R.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)
W DZIALe ORGANIZACyJNyM 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• obsługa interesantów ZGM, realizowana w biurze po-

dawczym,
• przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przycho-

dzącej i wychodzącej,
• umieszczanie w BIP i na stronie internetowej Zakładu 

dokumentów związanych z działalnością zakładu,
• obsługa urządzeń i prowadzenie dokumentacji biurowej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekono-

mia, zarzadzanie, politologia,
• znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym 

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 446), rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 
z 2011 r. nr 14, poz. 67),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie obsługi 

klienta),
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność 

posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji 
w programach Word i Excel,

• znajomość systemów obiegu dokumentów w j.s.t. 
w oparciu o instrukcje kancelaryjną.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, rze-

telność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, 
odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II 

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac 
Inwalidów Wojennych 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobo-
wego wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”
– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobo-
wych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zam- 

kniętych kopertach oznaczonych nr naboru 4/2016, 
w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I Piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18 listopada 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycz-
nych 24 listopada 2016 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Za-

kładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane 
zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie, 
zgłaszając się osobiście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów 
merytorycznych odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej Zakładu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, 
chcący skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w za-
trudnieniu, składa wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, który odbędzie się 23 listopada 2016 r. w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej 27, na: 
1. Sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej wodociągową wieżą ciśnień, 
zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Architektów 207, obręb Ostropa Północ, na działce  

nr 1293 o powierzchni 0,0476 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00046698/0.
254 910,00 zł 25 491,00 zł

2. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Gliwicach przy  
ul. Architektów 207, obręb Ostropa Północ, na działce nr 1293” należy złożyć do 23 listopada 2016 r. do godziny 11.00 na adres: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro. 
3. Oferta pisemna powinna zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty:
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego 

rejestru,
b) datę sporządzenia oferty i podpis,
c) oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz „Regulaminem sprzedaży środków trwałych przez Przed-

siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”, i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
e) kopię dowodu wniesienia wadium,
f) nr konta, na które zwrócone zostanie wadium.

4. Część jawna przetargu rozpocznie się 23 listopada 2016 r. w Sali Audiowizualnej, parter Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, o godzinie 11.15.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – wadium należy wpłacić 
na konto PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku 30 1030 1508 0000 0008 0434 7003. 
Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedającego do momentu otwarcia ofert. 
Dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) należy dołączyć do składanej oferty. Po rozstrzygnięciu przetargu wadium zwracane 
jest bezwzględnie na konto wpłacającego bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.
6. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zapłaty ceny w terminie określonym przez organizatora 

przetargu,
c) przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
d) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

7. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
9. W dniach 18 listopada oraz 21 listopada 2016 r. w siedzibie Spółki w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej – ul. 
Rybnicka 27, parter, zapoznać się można z dokumentacją obiektu oraz uzyskać dodatkowe informacje o przetargu. W tych dniach 
można również zapoznać się ze stanem ww. nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 
32/428-44-51.
10. Informacje dotyczące nieruchomości:
a) na działce zlokalizowane są urządzenia przesyłowe, na które należy ustanowić na rzecz PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach nie-

odpłatną służebność przesyłu. Treść służebności oraz mapa z zaznaczonymi urządzeniami przesyłowymi i strefą ochronną 
udostępnione są do wglądu w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej – ul. Rybnicka 27, parter.

b) nieruchomość obciążona jest trzema umowami dzierżawy z operatorami sieci komórkowych, które udostępnione są do 
wglądu w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej – ul. Rybnicka 27, parter. 

11. Z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży nierucho-
mości w terminie ustalonym przez Sprzedającego. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
12. Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej 
(sprzedaż zwolniona z podatku VAT) w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty.
13.  „Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach” dostępny 
jest w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro, oraz w okresie publikacji ogłoszenia na stronie 
internetowej www.pwik.gliwice.pl.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania, poprze-
dzającym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.

PLANOWANy PORZąDeK 
SeSJI RADy MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 17 listopada 2016 r., 
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

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

3. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących na terenie miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia warunków i trybu składania informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, dekla-
racji na podatek od nieruchomości, informacji o grun-
tach, deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach, 
deklaracji na podatek leśny za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej oraz możliwości składania 
deklaracji na podatek od środków transportowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jed-
nolitego uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 
listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości budynków, w których wykonano 
remont elewacji lub dachu.

7. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach wykonania części zadań 
własnych gminy z zakresu edukacji, telekomunikacji 
oraz promocji gminy.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwa-
nie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 
parking strzeżony.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków 
komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVI/506/2012 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. 
w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za 
parkowanie na terenie miasta Gliwice.

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu 
usytuowanemu na terenie miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności działek nr 103, 105, 108 
i 110 obręb Bojkowskie Pola, o łącznej powierzchni 
4,3901 ha, położonych w Gliwicach na zachód  
ul. Bojkowskiej.

13. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 43 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 12 w Gliwicach.

14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Tech-
nikum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Eko-
nomicznych im. Olimpijczyków Polskich ul. Syriusza 
30, 44-117 Gliwice.

15. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olimpijczyków 
Polskich, ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzy-
stanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym „Ślązaczek”, ul. Chorzowska 5, 44-100 
Gliwice.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutów Domów 
Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Gliwicach.

19. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia placówkom 
opiekuńczo-wychowawczym w Gliwicach wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady 
Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania 
i składów osobowych.

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr I/6/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 
2014 r. w sprawie wytypowania radnych do Zespołu 
do Spraw Mieszkaniowych z późn. zm.

22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 
w sprawie zagospodarowania czołgu T-34 zlokalizo-
wanego przy ul. Powstańców Warszawy w Gliwicach 
przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych na potrzeby 
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego 
Rady Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony w Biu-
letynie Informacji Publicznej w dn. 10 listopada br. oraz 
Miejskim Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, 
który ukaże się 17 listopada br.
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OGŁOSZeNIA

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 

www.zbmgliwice.pl

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

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy 
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biu-
ro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej 

szczegółowych informacji na temat proponowanych 
mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi 
Klienta, tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-
29-965.

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: 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: 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. 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 zgłosze-
niu 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: 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: 15 listopada 2016 r. od godz. 10.30 do 
10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 
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 poko-
je, 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 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  + piwnica pow. 6,29 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.

 □ UL. PSZCZyńSKA 226, nieruchomość gruntowa  
zabudowana domem mieszkalnym jednoro-
dzinnym, pow. 342 m2

Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 187,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 grudnia 2016 r. od 
godz. 11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2016 r.

 □ UL. TOSZeCKA 33, lokal nr 4, II piętro,  
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 
WC, przedpokój
Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 220 178,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 grudnia 2016 r. od godz. 
13.30 do 13.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 544, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00042531/4, przy ul. Świętokrzyskiej 5.
Termin przetargu: 25 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*: 1 025 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn.zm.)
Wadium: 102 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 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

I ustny przetarg ograniczony do właścicieli/użytkowników wieczystych działek sąsiednich, tj. nr 694, 696 oraz 697 i 698, 
obręb Stare Miasto, na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej obejmującej 
• działkę nr 695/2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00046079/5, przy ul. bednarskiej.
Termin przetargu: 23 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*: 72 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 listopada 2016 r.

nieruchomości

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o pisemnym składaniu ofert  
na wysokość stawki czynszu za najem:

1/ lokalu użytkowego przy ulicy:
• bernardyńskiej 10, lokal nr I – powierzchnia 55,25 m2 
Termin składania ofert: do 29 listopada 2016 r.

2/ garażu przy ulicy:
• Chorzowskiej 34, o powierzchni 15,34 m2 

Termin składania ofert: do 28 listopada 2016 r.

Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108. 

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłosze-
nia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych w wykazach.

PreZYDenT  
miASTA GLiWice

inFormuJe,

PreZYDenT  
miASTA GLiWice

inFormuJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:

•	nr 233/2016 do 16 listopada 2016 r.
•	nr 242/2016 do 17 listopada 2016 r.
•	nr 243/2016 do 17 listopada 2016 r.
•	nr 244/2016 do 17 listopada 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 674 do 21 listopada 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 675–681 do 17 listopada 2016 r.

28 listopada 2016 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Jagodowej, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 4, obręb Czechowice 
Zachód, na okres 10 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego  
za nieruchomość wynosi: 7700,00 zł netto w stosunku 
rocznym (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset 
00/100). 
Wadium w kwocie 15 400,00 zł (słownie złotych: pięt-
naście tysięcy czterysta 00/100) należy wpłacić na konto 
depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
bank Śląski SA nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją 
gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy 
i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończe-
nia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach określonych 
w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym 
a Bankiem. Kwota kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad 
określonych w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec 
zmianie w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. 
Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego 
wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem pod-
lega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie 

do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca prze-
targu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą wadium w wysokości okre-
ślonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 21 listopada 
2016 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja 
przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice PM-3621/16 z 26 październi-
ka 2016 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i prze-
targi na wysokość czynszu. 
Licytacja odbędzie się 28 listopada 2016 r. o godz. 
10.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-30 do 32.

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu
Prezydenta Miasta Gliwice,  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
 na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTARG
1. ul. Reymonta 14 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 79,32 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony  
w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2142,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice 
włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

2. ul. Daszyńskiego 171 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 43,57 m2, składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony  
w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość w trakcie komunalizacji.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1176,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

II PRZeTARG
1. ul. barlickiego 12 oficyna, piwnica /wejście do lokalu od podwórka/, lokal użytkowy o powierzchni 42,79 m2, składający się 
z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanali-
zacyjną, WC – brak, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1155,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. ul. błogosławionego Czesława 56 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 28,19 m2, składający się z 1 pomieszczenia  
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną – odpływ 
od umywalki, WC – brak, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość  stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. błogosławionego Czesława 52 – Cecylii 2 front, parter, piwnica lokal użytkowy o łącznej powierzchni 35,49 m2, 
(w tym: pow. pom. na parterze 20,73 m2, pow. pom. w piwnicy 14,76 m2) składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony  
w instalacje: elektryczną, instalacja elektryczna do wymiany – brak niezależnego zasilania, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
WC – brak, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi:
14,76 m2 x 4,50 zł/m2 = 66,42 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.

* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice 
włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) od godz. 
9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które 

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

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

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

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

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działal-
ności gospodarczej.

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

naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne, związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania, najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 17 listopada 2016 r. (czwartek).
1. ul. Reymonta 14 front, parter,     godz. 10.00–10.15
2. ul. Daszyńskiego 171 front, parter,     godz. 9.30–9.45
3. ul. Barlickiego 12 of. piwnica,     godz. 9.00–9.15
4. ul. bł. Czesława 56 front, parter,     godz. 11.00–11.15
5. ul. bł. Czesława 52 – Cecylii 2 front, parter, piwnica,    godz. 10.30–10.45

nieruchomości

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Gliwicach

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu
Prezydenta Miasta Gliwice, 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy ulicach:

PRZeTARG
1. ul. Zwycięstwa 36 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
100,70 m2, składający się z 6 pomieszczeń i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do 
wymiany /z lokalu zasilany jest lokal użytkowy – biuro podróży 
– podlicznik energii elektrycznej/, wodno-kanalizacyjną, gazową, 
WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,00 zł
Wadium: 2115,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. 
Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 
10.15 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM 
I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – ksero-

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

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

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

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

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej. składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

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

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu,

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetar-
gu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne, związane z przygotowa-
niem lokalu do użytkowania, najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
17 listopada 2016 r. (czwartek).
1. ul. Zwycięstwa 36 front, parter, godz. 11.30–11.45.

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego  

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

II PRZeTARG PISeMNy NIeOGRANICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I i III przy ul. Ryb-
nickiej 15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokali wraz z oddaniem ułamkowej 
części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokali: 235,17 m2, w tym lokal użytkowy nr 
I – 87,97 m2, lokal użytkowy nr III – 147,20 m2. 
4. Skład lokali:

• lokal użytkowy nr I – 4 pomieszczenia, 2 pomiesz-
czenia komunikacyjne, WC;

• lokal użytkowy nr III – 7 pomieszczeń, przedpokój, 
pomieszczenie sanitarne, WC.

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 
• lokal użytkowy nr I – piwnica : 10,74 m2 oraz WC 

o powierzchni 0,81 m2,
• lokal użytkowy nr III – WC o powierzchni 0,81 m2.

5.  Łączna powierzchnia: 247,53 m2, w tym lokal użytkowy nr 
I – 99,52 m2, lokal użytkowy nr III – 148,01 m2.
6.  Kondygnacja: lokal użytkowy nr I – I, lokal użytkowy nr 
III – II.
7. Obciążenia nieruchomości: wolne od obciążeń i praw osób 
trzecich.
8.  Z własnością lokali związane są udziały wynoszące 2810/10 
000 części w nieruchomości wspólnej, w tym 1130/10 000 części 
w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego nr I i 1680/10 
000 części w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego 
nr III.
9. Nieruchomości lokalowe objęte są księgami wieczystymi:

• lokal użytkowy nr I – KW nr  GL1G/00132851/1,
• lokal użytkowy nr III – KW nr GL1G/00132852/8.

10.  Nieruchomość gruntowa: lokale użytkowe położone są na 
działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00011256/6 .
11.  Cena wywoławcza – 311 200,00 zł brutto. 
12.  Wadium – 15 560,00 zł brutto;
 Wpłacone wadium podlega :

• zaliczeniu na poczet ceny lokali, zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.

13.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 25 
listopada 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 
9 grudnia 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Banku 
Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).
15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 grudnia 2016 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 

na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
16.  Oferty winny zawierać następujące informacje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

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

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

czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-

nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
i oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w  procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

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

17.  Oferty należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 
w zaklejonych kopertach, do 9 grudnia 2016 r. godz. 13.00. 
18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.

• winny posiadać następujące opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALI UŻYTKOWYCH NR I  I III PRZY UL. 
RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.12.2016”. 
19.  Osoba, która wygra przetarg , zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokali w ter-
minie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokali użytkowych.

20.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o.: www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje 
na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.
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OGŁOSZeNIA

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 Cen-
trum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie 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 KomuniKATY

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

OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie  

przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe 
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

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 elementów odżużlacza typu OZ
Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 28 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 pomp i części zamiennych do pomp  
produkcji Grundfos, Wilo, LFP, KSb

Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 29 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 elementów młynów MWK-12
Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.30

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.

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

• masarz/rzeźnik  
 wykształcenie zawodowe 

mile widziane, rozbiórka 
mięsa wieprzowego, umowa  
o pracę, praca od 14.00 do 
22.00, miejsce pracy: Stanica;

• mechanik samochodów 
osobowych  

 wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, wymagane 
doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, jed-
na zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• księgowa  
 wykształcenie średnie kierun-

kowe, doświadczenie zawo-
dowe na ww. stanowisku min. 

3 lata, zakres obowiązków: 
praca w biurze rachunkowym, 
jedna zmiana, pełny etat lub 
½, miejsce pracy: Gliwice;

• cieśla budowlany  
wykształcenie zawodowe, 
2-3 lata doświadczenia za-
wodowego, miejsce pracy: 
teren Gliwic;

•  pracownik  
    ogólnobudowlany      
     wykończeń wnętrz 

 wykształcenie zawodowe, 
wymagane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice i okolice;

• dekarz-blacharz  
 wykształcenie zawodowe, 

mile widziane doświadcze-
nie, znajomość j. niemieckie-
go oraz umiejętność monta-
żu rynien i rur spustowych 
z PVC, krycia dachów blachą, 
papą termozgrzewalną, fo-
lią PVC, zakres obowiąz-
ków: wykonywanie pokryć 
dachowych oraz obróbek 
blacharskich, montaż rynien 
i rur spustowych z PVC, jedna 
zmiana, praca na terenie Ślą-
ska, ew. delegacje na terenie 
kraju.

Oferty z 3 listopada 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

nabór nr KD.210.30.2016.ZD-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale 

Zdrowia i Spraw Społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 23 listopada 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu  
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
                      – przetargu nieograniczonym, pn.:

Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd budyn-
ków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 

Mieszkańców nr 4 i nr 10.

Termin składania ofert: 18 listopada 2016 r. do godz. 9.00 

Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, 
ul. Sikornik 48, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

Modernizacja ogrodzenia
Termin składania ofert: 15 listopada 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

KomuniKAT

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 części zamiennych do analizatorów  
Servomex model 2700 i 4900

Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.15

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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SPORT

Trzecia wygrana z rzędu

Koszykarze coraz wyżej

AZS Politechniki Śląskiej wrócił z Gali Śląskiego Sportu 
Akademickiego z pucharami za triumf w dwóch naj-
istotniejszych klasyfikacjach. Klub zwyciężył zarówno 
w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii medalowej.

Gala Śląskiego Sportu Akade-
mickiego odbyła się w ubiegłym 
tygodniu w katowickim Kinote-
atrze Rialto. Podczas uroczystości 
wręczono nagrody najlepszym 
uczelniom rywalizującym w Aka-
demickich Mistrzostwach Śląska 
w sezonie 2015/2016.

Gliwicki AZS zwyciężył za-
równo w klasyfikacji generalnej, 
pokonując pozostałe 23 śląskie 
uczelnie biorące udział w zma-
ganiach, jak i w kategorii meda-
lowej, zdobywając 18 złotych, 18 
srebrnych i 4 brązowe medale. 
Nagrody w imieniu AZS-u Poli-
techniki Śląskiej odebrali prorek-
tor ds. studenckich i kształcenia, 
dr hab. inż. Tomasz Trawiński 

i dyrektor Ośrodka Sportu Poli-
techniki Śląskiej, doc. Krzysztof 
Czapla. Doc. Czapla został także 
wyróżniony nagrodą specjalną 
prezesa Organizacji Środowisko-
wej AZS Katowice w uznaniu za 
50 lat członkostwa w Akademic-
kim Związku Sportowym.

Tydzień wcześniej, 20 paź-
dziernika, w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie odbyła się 
Gala Sportu Akademickiego. 
W klasyfikacji generalnej Akade-
mickich Mistrzostw Polski gliwic-
ka uczelnia utrzymała wysokie 
piąte miejsce na 150 sklasyfiko-
wanych akademickich ośrodków 
sportowych rywalizujących w 41 
dyscyplinach.  (kik)

Porażką 0:2 (0:1) z Jagiellonią w białymstoku pił-
karze gliwickiego Piasta zakończyli pierwszą część 
sezonu zasadniczego. Niebawem rozpocznie się re-
wanżowa seria gier. Pierwszym przeciwnikiem Nie-
biesko-Czerwonych będzie Cracovia. 

 W kolejce kończącej pierwszą 
część sezonu zasadniczego pił-
karskiej LOTTO Ekstraklasy  Piast 
Gliwice przegrał na wyjeździe 
z Jagiellonią Białystok 0:2 (0:1). 
Początek spotkania należał do 
gospodarzy, którzy w pierwszym 
kwadransie gry dwukrotnie za-
grozili bramce Jakuba Szmatuły. 
Jagiellonia udokumentowała 
swoją przewagę po półgodzinie 
od pierwszego gwizdka za spra-
wą trafienia Tarasa Romanczuka. 
Podopieczni Michała Probierza 
dążyli do podwyższenia prowa-
dzenia i stwarzali sobie kolejne 
okazje. Najbliżej zdobycia bramki 
był Piotr Tomasik, który z rzutu 
wolnego uderzył w poprzeczkę. 
Co nie udało się obrońcy, wyszło 
Przemysławowi Frankowskiemu. 
Skrzydłowy miejscowych ustalił 
wynik rywalizacji tuż przed koń-
cem spotkania.

– W pierwszej połowie za-
graliśmy słabo. Jagiellonia była 
agresywna i zagrała dobrze pres-
singiem. Często wymieniali między 
sobą podania i tworzyli sytuacje, 
których my nie mieliśmy – powie-
dział  po meczu trener Piasta, Rado-
slav Látal. – Po przerwie zaprezento-
waliśmy się lepiej. Utrzymywaliśmy 
się przy piłce, ale nie potrafiliśmy 
sobie wykreować okazji do strze-
lenia bramki. Nasi rywale to zrobili 
i zasłużenie wygrali – zakończył.

 W spotkaniu z Jagiellonią 
Radosław Murawski otrzymał 
czwartą żółtą kartkę w obecnych 
rozgrywkach. Z tego powodu ka-
pitan Niebiesko-Czerwonych nie 
zagra w następnej kolejce (18 
listopada), w którym rywalem 
Piasta będzie Cracovia.

 Mecz z „Pasami” będzie 
pierwszym w ramach rewanżo-
wej serii gier.  (as)

Nasi najlepsi!

Gramy dalej

Koszykarze GTK Gliwice pokonali zawodników Zetka-
my Dorala Nysy Kłodzko. Wynik 72:57 zapewnił dru-
żynie z Gliwic awans na 3. miejsce w ligowej tabeli.

Początek spotkania był nie-
zwykle zacięty. Mimo tego, że 
kłodzczanie zajmowali ostat-
nią pozycję w tabeli, żadna ze 
stron w pierwszych minutach 
spotkania nie potrafiła wypra-
cować większej przewagi.

Aż 40 z 72 punktów, które 
zdobył cały zespół, było autor-
stwa duetu Kacper Radwański 

i Marcin Salamonik. – Drużyna 
z Kłodzka postawiła nam trud-
ne warunki, ale dzięki pełnemu 
skupieniu wygraliśmy. Było to ko-
lejne dobre spotkanie w naszym 
wykonaniu – mówił po meczu 
Paweł Turkiewicz, trener GTK.

12 listopada GTK rozegra 
kolejny mecz. Zmierzy się u sie-
bie z AZS AGH Kraków. (pm)

W 7. kolejce I ligi siatkarki AZS Politechniki Śląskiej Gliwi-
ce pewnie pokonały NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3:1.

Akademiczki były faworytka-
mi tego meczu, ale pierwszego 
seta wygrała drużyna z Nowego 
Dworu Mazowieckiego. W kolej-
nych fragmentach meczu szło 
już znacznie lepiej. – W trzecim 
i czwartym secie lepiej bro-
niliśmy zarówno w bloku, jak 
i w odbiorze, i szybko wypro-
wadzaliśmy skuteczne kontry – 

podkreślał trener AZS Gliwice, 
Wojciech Czapla.

Najskuteczniejszą zawod-
niczką AZS-u była pochodząca 
z Białorusi Ekaterina Shapoval. 
Dzięki pewnemu zwycięstwu 
3:1 gliwiczanki awansowały na 
4. miejsce w tabeli. Następny 
mecz siatkarki rozegrają 12 li-
stopada z Wisłą Warszawa. (pm)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 P

ia
st

 G
liw

ic
e

fo
t. 

AZ
S 

Po
l. 

Śl
.

fo
t. 

AZ
S 

Po
l. 

Śl
.

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

TK


