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Najbardziej docenianym sukcesem każdego nauczyciela są osiągnięcia uczniów w konkur-
sach, olimpiadach i egzaminach na wyższe uczelnie. w tej dziedzinie Gliwice mają się czym 
pochwalić! Mamy tutaj wielu wspaniałych uczniów i równie wspaniałych pedagogów.  
Ci pierwsi wygrywają konkursy i studiują na prestiżowych uczelniach, drudzy zachęcają 
do myślenia i ciągłego rozwoju.
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drUGA STrONA w OBIeKTywIe

Zbliża się IV Półmaraton Gliwicki, ze startem i metą w Nowych Gliwicach. Główne biegi zaplanowano na niedzielę 22 października. O godz. 10.00 rywalizację rozpoczną 
półmaratończycy, a także uczestnicy „Gliwickiej Dychy” (biegu na 10 km) i wyścigu nordic walking na takim samym dystansie. Uwaga, kierowcy! Będą utrudnienia! Z ruchu 
czasowo zostaną wyłączone ulice: Bojkowska, Gwarków, Kochanowskiego, Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Korfantego, Słowackiego, Daszyńskiego (od Biedronki do ronda), 
Sowińskiego, Okulickiego, Kozielska (możliwość poruszania się tylko w stronę PH Arena i Brzezinki), Wieczorka, Górnych Wałów, Krupnicza, Zwycięstwa, Dolnych Wałów, 
Młyńska, Powstańców Warszawy (zamknięta od ul. Młyńskiej do ul. Jasnogórskiej), Jasnogórska, Bytomska, Basztowa, Dunikowskiego, Krzywoustego, Kaszubska, Zimnej Wody, 
Wincentego Pola, Robotnicza (możliwość poruszania się tylko od ul. Baildona), Baildona (możliwy dojazd w stronę DTŚ), Panewnicka (możliwy dojazd w stronę DTŚ), Jasna 
(możliwość poruszania się tylko od ul. Pszczyńskiej). Ulice na trasie biegu będą sukcesywnie zamykane przez policję i służby porządkowe organizatora, a po przebiegnięciu 
ostatnich zawodników ruch na nich zostanie wznowiony. (fot. archiwum UM / A. Ziaja)

23 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych przy ul. Warszawskiej 35 rozpocznie się kolejny bezpłatny kurs samoobrony dla 
gliwiczanek. Zapisy już trwają. Na panie czeka 150 miejsc. Zajęcia przeznaczone są 
dla mieszkanek Gliwic powyżej 15. roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich 
wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem 32/301-97-23 lub poprzez e-mail: a.bartkowiak@poczta.
crg.gliwice.pl. (fot. Z. Daniec)

Weekend należy do biegaczy!

Siła gliwiczanek

Słoneczna nagroda dla Teatru Miejskiego

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Giedwiłły zdobył 
złoty dyplom oraz I miejsce w kategorii chórów akademickich w trakcie organi-
zowanego w Bielsku-Białej XIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude 
Cantem” im. Kazimierza Fobera. Chór otrzymał także nagrodę specjalną za 
najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym. W konkursie 
łącznie wzięło udział 12 chórów. (fot. materiały prasowe / D. Nita-Garbiec)

Złota jesień gliwickich chórzystów

Teatr Miejski w Gliwicach zwyciężył w konkursie Słoneczniki 2017.  Nagrodzony projekt 
to „Kołysanki, mruczanki, lulajki”. Warsztaty kołysankowe są skierowane do dzieci od  
6 do 18 miesiąca życia oraz ich rodziców. Przygotowali je aktorzy Teatru Atofri. 
Przy ul. Nowy Świat oddano do użytku Scenę Mikro, na której planowane są kolejne 
inicjatywy i warsztaty dla najmłodszych teatromanów. Szczegółowy repertuar jest 
dostępny na stronie www.teatr.gliwice.pl. (fot. materiały Teatru Miejskiego)

Podczas ostatniego meczu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice zremisował 
przed własną publicznością z Sandecją Nowy Sącz 2-2 (1-1). Gliwiczanie przez więk-
szość meczu mieli przewagę i stworzyli sobie więcej stuprocentowych okazji bram-
kowych. – Widać postęp w grze drużyny. Stwarzaliśmy sytuacje, strzeliliśmy bramki, 
więc pod względem statystyk wyglądało to lepiej. Nie pozostaje nam nic innego, jak 
pracować. Zawodnicy, którzy grali, pokazali się z dobrej strony – komentował trener 
Waldemar Fornalik. (fot. I. Dorożański / Piast Gliwice)

Walka była wyrównana

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Michał Gala, najbardziej znany gliwicki superolimpij-
czyk i absolwent I LO dwujęzycznego im. edwarda 
dembowskiego, jest już studentem II roku na Massa-
chusetts Institute of Technology. Jednak równie am-
bitnych i wybitnie uzdolnionych młodych ludzi jest 
w Gliwicach dużo więcej. 

Kuźnią gliwickich talentów 
są dwa prestiżowe ogólniaki: 
„jedynka” oraz „piątka”. 

– W ciągu 3 ostatnich lat 4 na-
szych uczniów zostało laureatami 
olimpiad i konkursów przedmio-
towych, a 10 – ich finalistami 
– podkreśla z satysfakcją Florian 
Brom, dyrektor V LO z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. A. Struga 
w Gliwicach. 

W gronie najlepszych uczniów 
„piątki” i wielokrotnych olimpijczy-
ków znajdują się Marcin Goławski, 
Mateusz rajczyk, Jakub Gawlik 
i Maciej Kubiak.

Marcin, uczeń III klasy o pro-
filu medycznym, już na starcie 
nauki w V LO został finalistą, a rok 
później laureatem olimpiady che-
micznej. Teraz przygotowuje się 
do udziału w aż czterech olimpia-
dach: biologicznej, chemicznej, 
ekologicznej i języka angielskiego. 

Mateusz, absolwent klasy 
o profilu politechnicznym, był 
dwukrotnym laureatem (w 2014 
i 2015 r.) oraz finalistą (w 2016 r.)  
olimpiady geograficznej. Przed 
dwoma laty reprezentował Polskę 

w zawodach II Olimpiady Bałtyckiej 
na Łotwie, zdobywając tytuł laure-
ata. Dziś studiuje na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Nie zdecydował się 
jednak na geografię. Wybrał prawo.

Jakub uczęszczał do klasy 
o profilu matematyczno-fizycz-
nym. W poprzednim roku szkol-
nym został laureatem olimpiady 
biologicznej. W październiku 
rozpoczął studia na Wydziale Le-
karskim Collegium Medicum UJ. 

Z kolei Maciej, absolwent 
klasy o profilu humanistycznym, 
był m.in. dwukrotnym finalistą 
olimpiady historycznej (w 2016  
i 2017 r). Dziś studiuje prawo na UJ. 

Sukces = wiedza × praca2

Podobne życiorysy mają naj-
wybitniejsi uczniowie i absolwenci 
I LO. W 3 ostatnich latach 10 razy 
zdobywali tytuły laureatów konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych, 
a 12 razy – finalistów. Część z nich 
to uczestnicy programu Matury 
Międzynarodowej (IB), realizowa-
nego w „jedynce” od prawie 7 lat. 
W tym gronie można znaleźć za-
równo absolwentów szkoły (super- 

olimpijczyka Michała Galę, Alicję 
Polańską, Jakuba wiaterka, Piotra 
drzewieckiego), jak i jej obecnych 
uczniów (rafała Kłoska, Szymona 
Gorczycę, Andrzeja ziębę).

– Alicja znalazła się w finale 
olimpiady języka angielskiego. 
Dziś studiuje fizykę w Imperial 
College London. W Wielkiej 
Brytanii, na Oxfordzie, jest 
również Jakub, finalista olim-
piady matematycznej. Wybrał 

rzecz jasna matematykę. Przed 
Michałem stały otworem 
największe uczelnie świata. 
Zdecydował się ostatecznie 
na słynne MIT. Piotr, laureat 
olimpiady historycznej, studiuje 
z kolei prawo na „Jagiellonce” – 
opisuje wybory olimpijczyków 
i maturzystów IB dyrektor I LO 
Adam Sarkowicz.

W trakcie aplikacji na filozofię 
w Cambridge jest Rafał, obecnie 

uczeń III klasy IB, laureat i finalista 
olimpiad filozoficznych. Szymon, 
laureat olimpiady gimnazjali-
stów z matematyki oraz finalista 
olimpiady geograficznej, celuje 
w matematykę na Oxfordzie. 
W to samo miejsce aplikuje An-
drzej, także finalista olimpiady 
geograficznej. Myśli o nauce 
o ziemi. – W ich ślady pójdą za-
pewne kolejni – zauważa Adam 
Sarkowicz.  (kik)
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6 października zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wyboru nowego  
logotypu Gliwic. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, który z trzech przedstawio-
nych znaków najbardziej im się podoba. wynik zaskakuje – dwie propozycje otrzy-
mały jednakową liczbę głosów.

W czasie trwania konsul-
tacji wpłynęło 1 219 ważnych 
ankiet. Propozycje 1 i 3 zebrały 
identyczne poparcie – oba zna-
ki otrzymały po 575 głosów. Na 
logotyp nr 2 głosowało zaled-
wie 69 osób.

 – Poddaliśmy te trzy, wstępne 
propozycje pod ocenę gliwiczan, 
ponieważ logotyp ma być no-
śnikiem idei związanych z tożsa-
mością ich miasta. Nie chcemy 
wprowadzać takiej zmiany bez 
opinii mieszkańców. Ponieważ 

wynik konsultacji nie pozwala 
na jednoznaczny wybór jednego  
z zaproponowanych znaków, 
prace nad wyłonieniem nowego 
logotypu Gliwic będą kontynu-
owane – mówi Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic.

W Gliwicach, podobnie jak 
w innych miastach i instytu-
cjach, które zdecydowały się 
na zmianę logotypu, ta kwestia 
stała się przedmiotem dyskusji. 
Propozycje nowego logotypu Gli-
wic miały swoich zwolenników 
i przeciwników. Ci drudzy zachę-
cali nawet do nadsyłania na ad-
res urzędu petycji wzywających 
do modyfikacji zasad konsultacji 
lub ich anulowania. W efekcie 
tej akcji do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło 29 negatywnych opinii.

Co dalej? Będzie konkurs
Konsultacje miały na celu 

poddanie ocenie mieszkańców 
trzech, wstępnych propozycji no-

wego logotypu, przygotowanych 
na zlecenie miasta przez agen-
cję Rio Creativo. Przedstawione 
znaki różnił przede wszystkim 
wykorzystany symbol Gliwic. 
Dwa logotypy nawiązywały do 
Radiostacji, trzeci był graficzną 
transformacją gliwickiego herbu.

Właściwe prace nad logoty-
pem, m.in. przygotowanie księgi 
znaku, która określałaby warianty 
kolorystyczne logotypu, dopusz-
czalne zmiany układu znaku oraz 
kolory tła, na którym można go 

umieszczać, miały się rozpocząć 
po wskazaniu preferencji przez 
gliwiczan. Byłby to również czas 
na wprowadzenie koniecznych 
korekt graficznych, np. w zakre-
sie proporcji poszczególnych ele-
mentów czy kroju czcionki.

Ponieważ jednak konsulta-
cje nie wskazały jednoznacznie 
na preferencje mieszkańców 
Gliwic, prace nad wyłonieniem 
nowego logotypu będą konty-
nuowane. Miasto planuje ogło-
szenie konkursu. (ap)

znamy wyniki konsultacji

Nasi najzdolniejsi!

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz co roku honoruje utalentowanych uczniów gliwickich szkół (finalistów oraz 
laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych), wręczając im Laury Nauki

INFOrMACJA  
O wyNIKACH KONSULTACJI 

W głosowaniu wypełniono 1 314 ankiet, z czego:
95 nie spełniło wymogów określonych w zarządzeniu nr PM-
5077/17, tj.:

• 67 – osoba nieuprawniona spoza Gliwic;
• 28 – brak pełnego adresu lub danych osobowych.

Rozkład 1 219 głosów ważnych był następujący:
• 575 na propozycję nr 1 (47,1%);
• 69 na propozycję nr 2 (5,7%);
• 575 na propozycję nr 3 (47,1%).

W ramach konsultacji społecznych propozycja nr 1 i propozycja nr 3, 
na które oddano łącznie ponad 90% głosów, uzyskały równe poparcie 
mieszkańców.

Nowe logo dla Gliwic
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Gliwicki Dzień dla Zdrowia jest 
organizowany po raz siódmy i cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców. W ubiegłym roku z oferty 
skorzystało niemal 900 osób. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że działające w Gli-
wicach placówki medyczne nieodpłatnie 
przyłączają się na zaproszenie miasta do 
tej ważnej akcji społecznej. Bez nich zre-
alizowanie tego przedsięwzięcia byłoby 
niemożliwe. 

 (kik)

21 października między 10.00 a 15.00 po raz kolejny będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, specjalistycz-
nych konsultacji i spotkań o tematyce medycznej w ramach miejskiej akcji Gliwicki dzień dla zdrowia. Publiku-
jemy listę miejsc, do których wciąż można się zarejestrować oraz tych, do których rejestracja nie jest potrzebna.

Miasto zaprasza na bezpłatne badania

ArTe CLINIC Małgorzata warchoł Gli-
wice, ul. zygmunta Starego 31/1, reje-
stracja tel. 508-006-002
• konsultacje z zakresu higieny stomato-

logicznej i kosmetologii
Centrum Kształcenia zawodowego 
i Ustawicznego woj. Śląskiego w Gli-
wicach, ul. Chudoby 10, rejestracja tel. 
32/231-22-55
• zabiegi z zakresu kosmetyki, wizażu, 

masaż, oznaczanie poziomu cukru we 
krwi, pomiary ciśnienia krwi

ewelina domnieniewska, wołowski Jacek, 
Gliwice, ul. Lipowa, Targowisko Miejskie 
(naprzeciwko Stadionu Piast) – bez zapisów

• holistyczny test obciążeń, bezinwa-
zyjny bilans mineralno-funkcjonalny 
całego organizmu i narządów

SKPON Gliwice, ul. Słowackiego 58b,  
rejestracja tel. 32/231-22-55
• konsultacje fizjoterapeuty, logopedy 

i pedagoga
BM Quality Med. Sp. z o.o. Gliwice, ul. 
Kozielska 141d, rejestracja tel. 32/231-
09-08
• wizyty konsultacyjne: onkologa, sto-

matologa, dietetyka i kosmetologa
Poradnia zdrowia Psychicznego CzPiLU 
Gliwice, ul. dębowa 5, rejestracja tel. 
32/231-86-15 w. 33

• porada psychiatryczna i psychologicz-
na, porada terapeuty uzależnień

MArGA – Gabinety Terapeutyczno-re-
habilitacyjne, rejestracja tel. 505-098-
653
• logorytmika dla dzieci w wieku 5–7 lat 

od godz. 11.30
BIzOŃ STOMATOLOGIA dental Medicine, 
gabinet przy ul. Gwiazdy Polarnej 50 – 
tel. 791-883-229, gabinet przy ul. Czajki 
5a – tel. 723-331-100
• konsultacje stomatologiczne, profilak-

tyczne badania stomatologiczne u dzieci
Fizjofit sp. z o.o., ul. Szparagowa 19, reje-
stracja tel. 698-609-920, 32/234-07-25

• badanie wad postawy dzieci w wieku 
6–12 lat 

• konsultacje ortopedyczne dorosłych, 
konsultacje treningowe dorosłych

Amplifon Poland Sp. z o.o., rejestracja tel. 
666-932-626
• badania słuchu
GeerS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., rejestra-
cja tel. 32/230-84-29
• badanie słuchu, otoskopia (fizykalne 

badanie ucha), przegląd aparatu słu-
chowego, porady dotyczące dopaso-
wania indywidualnej wkładki usznej 
i aparatu słuchowego

Klinika zdrowego Odżywiania, Agniesz-
ka Niewiadomska, rejestracja tel. 728-
-324-969
• konsultacja żywieniowa, analiza składu 

i masy ciała
Pryzmat Sp. z o.o. Gliwice, ul. Tarnogórska 
70, rejestracja tel. 32/233-40-32
• 15.00–17.00 – wstępna kwalifikacja do 

zabiegu laserowej korekcji wad wzor-
ku – badanie autorefraktometrem oraz 
badanie grubości rogówki.

dla przedszkolaków to był radosny i pełen emocji dzień – w sobotę 
14 października, przed meczem ligowym Piasta Gliwice z Sandecją 
Nowy Sącz, odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji zakoń-
czenia III Spartakiady Przedszkolaka. 

Spartakiada odbyła się w czerwcu. 
Wówczas do rywalizacji przystąpiło 
27 drużyn przedszkolnych walczących 
o miano najbardziej usportowionego 
przedszkola. Dzieci zmagały się w pię-
ciu konkurencjach: bieg z woreczkiem 
na głowie, przez płotki, w parach 
z szarfą, bieg z przejściem przez szarfę 
oraz slalom z piłką między pachołkami. 

W minioną sobotę zwycięskie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
medale oraz puchary, m.in. Puchar Prze-
chodni Prezesa Klubu Sportowego Piast 
Gliwice. Główną nagrodą były vouchery 
o wartości 750 złotych dla wicemistrzów 
oraz 1 500 zł dla zwycięzców, które ufun-
dowała firma POLSPORT SA. Imprezę zor-
ganizował Gliwicki Ośrodek Metodyczny 
oraz Gliwicki Klub Sportowy Piast SA.

(biuro prasowe GKS Piast SA)

Brawo, przedszkolaki!

wyNIKI: 
I MIeJSCe 

 Drużyna pod kierunkiem Edyty 
Bartuś ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 
w Gliwicach

II MIeJSCe eX AeQUO 
 Drużyna pod kierunkiem Jadwigi 

Laski z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 6 w Gliwicach

 Drużyna pod kierunkiem Be-
aty Żychowskiej z Przedszkola 
Miejskiego nr 28 
w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym nr 
4 w Gliwicach
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Prezydent Miasta Gliwice zaprasza na otwarcie sensorycznego Parku doświadczeń! 
„Opowieść o dźwięku” inaugurująca nową gliwicką atrakcję będzie widowiskowa, 
dlatego warto pojawić się przy radiostacji w sobotę 21 października. Nie zabraknie 
niespodzianek!

Na tę atrakcję czekał nieje-
den gliwiczanin. Przy ul. Tarno-
górskiej, na terenie gliwickiej 
Radiostacji pojawiły się gigan-
tyczne instrumenty – szumiące 
rury, armata powietrzna, organy 
rurowe, anteny paraboliczne, 
gongi i inne sensoryczne urzą-
dzenia, które emitują dźwięki. 
Wszystkie te grzmiące, świsz-
czące, stukające, dzwoniące, 
dudniące i szeleszczące sprzęty 
są już dostępne dla odwiedza-
jących. 

Warto jednak pojawić się przy 
Radiostacji w sobotę 21 paździer-
nika – po godz. 18.00 rozpocznie 
się tam istny festiwal dźwięku, 
który oficjalnie zainauguruje 
działanie najbardziej akustycznej 
przestrzeni Gliwic.

Na otwarcie Śląska Sieć 
Metropolitalna przygotowała 
specjalny pokaz bębniarsko-
-świetlny „Pitter-Patter show”. 
Przedstawienie w wykonaniu 
grupy perkusistów, szczudlarzy 
i aktorów łączy elementy te-
atralne, cyrkowe i koncertowe. 
W role instrumentów wcielą 
się m.in. podświetlone urzą-
dzenia w parku sensorycznym, 
które tego wieczoru rozbłysną 
wyjątkowo mocno. To nie ko-
niec atrakcji – o dźwięku i jego 
właściwościach opowiedzą pra-
cownicy Politechniki Śląskiej – 
prof. Tadeusz Pustelny i dr Kamil 
Barczak.

Poczuj dźwięk
Park sensoryczny to miejsce, 

w którym dźwięk można nie tylko 
usłyszeć, ale także poczuć na wła-

snej skórze. Prace budowlane na 
terenie parku trwały od czerwca 
do września 2017 r. Projekt o war-
tości niemal miliona złotych został 
sfinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice, a wykonany przez gli-
wicką firmę Fulco Technologie 
Budowlane Sp. z o.o. Dzięki tej 
inwestycji na terenie Radiostacji 
gliwiczanie i goście odwiedzający 
nasze miasto mają do dyspozycji 
całoroczną atrakcję sensoryczną. 
Są to mechaniczne i elektroniczne 
urządzenia, które ułatwiają zro-
zumienie zjawiska dźwięku oraz 
jego fizycznych właściwości. 

w parku zamontowa-
no również urządzenie 
pozwalające oglądać 
szeroką panoramę Gliwic 
z wysokości ok. 60 m nad 
ziemią. Symulator ope-
ratora kamery pozwala 
sterować kamerą obro-
tową umieszczoną na 
zabytkowej wieży.

– Dźwięk będzie można rów-
nież rozpoznać dzięki ukrytym 
w parku treściom multimedial-
nym, możliwym do odczytania 
w rozszerzonej rzeczywistości 
na ekranie telefonu lub tabletu. 
Bezpłatną aplikację „Park Do-
świadczeń Gliwice” można pobrać 
w sklepie Google Play i App Store, 
a specjalne kody umieszczono na 
kostkach, które pełnią również 
funkcję siedzisk. Pozwalają one do-
trzeć do zabawnych filmów i ani-
macji, które opowiadają o fizyce 
dźwięku. Aby ułatwić korzystanie 
z tej atrakcji, w parku znalazł się 
również punkt hot-spot – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, któ-
ra jest menadżerem projektu.

Oprócz urządzeń emitują-
cych dźwięk, w parku pojawiły 
się ławki, stoły, szerokie alejki 
i drewniana ścieżka pomost. 
Obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, a także do poruszania się 
po terenie wózków dziecięcych.

Park będzie dostępny dla 
odwiedzających w godzinach 
otwarcia terenu Radiostacji, 
zarówno w sezonie letnim, jak 
i zimowym, a korzystanie z nie-
go będzie bezpłatne. Parkiem 
będzie zarządzał Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. (mf)

AKTUALNOŚCI

radiostacja znów
„nadaje”

Program wydarzenia:

Gliwice to jedno z nielicznych miast w Polsce, w któ-
rym nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Po-
wstają nowe firmy, istniejące zakłady się rozbudo-
wują i poszukują nowych pracowników. Codziennie 
do naszego miasta przyjeżdża do pracy ponad 20 tys. 
osób. według najnowszych danych GUS w Gliwicach 
mamy rekordowo niskie bezrobocie. To zaledwie 3,9 
proc. przy średniej krajowej na poziomie 7 proc.

Główny Urząd Statystycz-
ny opublikował najnowsze 
dane dotyczące bezrobocia 
w Polsce. Według danych – na 
koniec sierpnia br. stopa bez-
robocia w Gliwicach wyniosła  
3,9 proc., w powiecie gliwic-
kim 6,3 proc., w województwie 
śląskim 5,6 proc., a w kraju  
7 proc. Dla porównania, w ana-
logicznym okresie w 2016 r. 
w Gliwicach stopa bezrobocia 
wynosiła 4,6 proc.

– W Gliwicach stopa bez-
robocia jest bardzo niska, 
ofert pracy jest coraz więcej, 
zmniejsza się liczba osób 
w rejestrze urzędu pracy. 
Pracodawcy otwierają się na 
pracowników, oferują coraz 
atrakcyjniejsze warunki za-
trudnienia. Duży udział ma 

w tym strefa ekonomiczna, 
w której jest ogromny poten-
cjał. Wpływa to na sukcesyw-
ny spadek bezrobocia nie tyl-
ko w Gliwicach, ale również 
w regionie – wyjaśnia Julia 
Sztyk, doradca zawodowy 
w Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach.

Obecnie w Gliwicach 
najbardziej poszukiwani są 
pracownicy w zawodach: 
kierowca kat. CE, budowla-
niec, pracownik produkcyjny, 
sprzedawca, fryzjer, elektryk, 
ślusarz, spawacz, magazynier.

Według danych z końca 
września w gliwickim PUP 
zarejestrowanych jest 6 437 
osób: 4 166 z terenu Gliwic 
i 2 271 z powiatu.  (mf)

Szukasz pracy? 
znajdziesz ją  
w Gliwicach

Trwają prace drogowe na ul. ziemowita. Obecnie 
zamknięty dla ruchu jest odcinek drogi od ul. Gór-
nych wałów do Królowej Bony. 

Na tym odcinku zostanie 
wymieniona nawierzchnia 
jezdni i chodników, a  miejsca 

postojowe uporządkowane. 
Prace zakończą się pod koniec 
2017 r.  (mf)

Praca wrefo
t. 
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18.00–18.30
18.30–19.00

19.15–20.00

Oficjalne otwarcie parku 
„Opowieść o dźwięku” – prof.  
Tadeusz Pustelny i dr Kamil Barczak
Widowisko dźwiękowo-świetlne 
„Piter-patter show”
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KULTUrA I NAUKA

Mistrzowski 
koncert

ze Szczygłem 
na każdy 
temat

Podczas corocznego koncertu Gliwickiej Orkiestry Ka-
meralnej z cyklu „Mistrzowskie interpretacje” usły-
szymy utwory Carla Marii von webera, wolfganga 
Amadeusa Mozarta i Franza Schuberta. wydarzenie 
zaplanowano na 29 października o godz. 18.00.

Występem na Scenie Bajka 
(kino Amok, ul. Dolnych Wałów 
8a) będzie dyrygował Piotr Suł-
kowski. Zespół Gliwickiej Orkie-
stry Kameralnej tworzą znakomi-
ci, związani z Gliwicami muzycy, 
którzy zasilają najlepsze zespoły 
w kraju, na przykład Narodową 
Orkiestrę Symfoniczną Polskiego 
Radia, Sinfonię Varsovię, Filhar-

monię Śląską. Połączenie ich 
talentów i doświadczeń zaowo-
cowało wypracowaniem bardzo 
wysokiego poziomu artystyczne-
go orkiestry. W koncercie wezmą 
także udział skrzypaczka, Anna 
Maria Staśkiewicz i altowiolistka 
Katarzyna Budnik-Gałązka. Im-
preza jest dofinansowana przez 
Miasto Gliwice. (mm)

20 października gościem 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach bę-
dzie Mariusz Szczygieł, 
reporter, pisarz i czecho-
fil. Jego książki przetłu-
maczono na kilkanaście 
języków.

Do najbardziej poczytnych 
pozycji w dorobku Szczygła na-
leżą niewątpliwie „Gottland” 
i „Zrób sobie raj”, zbiory form 
literackich na pograniczu opo-
wiadań, esejów i reportaży. 
W ostatnich latach opracował 
kilka antologii polskiego re-
portażu („20 lat nowej Polski 
w reportażach według Mariu-
sza Szczygła” i „100/XX”). Od 
1990 roku jest dziennikarzem 
„Gazety Wyborczej”.

Spotkanie autorskie zapla-
nowano na 20 października 
o godz. 18.00 na Scenie Forum 
(CH Forum, ul. Lipowa 1). 
Wydarzenie jest elementem 
projektu „Rozgrywki z lekturą”, 
dofinansowanego z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

 (mm)

Tematem październiko-
wego spotkania z cyklu 
wszechnica PAU będą 
planety pozasłoneczne. 
wykład odbędzie się we 
wtorek, 24 października, 
w willi Caro (ul. dolnych 
wałów 8a).

Gościem Muzeum w Gliwi-
cach będzie młody astronom, 
Damian Jabłeko. W kręgu jego 
zainteresowań badawczych 
znajdują się gwiazdy zmienne 
zaćmieniowe. Jest autorem kil-
kunastu publikacji naukowych. 
Pracuje w Planetarium Śląskim. 
Zajmuje się także astrofotografią, 
czyli wykonywaniem zdjęć ciał 
niebieskich.

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 16.00. Wstęp wolny. (mm)

Inne
światy

Prace dyplomowe 
o Gliwicach 
POSzUKIwANe!

Prezentacje w trójwymiarze, 
widowiskowe eksperymenty 
chemiczne i fizyczne, quizy ję-
zykowe, zajęcia z projektowania 
osiedla przyszłości i „leczenia” 
mostów, pokazy i multimedialne 
prezentacje dotyczące fraktali, 
biomechaniki sportu, lewitacji, 
cyberrehabilitacji, sztucznej inteli-

gencji, mobilnych robotów z kloc-
ków Lego, warsztaty tańca (!)  
– to tylko część z prawie 120 
wydarzeń, które 14 października 
czekały na uczestników Nocy 
Naukowców. Tegoroczna edycja 
imprezy objęła swoim zasięgiem 
Gliwice, Katowice, Zabrze i Ryb-
nik. Nocne atrakcje na uczelniach 

zaplanowano tam tak, by przeko-
nać najmłodszych do nauki przed-
miotów ścisłych, przyrodniczych, 
a także humanistycznych – zawsze 
przez śmiech i dobrą zabawę. 

Organizację wydarzenia 
na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach po raz kolejny wsparło 
Miasto Gliwice.  (kik)

do 30 października można wziąć udział w konkursie 
na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i dok-
torską dotyczącą Gliwic. Na najlepsze prace czekają 
nagrody.

Warunkiem zakwalifikowa-
nia do konkursu jest obronienie 
pracy w latach 2014‒2017. 
Przyjmowane są prace licen-
cjackie, magisterskie i doktorskie 
absolwentów wszystkich kierun-
ków studiów. Temat rozprawy 
musi być związany tematycznie 
z Gliwicami. Rozpatrywane będą 
tylko opracowania, które nie 
były zgłaszane w poprzednich 
edycjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą 
przesyłać władze uczelni lub 
wydziału, które mają prawo 
nadawania tytułu zawodowe-
go licencjata albo magistra lub 
stopnia naukowego doktora. 
Absolwenci studiów także 
mogą zgłaszać swoje rozprawy 

– do wniosku trzeba wówczas 
załączyć rekomendację władz 
uczelni, wydziału albo placówki 
badawczej.

O przyznaniu nagrody zade-
cyduje Prezydent Miasta Gliwice 
po zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej. 

Prace przyjmowane są w se-
kretariacie Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, II 
piętro, p. 245, tel. 32/238-54-09). 
Szczegółowe informacje i regula-
min są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej (Zarządzenie 
nr PM.4157/17 Prezydenta Mia-
sta Gliwice). (mm)

Byliście na gliwickiej 
Nocy Naukowców?

działo się!
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Janusz Gołąb... ...i cel jego zimowej wyprawy – K2

Jest alpinistą, himalaistą i wybitnym wspinaczem wysokogórskim. Jako pierwszy człowiek na świecie wszedł zimą na Gaszerbrum I (8068 m 
n.p.m.). w sezonie zimowym 2017/2018 pokieruje narodową wyprawą na K2, ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. z Januszem Gołą-
bem, rodowitym gliwiczaninem, rozmawiamy w przededniu tej historycznej wyprawy.

12 października w Nowych 
Gliwicach odbył się panel dysku-
syjny z udziałem Janusza Gołąba 
i Andrzeja Bargiela, światowej 
sławy skialpinisty, który ma na 
koncie między innymi zjazd na 
nartach z Broad Peaku (8051 m 
n.p.m.). Sportowcy rozmawiali 
o przyszłości himalaizmu sporto-
wego i rozwoju komercyjnej tury-
styki wysokogórskiej. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć komentarzy 
do planowanej na grudzień 2017‒
marzec 2018 polskiej wyprawy 
na K2 (8611 m n.p.m.), której Ja-
nusz Gołąb będzie kierownikiem 
sportowym. – Wyprawa jest już 
przygotowana – zapewnił obec-
ny podczas panelu Janusz Majer, 
szef programu Polski Himalaizm 
Zimowy im. Artura Hajzera.

Silna grupa  
pod wezwaniem

W skład polskiej ekipy wejdą 
Adam Bielecki, Rafał Fronia, Ma-
rek Chmielarski, Marcin Kaczkan, 
Artur Małek, Piotr Tomala i Denis 
Urubko. Podczas ataku na K2 
sportowcom będzie towarzyszył 
lekarz z Gliwic, Jarosław Botor. 
Kierownikiem wyprawy będzie 
Krzysztof Wielicki, a kierowni-
kiem sportowym (odpowiedzial-
nym za akcję górską, strategię 
i taktykę na miejscu) Janusz 
Gołąb. – Nasz zespół nie jest ani 

bardzo duży, ani mały, jest za to 
zróżnicowany. Członkowie wy-
prawy mają duże doświadczenie 
i zimowe wejścia na koncie – ko-
mentował Gołąb.

Zdobycie K2 byłoby pięk-
nym zamknięciem pewnego 
etapu w historii himalaizmu 
zimowego. To Polacy roz-
poczęli kolekcjonowanie 
ośmiotysięczników 
zimą – gdy Leszek Ci-
chy i Krzysztof Wie-
licki w lutym 1980 roku stanęli 
na szczycie Mount Everest (8848 
m n.p.m. – najwyższy szczyt 

na Ziemi), oczy całego świata 
zwróciły się na wspinaczy znad 
Wisły. 10 z 13 pierwszych zimo-
wych wejść na ośmiotysięczniki 
dokonały polskie wyprawy 

(podczas jednego z wejść, na 
Sziszpangmę w 2005 roku, 

na szczycie obok Piotra 
Morawskiego stanął także 

Włoch Simone Moro). 
Do zdobycia pozostał 

już tylko K2. ‒ Każdy 
ma szansę stanąć 

na wierzchołku, ale to sama góra 
zweryfikuje zawodników. Moim 
zadaniem będzie obserwacja 

i wytypowanie tych osób, które 
będą się dobrze czuły w górze – 
powiedział Janusz Gołąb.

Szybkość to podstawa
K2 to drugi pod względem 

wysokości szczyt Ziemi, ale 
ma opinię góry trudniejszej od 
Everestu. Leży w Karakorum (na 
granicy Chin i Pakistanu) i jest 
najbardziej wysuniętym na pół-
noc ośmiotysięcznikiem. Zimy 
są tam ostrzejsze niż 
w Himalajach, 
d o d at kowo 
wierzchołek 

nie jest osłonięty od huraga-
nowego wiatru, tak zwanego 
prądu strumieniowego (ang. jet 
stream), którego prędkość sięga 
czasem 500 km/h (!), skutecznie 
uniemożliwiając wspinaczkę. 
Himalaiści czekają wtedy na tak 
zwane okna pogodowe, podczas 
których warunki pozwalają na 
próbę ataku szczytowego. 

– Ja bym sobie życzył, 
żeby na K2 było tak, jak na 

Gaszerbrumie I: żeby nie 
było twardych lodów. 

W tych górach 
zima jest okre-

sem suchym, ale 
bardzo wietrz-
nym. Czasami 
p r o b l e m e m 
może być brak 
śniegu, dlatego 

że wiatr go wy-
wiewa z wyższych 

partii gór i odsłania 
ten twardy lód oraz ka-

mienie. W tak trudnych warun-
kach optymalna będzie droga 
szybka i prosta technicznie. 
Zimą wchodzi się na szczyty 
drogami pierwszych zdobyw-
ców. Himalaizm techniczny nie 
dotarł i długo jeszcze nie dotrze 
w zimowe Himalaje – wyjaśniał 
Janusz Gołąb kilkuset słucha-
czom zgromadzonym przy  
ul. Bojkowskiej. (mm)

w rozmowie z „Miejskim Serwisem Informacyjnym – GLIwICe” Janusz Gołąb,  
gliwiczanin i członek Gliwickiego Klubu wysokogórskiego, wyróżniony między  
innymi złotym Medalem za wybitne Osiągnięcia Sportowe, opowiedział o swo-
ich klubowych wyprawach i gliwickim środowisku wspinaczkowym.

Jest Pan związany z Gliwic-
kim Klubem wysokogórskim, 
który ma piękną tradycję 
wspinaczkową – to wypra-
wie kierowanej przez Adama 
Bilczewskiego zawdzięczamy 
pierwsze zimowe wejście na 
dhaulagiri w 1985 roku. Jakie 
są Pana najważniejsze wspo-
mnienia z gliwickich wypraw?

Ja jestem przedstawicielem po-
kolenia, które zaczęło wyjeżdżać 
w góry wysokie w latach 90. To 
były klubowe wyprawy o cha-
rakterze sportowym. Gliwicki 
Klub Wysokogórski jest mały, ale 
ma gigantyczne osiągnięcia. Po 
zimowym wejściu na Dhaulagiri 

otrzymaliśmy list gratulacyjny od 
Jana Pawła II, który wisi na naszej 
ścianie pamiątkowej. Był okres, 
kiedy gliwicki i katowicki klub to 
były jedne z najlepszych klubów 
na świecie. Ten śląski potencjał 
wspinaczkowy nadal jest olbrzymi.

A jakie jest obecnie gliwickie 
środowisko wysokogórskie?

Jest młode i rozwijające się. Nasz 
nestor Zdzisław Dziędzielewicz-Kir-
kin (taternik, prekursor stosowa-
nia techniki sztucznych ułatwień 
w Tatrach – przyp. red.) przepisał 
klubowi swoje mieszkanie, które 
następnie zostało sprzedane. Za 
te pieniądze wybudowano no-

woczesną wspinaczkową ścianę 
boulderową (na której nie używa 
się asekuracji liną – przyp. red.) na 
poddaszu kamienicy przy ul. Zwy-
cięstwa 1. Dzięki tej ściance mamy 
w tej chwili dużą grupę świetnych 
skalnych wspinaczy. Część z nich 
bardzo skutecznie wspina się w gó-
rach, być może w przyszłości dołą-
czą do listy swoich osiągnięć także 
sukcesy w Himalajach.

Letnia wyprawa przygoto-
wawcza na K2 (zakończona 
wycofaniem się przed ata-
kiem szczytowym) pokaza-
ła, że potrafi Pan odpuścić, 
kiedy pogoda nie dopisuje 
albo organizm jest osłabiony.  

Czy jako kierownik sportowy 
zimowej wyprawy już założył 
Pan sobie jakąś górną granicę 
ryzyka, czy to grupy szczytowe 
indywidualnie będą decydo-
wać, kiedy się wycofać?

Grupy na pewno będą pod czuj-
nym okiem kierownika wyprawy 
i moim, czyli kierownika sportowe-
go. W trakcie trwania wyprawy 
będziemy analizować, kto czuje 

się na siłach. Trudno zakładać 
w tej chwili granicę ryzyka, trze-
ba raczej wsłuchać się w siebie. 
My jesteśmy poddawani nie tylko 
różnym testom medycznym, ale 
przechodzimy też szkolenia takie 
same jak w wojsku, na przykład 
zarządzania sytuacjami stresowy-
mi. Pod K2 będziemy obserwować 
siebie nawzajem i wtedy działać.

Rozmawiała 
 Magdalena Mickielewicz

Gołąb na dachu świata
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Budowa nowoczesnej Hali Gliwice jest jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, ale nie jed-
ynym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Miasto Gliwice. Wielomilionowa inwestycja od 
początku budzi duże emocje. Niektórzy są jej gorącymi zwolennikami, inni przeciwnikami, ale jed-
no jest pewne: oprócz nowoczesnego obiektu widowiskowo-sportowego w mieście powstają inne, 
równie ważne inwestycje.

Edukacja i służba zdrowia 
 Szkoły i przedszkola remontowane są 

na bieżąco, każdego roku. Tylko w 2017 
roku na ten cel przeznaczono z miejskiej 
kasy 25 mln zł.

 Konieczne było także zainwestowanie 
w szpital przy ul. Kościuszki. Wyremon-

towano tam ważny Oddział Kardiologii, 
na którym uruchomiono dwie nowe 
pracownie: hemodynamiki i elektrofiz-
jologii. Koszt prac wyniósł około 5,5 mln 
zł. Planowana jest także budowa zupełnie 
nowego budynku. Koszt tej inwestycji 
wyniesie przeszło 100 mln zł.  (mm)

Nie tylko dla sportowców
 Jednym z najważniejszych wydarzeń os-

tatnich miesięcy było otwarcie areny lek-
koatletycznej na os. Kopernika. Gliwiccy 
sportowcy z sekcji lekkoatletycznej Piasta 
Gliwice mają gdzie trenować. Arena jest 
obiektem do pozazdroszczenia, spełnia 
wszystkie standardy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Na wyniki sportowe z pew-
nością nie będzie trzeba długo czekać!

 Miejsce do treningów zyskali też ko-
szykarze. Przy ul. Pszczyńskiej oddano 
do użytku nowoczesne boisko. Budowa 
została sfinansowana ze środków Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego.

 Wciąż pojawiają się nowe plenerowe 
siłownie. Ostatni taki  obiekt został oddany 
do użytku w Szobiszowicach.  >> str. 10

 Miasto nie zapomina też o najmłodszych, 
budując i doposażając w nowe urządza-
nia place zabaw.

 Wybudowano także dwa wybiegi dla 
psów. Teraz miłośnicy czworonogów 
mają gdzie chodzić ze swoimi pupilami.

Odpoczynek i rekreacja
 Pomyślnie przebiega rewitalizacja 

terenów rekreacyjnych w po-
bliżu centrum miasta. Do 
największych przed-

sięwzięć tego typu należy modernizac-
ja pięknego parku Chrobrego. Stary 
drzewostan zostanie w większości 
zachowany, pojawią się także nowe 
rośliny ozdobne. Odnowione zostaną 
alejki i oświetlenie. Na terenie parku 
staną nawet hotele dla ptaków. A dla 
ludzi? Czego tam nie będzie! Plac zabaw, 
boisko do gry w bule i disc golfa, pod-
niebna deskorolka, karuzela.

 21 października otwarty zostanie 
niezwykły Park Doświadczeń przy 

gliwickiej Radiostacji. Będzie można 
zapoznać się w nim z fascynu-

jącym światem dźwięków. 

Wszystko za sprawą ksylofonu, or-
ganów rurowych, anteny parabolicznej 
i innych urządzeń.  >> str. 5

 Dzięki głosom mieszkańców w ramach 
tegorocznego Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego zostaną uporząd-
kowane stawy przy ul. Jesiennej, a przy 
ul. Brzozowej powstanie skwer. Przy  
ul. Łódzkiej pojawi się nowy plac za-
baw, a popularny plac w Czechowicach 
zyska nowe sprzęty. Mieszkańcy os. 
Baildona również zyskają na doposaże-
niu placu przy ul. Franciszkańskiej. 
W Ligocie Zabrskiej pojawi się nato- 
miast plenerowa siłownia.

Hala Gliwice to tylko jedna z wielu 
miejskich inwestycji!

wybiegi dla psów

nowoczesne boiska siłownie plenerowe

arena lekkoatletyczna

Park Doświadczeń

modernizacja parku Chrobrego

termomodernizacje szkół

projekt nowego budynku szpitalnego

remont Oddziału Kardiologii

Hala Gliwice
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w sobotę 21 października  w sześciu punktach na tere-
nie miasta będzie można oddać niebezpieczne odpady.  
Akcję organizuje Urząd Miejski w Gliwicach.

Śmieci zawierających tok-
syczne substancje i materiały, 
m.in.: termometrów rtęcio-
wych, akumulatorów, baterii, 
klejów, farb, tuszów, chemika-
lii, rozpuszczalników, zużytego 
oleju silnikowego, środków 
ochrony roślin, pojemników 
ciśnieniowych i elektrośmieci 
będzie można się pozbyć w na-
stępujących miejscach:
 godz. 9.00–10.00: parking 

przy kościele pw. Narodzenia 
NMP przy ul. Rolników w Boj-
kowie;

 godz. 10.20–11.20: parking 
przy kościele pw. Ducha Świę-
tego przy ul. Daszyńskiego 
w Ostropie;

 godz. 11.40–12.40: plac Pił-
sudskiego w Śródmieściu;

 godz. 13.00–14.00: parking 
przed ZSO nr 14 przy ul. 
Przedwiośnie w Sośnicy;

 godz. 14.20–15.20: parking 
przy radiostacji  ul. Lubliniec-
ka (Szobiszowice);

 godz. 15.40–16.40: parking 
przy placu zabaw przy ul. 
Literatów w Łabędach.  (mf)

z MIASTA

Miłośników czworonogów w naszym mieście nie braku-
je. Nic dziwnego, że każda impreza z udziałem gliwickie-
go Schroniska dla zwierząt cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem. za nami IX wariacje na cztery łapy, a już 
w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny Bieg na 6 łap. 

Tym razem na wspólną 
przebieżkę z podopiecznymi 
gliwickiego Schroniska dla Zwie-
rząt będzie można wybrać się 
21 października. Każda edycja 
Biegu na 6 łap przyciąga miło-
śników psów, którzy chętnie 
poświęcają swój wolny czas na 
harce z czworonogami i prze-
bieżkę w okolicy przytuliska 
przy ul. Wschodniej. Najbliższa 
okazja, by wyprowadzić psiaki 
na spacer, nadarzy się w sobotę 
21 października o godz. 11.00. 
Przypominamy, że aby wziąć 
udział w imprezie, trzeba się za-
rejestrować. Można to zrobić na 
stronie internetowej Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
www.mzuk.gliwice.pl lub na 
miejscu, w dniu imprezy. Uwa-
ga! Każdy uczestnik musi też 
wypełnić dokument – oświad-
czenie w którym zobowiązuje 
się do opieki nad zwierzęciem 
w trakcie spaceru.

Pomimo mało sprzyjającej 
aury, przyjaciół schroniska nie bra-
kowało również podczas ostatnich 
„Wariacji na 4 łapy”, które odbyły 
się w parku Chopina. Podczas 
imprezy promującej adopcję 
zwierząt trenerzy prezentowali 
na wybiegu, czego nauczyli się ich 
podopieczni. Poza oglądaniem 
psich sztuczek można było poznać 
historie byłych podopiecznych 
oraz ich właścicieli. 

– Każdej tego typu imprezie 
przyświeca jeden główny cel – ado- 
pcja zwierząt. Nie wszyscy miesz-
kańcy mogą dotrzeć do schroni-
ska, więc schronisko wychodzi do 
mieszkańców. Podczas ostatnich 
Wariacji czterech szczęśliwców 
znalazło nowy dom i kochających 
właścicieli. Cieszymy się, że okazji 
do adopcji nie brakuje, a wraż-
liwość gliwiczan jest ogromna 
– mówi Iwona Janik, rzecznik pra-
sowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach. (mf)

zbiórka odpadów 
niebezpiecznych

Sprawdź, jakie masz 
kompetencje
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Trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery. Oznacza to, że do niedzieli 22 października 
w wielu placówkach, również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, moż-
na wziąć udział w konsultacjach i skorzystać z porad specjalistów w zakresie 
prowadzenia własnej kariery.

„Ja na rynku pracy: moje 
talenty i moje kompetencje” to 
hasło tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery, 
podczas którego w Gliwicach 
odbywają się Dni Otwarte Po-
radnictwa Zawodowego.

Podczas Dni Otwartych 
Poradnictwa Zawodowego 
w Gliwicach można skorzystać 
z bezpłatnych badań testowych 
określających kompetencje za-
wodowe, spotkać się z dorad-
cami, którzy ocenią potencjał 
zawodowy, poddać się auto-
testom i symulacjom rozmów 
kwalifikacyjnych. Ponadto do-
radcy pomagają w wypełnianiu 
dokumentów aplikacyjnych 
i prezentują aktualne oferty 
pracy. Kampania trwa również 
na Facebooku PUP w Gliwi-
cach, gdzie pojawiają się m.in. 
konkursy oraz informacje, jak 
rozwijać talenty.

– Oferujemy zarówno spo-
tkania stacjonarne w Urzędzie 
Pracy przy placu Inwalidów 

Wojennych, jak i w Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorczości przy ul. Raciborskiej 
– wyjaśnia Julia Sztyk, doradca 
zawodowy w Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gliwicach.

Podczas Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery w Gliwicach 
również w niektórych szkołach 
organizowane są spotkania 
z doradcami zawodowymi.

W ramach Dni Otwartych 
Poradnictwa Zawodowego ma-
turzyści klas matematycznych 
i biologiczno-chemicznych VII 
Liceum Ogólnokształcącego 
zapoznali się z ofertą Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, wzięli 
udział w warsztatach wizażu 
oraz prelekcji o bezpiecznych 
wyjazdach do pracy za granicą. 
Przed nimi jeszcze warsztaty 
„Wolontariat Europejski”. (mf)
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Gliwiczanie zyskali następne miejsce do ćwiczeń. Kolejną plenerową siłownię pra-
cownicy Miejskiego zarządu Usług Komunalnych zamontowali na skwerze Nacka 
w Szobiszowicach. do dyspozycji mieszkańców jest pięć podwójnych urządzeń.

Nowa plenerowa siłownia 
składa się z biegacza, rower-
ka, orbitreka, wahadła, ste-
pera, twistera, podciągacza, 
wypychacza, prasy nożnej 
i wioślarza. Obok urządzeń si-
łowych zamontowano zestaw 
drążków do podciągania.

– Siłownie zewnętrzne 
cieszą się sporą popularnością 
wśród gliwiczan. Bardzo nas 
cieszy, że mieszkańcy dbają 
o kondycję i chętnie ćwiczą na 

świeżym powietrzu. Siłownia 
na skwerze Nacka to już 17 
tego typu miejsce w Gliwicach. 
Część z nich została zamon-
towana w ramach budżetu 
obywatelskiego. Inwestycja na 
skwerze Nacka również została 
zrealizowana w ramach Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
i kosztowała około 100 tys. zł 
– wyjaśnia Iwona Janik, rzecz-
nik Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach. 

Przypominamy, że siłownie 
plenerowe znajdują się: przy ul. 
Sadowej, Hanki Sawickiej, na os. 
Kopernika, przy ul. Jasnej, w par-
ku Szwajcaria, na os. Obrońców 
Pokoju, przy ul. Horsta Bienka, 
Dzionkarzy, Derkacza, Rolników, 
Magnolii, Domeyki, Świętej 
Anny, na skwerze Narutowicza, 
placu Grunwaldzkim, w parku 
Chopina i ostatnia – na skwerze 
Nacka przy ul. Toszeckiej. 

 (mf)

Już można ćwiczyć!
weź psa
na spacerfo
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OGŁOSzeNIA

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy 
podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na 
stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJA rAdy MIASTA GLIwICe
19 października 2017 r. w sali obrad w ratuszu Miejskim, o godz. 15.00  

rozpocznie się sesja rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 7 września 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk nr 724).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na  
2017 rok (druk nr 725).

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wyboru biegłego rewidenta mającego 
dokonać badania sprawozdania finanso-
wego Miasta Gliwice za rok 2017 i 2018  
(druk nr 716).

9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  
(druk nr 711).

10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie ustalenia zasad i wa-
runków korzystania z przystanków komu-
nikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice  
(druk nr 710).

11. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania 

opłat za parkowanie na terenie miasta Gli-
wice (druk nr 720).

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwa-
le nr XXXIII/1000/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 25 marca 2010 r. w sprawie 
wieloletnich planów inwestycyjnych oraz 
procedury ich przygotowywania i uchwa-
lania (druk nr 719).

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwa-
le nr XLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji zaktualizowanej Strategii Zin-
tegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gliwice do roku 2022 (druk nr 721).

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia zasad nawiązywania 
stosunku najmu lokali użytkowych, pozo-
stających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz 
zasad polityki czynszowej za lokale użytko-
we (druk nr 723).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Chorzowskiej, na okres do 20 lat  
(druk nr 713).

16. Projekty uchwał w sprawie nadania 
nazw drogom na terenie miasta Gliwice  
(druki nr 714, 715).

17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Poradni Psychologiczno-

-Pedagogicznej z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35a, poprzez zmianę siedzi-
by (druk nr 717).

18. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwi-
dacji Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 
(druk nr 718).

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany aktu 
założycielskiego Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących w Gliwicach  
(druk nr 730).

20. Projekt uchwały w sprawie programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok (druk nr 727).

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Gliwice na rok 2018” (druk nr 722).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środ-
ków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
ich realizację w 2017 r. (druk nr 712).

23. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania Statutu Cen-
trum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
(druk nr 707).

24. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania Statutu Domo-
wi Dziecka nr 1 w Gliwicach (druk nr 706).

25. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania Statutu 
Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach (druk 
nr 708).

26. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania Statutów 
Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach  
(druk nr 709).

27. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach (druk nr 729).

28. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i ustalania odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (druk nr 726). 

29. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

30. Zamknięcie sesji. 
    Przewodniczący

rady Miasta Gliwice

      Marek Pszonak

OBrAdy NA żywO

• serwisant urządzeń fitness producentów Precor, TechnoGym, 
LifeFitness 
wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość budowy maszyn fitness, min. 
6-miesięczne doświadczenie zawodowe, komunikatywna znajomość języka angiel-
skiego – kontakt z klientem anglojęzycznym, zakres obowiązków: naprawa maszyn 
fitness marki Precor, TechnoGym, Life Fitness, prace transportowe, przewidziana 
praca w delegacjach;

• monter okien 
wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, prawo jazdy  
kat. B, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Polski;

• kierowca C+e 
wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, aktualne badania 
psychologiczne + kurs na przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C+E, prowadzenie samochodu 
ciężarowego na terenie kraju;

• monter konstrukcji stalowych 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie zawodowe, montaż kon-
strukcji stalowych, spawanie na wysokości, jedna zmiana, 1/2 etatu, miejsce pracy: 
Gliwice + teren Polski;

• koordynator ds. cudzoziemców 
wykształcenie średnie, doświadczenie min. 1 rok, biegła znajomość jęz. angielskiego 
i ukraińskiego, znajomość prawa w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców, 
zakres obowiązków: kontakt z pracownikami spoza terytorium Polski, zarządzanie pod-
ległym zespołem, rozliczanie z celów podległego zespołu, obsługa umów i kontraktów 
cudzoziemców, monitorowanie urlopów, zwolnień oraz sporządzanie analiz, zarządzanie 
aspektami czasu pracy, wsparcie projektów, miejsce pracy: Gliwice, umowa-zlecenie;

• fizjoterapeuta 
wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w rehabilitacji neurologicznej, po 
kursach np. BOBATH, miejsce wykonywania pracy: Knurów;

• inżynier produkcji 
wykształcenie wyższe, doświadczenie: 1–2 lata, komunikatywna znajomość jęz. an-
gielskiego, obsługa programu Excel, mile widziane doświadczenie w przemyśle mo-
toryzacyjnym. Zakres obowiązków: sprawowanie technicznego nadzoru nad całością 
linii pakującej i bezpośrednia obsługa maszyny, kontrola wymiany form wtryskowych, 
kontrola parametrów jakościowych procesu, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, 
udział w procesach usprawniających standardy bezpieczeństwa i jakości, jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów wojennych 12,  

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

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

Oferty z 12 października 2017 r.

OFERTY PRACY

http://www.pup.gliwice.pl/
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Ogłoszenie naboru uzupełniającego  
wniosków do udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu Ograniczania Niskiej emisji  
dla miasta Gliwice”

Miasto Gliwice informuje o urucho-
mieniu naboru uzupełniającego wnio-
sków dla osób fizycznych (mieszkań-
ców domków jednorodzinnych oraz 
lokali w budynkach wielorodzinnych), 
chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. 
dofinansowanie na realizację zadań ter-
momodernizacyjnych w ramach edycji 
pilotażowej ,,Programu Ograniczania 
Niskiej emisji dla miasta Gliwice”, pole-
gających na trwałej likwidacji systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym 
i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe 

kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece aku-

mulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe 

spełniające wymagania 5 klasy normy 
PN-EN-303:5-2012),

• pompy ciepła posiadające znak jako-
ści EHPA-Q (w budynkach oddanych 
do użytkowania przed 1995 rokiem).

Nabór będzie prowadzony do czasu 
wyczerpania wolnych miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie 
do 80% kosztu kwalifikowanego na reali-
zacje zadań związanych z wymianą sys-
temów grzewczych, ale nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, 

elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji:
• w roku 2017: do 30 listopada 2017 r.
• w roku 2018: do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła 
ciepła na pompę ciepła można starać 
się o uzyskanie dofinansowania do 
termoizolacji budynku (docieplenie 
ścian, docieplenie stropodachów lub 
dachów) oraz do wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to 

z przeprowadzonego na własny koszt au-
dytu energetycznego). Na ww. zadania 
inwestor może otrzymać dofinansowa-
nie do 100% kosztów kwalifikowanych, 
ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów 

lub dachów),
• 14 094 zł (wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych).

Do programu zostaną zakwalifikowane 
osoby spełniające wszystkie kryteria za-
warte w regulaminie – zarządzenie nr 
PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice 
z 11 lipca 2017 r. Nabór jest skierowany 
do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli 
inwestycji wymiany nieekologiczne-
go źródła ciepła, nie pozyskali dotacji 
z budżetu miasta do kosztów zmiany 
systemu grzewczego na system proeko-
logiczny lub do odnawialnych źródeł 
energii typu pompa ciepła i kocioł na 
biomasę oraz w przypadku braku moż-
liwości podpięcia do sieci ciepłowniczej 
lokalu/budynku. Wnioski będą rozpatry-
wane według kolejności złożenia oraz 
w zależności od liczby wolnych miejsc 
w ramach posiadanych wariantów. 

Wnioski o udzielenie dotacji można 
składać w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać:
• w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 

pokój 332, tel. 32/239-12-78,
• u Operatora Programu (firma Ekoscan 

Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), tel. 
504-218-836, Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych, sala nr 42, 
czwartki od 8.00 do 17.00. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazy-

nowych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych towarów 

do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• kontrola zapasów magazynowych 
i zapewnienie zgodności stanów ma-
gazynowych,

• sporządzanie dokumentacji maga-
zynowej,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widło-

wego – mile widziane,
• wykształcenie: min. zasadnicze za-

wodowe,
• znajomość tematyki gospodarki ma-

gazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera i komputerowych urządzeń 
magazynowych,

• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole, 
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej 

– mile widziane.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe; 
• ciekawa praca w przyjaznej atmos-

ferze,
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV wraz z listem moty-
wacyjnym i podanym nr referencyjnym 
Magazynier/MSI/2017 na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych  
– t.j. dzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transpor-

towych w przewozach samochodowych 
FTL,

• zapewnienie odpowiednich środków 
transportowych w celu realizacji zleceń 
klientów,

• kontrola przebiegu procesu transpor-
towego i rozwiązywanie powstałych 
problemów,

• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zlecenio-

dawcami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki 

w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świad-

czonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu 

informacji oraz dokumentów.

Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie w pracy 

na stanowisku spedytora w transporcie 
samochodowym,

• wykształcenie wyższe (mile widziane 
o profilu logistycznym),

• znajomość rynku transportowego, w tym 
firm przewozowych,

• umiejętność logicznego i analitycznego 
myślenia,

• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna motywacja do 

pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medi-
cover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• samodzielne i odpowiedzialne stano-

wisko;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 
28, 44-100 Gliwice, budynek K lub nr tel. 
602 290 402 lub e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie in-
ternetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. dzU  
z 2016 r., poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo remontów Ulic i Mostów S.A.  
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1, 

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

OFERTY PRACY

INFORMACJE

zarządu dróg Miejskich w Gliwicach 
informuje:

że zarządzeniem organizacyjnym nr DN–13/2017 dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z 7 września 2017 r. 

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

w sobotę 11 listopada 2017 r.
Podstawa prawna:  art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  

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

w związku z powyższym zarząd dróg Miejskich  
będzie w tym dniu nieczynny.

INFORMACJE

dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału  

w rekrutacji na stanowiska:

wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje,
4. rekomendacje,
5. oświadczenie zawierające zgodę na 

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

Forma i termin składania ofert
Wymagane dokumenty należy przesłać e-mail- 
em w formacie PDF na adres: sekretariat@te-
atr.gliwice.pl, złożyć osobiście w sekretariacie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach, ul. Nowy Świat 
55/57, 44-100 Gliwice w godzinach 8.00–16.00 
lub przesłać listem poleconym na ww. adres 
w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 listopada 2017 r. Oferty, które 
wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 

tylko z wybranymi kandydatami. O terminie 
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wy-
brani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych informujemy, że dane oso-
bowe kandydatów do pracy w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach, 44-100, ul. Nowy Świat 55/57, uzy-
skane w procesie rekrutacji lub przesłane poza 
tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie 
w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich poprawiania. 

SPeCJALISTA ds. Pr i marketingu
Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen etat
wymagania:  
• doświadczenie w pracy w PR i/lub mar-

ketingu,
• praktyczne umiejętności opracowywania 

i wdrażania różnorodnych strategii sprze-
daży usług powiązanych z sektorem kultury 
i rozrywki,

• umiejętność identyfikowania i wykorzy-
stywania efektywnych kanałów sprzedaży 
i reklamy,

• umiejętność posługiwania się różnorodnym 
technikami marketingowymi,

• bardzo dobra znajomość rynku lokalnego 
(miasto/region),

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

pracowników,
• ukierunkowanie na skuteczność i efektyw-

ność działania, 
• samodzielność, komunikatywność,
• umiejętność kierowania zespołem,
• umiejętność podejmowania samodziel-

nych decyzji,
• łatwość nawiązywania i utrzymywania 

kontaktów z przedstawicielami mediów.

Pracownik  
porządkowo-gospodarczy 
(konserwator)
Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

wymagania:  
• doświadczenie na podobnym stano-

wisku,
• umiejętności wykonywania drobnych 

napraw sprzętów technicznych,
• sumienność, odpowiedzialność, praco-

witość,
• uczciwość,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy.

zNAJdzIeSz NAS Też NA:

OGŁOSzeNIA 

mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/index.php
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

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

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

• UL. zwyCIĘSTwA 33, lokal  
nr V, przyziemie, pow. 51,27 m2, 
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
74 500,00 zł
wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od 
godz. 9.45 do 10.00
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada  
2017 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. OKrzeI 11, lokal nr III, par-
ter, pow. 71,38 m2, 4 pomiesz-
czenia, wC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
13.00

Cena wywoławcza nieruchomości:  
94 400,00 zł
wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od 
godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada  
2017 r. od godz. 13.30 do 13.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Cho-
rzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

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

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

• UL. zAwISzy CzArNeGO 12, 
lokal nr I, piwnica (wejście od 
podwórza), pow. 74,57 m2,  
6 pomieszczeń
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
111 500,00 zł
wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 10.45 do 10.55, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

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

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

• UL. PryMASA STeFANA wy-
SzyŃSKIeGO 14C, lokal nr III, 
parter, I piętro, pow. 326,47 m2, 
5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia 
wC, korytarz i hol na parterze 
oraz 9 pomieszczeń, 2 pomiesz-
czenia wC, pomieszczenie sa-
nitarne, korytarz i 2 hole na 
I piętrze
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
635 400,00 zł
wadium: 31 800,00 zł
Terminy oględzin: 6 listopada 2017 r. od godz. 
14.30 do 14,45, 28 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia  
2017 r. od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32 33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• UL. rÓży LUKSeMBUrG 11, lo-
kal nr 1, parter, pow. 41,50 m2 
+ piwnica: 7,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
93 000,00 zł
wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od 
godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada  
2017 r. od godz. 12.45 do 13.00, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Za-
wadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

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

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

• UL. BArdOwSKIeGO 4, lokal  
nr 2, I piętro, pow. 36,64 m2  
+ piwnica: 6,94 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z wC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
82 300,00 zł
wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada  
2017 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. NOwA 4, lokal nr 1, par-
ter, pow. 51,58 m2 + piwnica:  
10,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, garderoba, przedpokój
Termin przetargu: 16 listopada 2017 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
132 900,00 zł
wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 listopada 
2017 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2017 r.

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

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

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

NIERUChOMOśCIKOMUNIKATY

NIERUChOMOśCI

zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia  

publicznego – przetargów nieograniczonych, pn.:

remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wy-
konaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
remontem klatki schodowej oraz budową przyłącza kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami, w budynku mieszkalnym przy 
ul. Lipowej 25 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 października 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2017 r. o godz. 10.00

remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykona-
niem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontem 
klatki schodowej oraz zagospodarowaniem terenu dla budynku 
mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 34 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 października 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2017 r. o godz. 11.00

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

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: 14 listopada 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna na www.pec.gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

27 października 2017 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na 
wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej przy ul. Lipowej, obejmującej 
działki oznaczone w ewidencji jako: dz. nr 562 o pow. 0,0508 ha,  
Kw GL1G/00032776/0; część dz. nr 552 o pow. 0,0680 ha  
(pow. całkowita: 0,1737 ha), Kw GL1G/00032656/8; dz. nr 555  
o pow. 0,0315 ha; część dz. nr 556 o pow. 0,1564 ha (pow. całkowita: 
0,1596 ha); dz. nr 563 o pow. 0,0893 ha, Kw GL1G/00034041/3; część 
dz. nr 554 o pow. 0,2163 ha (pow. całkowita: 0,3658 ha); zd2962 
oraz część dz. nr 560 o pow. 0,1030 ha (pow. całkowita 0,1752 ha),  
Kw GL1G/00125902/2; obręb zatorze, na okres 2 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzier-
żawnego za nieruchomość wynosi: 
10 000,00 zł netto w stosunku miesięcznym 
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 

Wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie zło-
tych: piętnaście 00/100) należy wpłacić na 
konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski S.A. 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 za-
kończenia umowy dzierżawy, na warunkach 
i zasadach określonych w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy dzierżawcą a bankiem. 
Kwota kaucji podlega oprocentowaniu wg 
zasad określonych w ww. umowie. Oprocen-
towanie może ulec zmianie w trakcie obo-
wiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawi-
dłowego wykonania warunków dzierżawy 
i pod tym warunkiem podlega zwrotowi po 
wygaśnięciu umowy dzierżawy.

wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom prze-

targu, w terminie do 7 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wskazane kon-

to bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

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

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wpłacą wadium w wysoko-
ści określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 24 października 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu oraz umowy 
dzierżawy dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://
bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5195.
pdf w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu, jako załączniki do zarządze-
nia Prezydenta Miasta Gliwice PM-5195/17  
z 9 października 2017 r.
Licytacja rozpocznie się 27 października  
2017 r. o godz. 11.00, w sali nr 34, w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. (32) 338-64-30/35.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 463 do 26 października 2017 r.,
•	 nr 465–476 do 30 października 2017 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 464 do 26 października 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

OGŁOSzeNIA

http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5195.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5195.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5195.pdf
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III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości obejmującej:
• dz. nr 1192, obręb Bojków, o powierzch-

ni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Spacerowej, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w Kw nr GL1G/00036789/2.

Termin przetargu: 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 93 800,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. dz U z 2017 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.).
wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2017 r. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
oznaczonej jako
• działki nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 

5,5487 ha i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obr. No-
we Gliwice, oznaczone w ewidencji gruntów 
i budynków jako tereny przemysłowe (Ba), 
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami.

Termin przetargu: 27 listopada 2017 r. o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 742 401 zł
wadium: 174 240 zł
Termin wpłaty wadium: 21 listopada 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości zlokalizowanych przy ul. Opolskiej, oznaczonych jako:
• dz. nr 458, obręb zatorze, wpisana do księ-

gi wieczystej nr GL1G/00022892/6, o pow. 
0,0870 ha; 

• dz. nr 459, obręb zatorze, wpisana do księ-
gi wieczystej nr GL1G/00021326/1, o pow. 
0,1028 ha.

Powierzchnia łącznie 0,1898 ha.
Termin przetargu: 6 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31 A, sala nr 34. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 530 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. dzU z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
wadium: 53 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonych przy ul. S.Reymonta w Gliwicach:
• prawo własności działki nr 749/3, obręb Kolej, 

o pow. 0,1016 ha i prawo własności działki  
nr 751, obręb Kolej, o pow. 0,2779 ha,  
z Kw nr GL1G/00033189/5, 

• prawo własności działki nr 750, obręb Kolej, 
o pow. 0,1507 ha, Kw nr GL1G/00055730/3,

będących własnością Miasta Gliwice; 
• prawo użytkowania wieczystego działki  

nr 752, obręb Kolej, o pow. 0,1596 ha,  
Kw nr GL1G/00068483/0, będącej własnością 
Skarbu Państwa.

Powierzchnia łącznie 0,6898 ha.
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 225 000,00 zł*
* w tym wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 752, obręb 
Kolej: 180 495,12 zł brutto.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. dz U z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
wadium: 122 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest 

wydział Gospodarki  
Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUChOMOśCI  
NA SPRZEDAŻ

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / 
oferta nieruchomości. 

dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy wydziału Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

1. Termin i miejsce przetargu: 
16 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali 34. 
2. Przedmiot sprzedaży:
prawo własności:
• niezabudowanej działki nr 91,  

obręb Bojkowskie Pola  
(Kw nr GL1G/00017378/9), 

• niezabudowanej działki nr 94,  
obręb Bojkowskie Pola  
(Kw nr GL1G/00017628/7), 

• niezabudowanej działki nr 98,  
obręb Bojkowskie Pola  
(Kw nr GL1G/00017800/7), 

stanowiących własność Miasta Gliwi-
ce, położonych w Gliwicach na wschód 
od ul. rybnickiej, o łącznej powierzchni 
3,0867 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
6 530 300,00 zł
wadium: 653 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 65 310,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4214/17 z 8 marca 2017 r. – na podstawie uchwały 
Rady Miasta Gliwice nr XXIII/579/2017 z 9 lutego  
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działek nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i Kw:
• działka nr 91, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 

1,1107 ha, KW nr GL1G/00017378/9, użytek: „RIIIb”, 
„RIVa” – grunty orne;

• działka nr 94, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 
0,9881 ha, KW nr GL1G/00017628/7, użytek: „RIIIb”, 
„RIVa” – grunty orne;

• działka nr 98, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 
0,9879 ha, KW nr GL1G/00017800/7, użytek: „RIIIb” 
– grunty orne.

4. Opis nieruchomości
Działki nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola, położone 
są w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej. Otoczenie 
nieruchomości stanowią pola rolne i nieużytki. Na 
południe od przedmiotowego terenu przebiega au-
tostrada A4. Północna część działek nr 91 i 94 została 
przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod obwodnicę.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach 
planuje się przyszłościowo budowę odcinka trasy ro-
werowej nr 32 i 50 po północnej stronie działki nr 94.
Działki stanowią teren płaski, nieogrodzony, niezago-
spodarowany. Kształt działek zbliżony jest do prostoką-
tów, o szerokości ok. 36–38 m (działki nr 94 i 98) oraz 
ok. 47–48 m (działka nr 91). 
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Na północ od 
działek nr 91 i 94 przebiega sieć gazowa. Na południe 
od działki nr 98 przebiega sieć elektroenergetyczna. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
W rejonie działki nr 94, po działkach nr 200/2, 201 
i 214, obręb Bojkowskie Pola, wytyczone są szlaki ro-
werowe. Przyszły właściciel działki nr 94 nie powinien 
swoim działaniem powodować uszkodzeń nawierzchni 
ww. szlaków.
Odwodnienie terenu działek w gestii właściciela. 
W granicach przedmiotowych nieruchomości prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie 
przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na 
nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Aktualnie dz. nr 91, 94 i 98 stanowią tereny rolne. 
Dojazd do ww. działek, rozumiany wyłącznie jako ruch 
pojazdów i maszyn rolniczych, może być zatem realizo-
wany w różny sposób (w przypadku terenów rolniczych 
nie wymaga się określenia sposobu dostępu do drogi 
publicznej).
Określenie możliwości docelowego skomunikowania 
przedmiotowych działek z drogą publiczną, mając na 
uwadze założenia m.p.z.p. dla tego obszaru (17UPn – 
usługi, produkcja, logistyka, składowanie, magazynowa-
nie), wymaga uzyskania dodatkowych informacji i da-
nych, m.in. odnośnie: prognozowanego natężenia ruchu 
kołowego, jego struktury rodzajowej i kierunkowej, 
koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego 
czy bilansu parkingowego. Niniejsze jest niezbędne do 
sformułowania warunków optymalnego i bezpiecznego 
dojazdu, zgodnego z warunkami technicznymi oraz 
z przeznaczeniem działek i sposobem ich użytkowania.
Dodatkową trudnością w ustaleniu sposobu skomu-
nikowania przedmiotowych działek z drogą publiczną 
stanowi sposób ich potencjalnego zagospodarowania 
– czy analizowane działki będą tworzyły samodzielne 
nieruchomości, czy może zespolone kompleksy nie-
ruchomości wraz z działkami sąsiednimi. Uzyskanie 
wiedzy w tym aspekcie wraz ze znajomością wartości 

poszczególnych parametrów ruchu ma kluczowe zna-
czenie dla określenia możliwości skomunikowania danej 
działki z drogą publiczną.
Ponadto informujemy, że przedmiotowe działki znaj-
dują się w obszarze oddziaływania inwestycji budowy 
planowanej obwodnicy miejskiej na odcinku pomiędzy  
ul. Rybnicką a ul. Bojkowską (północne fragmenty dzia-
łek nr 91 i 94 znajdują się w korytarzu drogi oznaczonej 
w m.p.z.p. jako Obw/10-G2/2).
W chwili obecnej nie istnieje infrastruktura drogowa 
umożliwiająca skomunikowanie przedmiotowych te-
renów inwestycyjnych. Docelowo, tereny oznaczone 
symbolem 17UPn, obejmujące m.in. dz. nr 91, 94 
i 98, winny być komunikowane poprzez tereny dróg 
wewnętrznych, drogą oznaczoną w m.p.z.p. jako  
09 KDz 1/2, a następnie poprzez planowaną obwodnicę 
do istniejącego układu drogowego miasta. Ewentualna 
realizacja inwestycji na przedmiotowej nieruchomości 
winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie i uzależnione są one od 
natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja 
oraz innych nieznanych na chwilą obecną okoliczności. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisów ksiąg wieczystych oraz miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie Pola, prze-
biega granica pomiędzy dwoma planami zagospoda-
rowania przestrzennego. 
I) działka 98 oraz południowe, przeważające czę-
ści działek nr 91 i 94, zgodnie z obowiązującym od  
27 sierpnia 2011 r. miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów związanych 
bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachod-
niej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 (uchwała 
IX/113/2011), znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem:
17 UPn – opisanym jako: Tereny usługowo-produk-
cyjne – nowe. 
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1 UPn do 
22 UPn obowiązują następujące ustalenia: 
1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 

oraz składowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocni-

cze), 
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci 

i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Dodatkowo, działka nr 98 oraz południowe części dzia-
łek nr 91 i 94 znajdują się:
• na obszarze ze zmiennym ograniczeniem wysokości 

obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym 
ze strefą od lotniska,

• w granicach strefy ograniczającej lokalizację obiektów 
mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 
5 km od lotniska,

oraz częściowo:
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku 

pochodzącego od autostrady,
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwię-

ku pochodzącego od lotniska.
II) Pozostałe północne części działek 91 i 94, zgodnie 
z obowiązującą od 10 sierpnia 2001 r. zmianą miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice (uchwała XXX/670/2001), znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem: 
Obw/10-G2/2 – opisanym jako: ulica główna. 
Dla terenu oznaczonego symbolem Obw/10-G2/2 obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 
Ponadto, zgodnie z § 9 tekstu ww. planu, ulica główna 
oznaczona symbolem Obw/10-G2/2 (fragment ulicy 
miejskiej) zaliczona została do terenów publicznych.
Wydzielenie fragmentów nieruchomości zajętych 
w planie pod drogę będzie po stronie nabywcy na 
etapie przystąpienia do realizacji planu, z wyłącze-
niem przypadku realizacji budowy obwodnicy w try-
bie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania, 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe 
tereny sklasyfikowane są jako RIIIb i RIVa (grunty orne 
klasy IIIb i IVa). W związku z powyższym informujemy, 
iż w przypadku inwestycji budowlanych grunty rolne 
klasy IIIb będą wymagały wyłączenia z produkcji rolnej 
– zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolniczej informację można 
uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.

6. Wadium
Wadium w wysokości 653 100,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 91, 94 i 98, obręb Bojkowskie Pola; imię i nazwi-
sko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na czyją rzecz nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 10 stycznia 2018 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na czyją rzecz będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

8. dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4214/17  
z 8 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności niezabudowanych działek nr 91, 94 i 98, 
obręb Bojkowskie Pola, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Akt notarialny przenoszący prawo własno-
ści nieruchomości powinien być podpisany w ciągu  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 15 lutego  
2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, 
bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony 
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości 
nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie 
zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, deklara-
cji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-64-11  
lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
 poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

OGŁOSzeNIA 

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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OBwIeSzCzeNIe
AB.6740.7.2.2017

z 12 października 2017 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496) Prezydent 
Miasta Gliwice zawiadamia, że 6 października 2017 r. wydał decyzję nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:

„rozbudowa skrzyżowania ulic: daszyńskiego – Jasnogórskiej – Kozielskiej 
– wieczorka – Jana III Sobieskiego w Gliwicach”
(ul. daszyńskiego – droga powiatowa nr 7234 S, ul. Jasnogórska – droga 
powiatowa nr 7231 S, ul. Kozielska – droga powiatowa nr 7200 S, ul. wieczor-
ka – droga powiatowa nr 7232 S, ul. Jan III Sobieskiego – droga powiatowa 
|nr 7231 S);
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Gliwice na prawach powiatu nieruchomości znaj-

dujących się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nie-

ruchomości dla realizacji tego obowiązku i równocześnie zezwolono na wykonanie tego obowiązku,
• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:
1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi powiatowej (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki):
Obręb Kłodnica:
314/1 (314), 315/1 (315);
Obręb Nowe Miasto:
594/1 (594), 1688, 1702, 1703, 1750, 1751;
Obręb Stare Miasto:
223/3 (223/2), 224/1 (224), 1717, 1721, 1724, 1732, 1733, 1734, 1735, 1742.
2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w ko-
rzystaniu – w celu realizacji obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e):
Obręb Nowe Miasto:
1688, 1702.
ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono 
podział nieruchomości:

działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzącej  

w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

1. 314 314/1 0,0023 314/2 0,0530 Kłodnica

2. 315 315/1 0,0045 315/2 0,1396 Kłodnica

3. 594 594/1 0,0044 594/2 0,3732 Nowe Miasto

4. 223/2 223/3 0,0020 223/4 0,0839 Stare Miasto

5. 224 224/1 0,0132 224/2 0,0689 Stare Miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta 
Gliwice na prawach powiatu z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:

Lp. Numer działki Numer działki pierwotnej Obręb

1. 314/1 314 Kłodnica

2. 315/1 315 Kłodnica

3. 594/1 594 Nowe Miasto

4. 223/3 223/2 Stare Miasto

5. 224/1 224 Stare Miasto

POUCzeNIe
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za 

pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
3. 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
4. 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia od-

wołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego.

6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania 
(art. 130 §4 Kpa).

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia 
obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym 
publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – 
„Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”)

NIERUChOMOśCI OBWIESZCZENIA

NIERUChOMOśCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
19 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 206, obręb 
Kłodnica, położonej w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 3, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
445 500,00 zł
wadium: 44 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 4460,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i Kw:
• działka nr 206, obręb Kłodnica, użytek 

B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 
0,0818 ha z KW nr GL1G/00124067/9.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
przy ul. Góry Chełmskiej 3 w niedalekiej 
odległości od centrum miasta. Otoczenie 
stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz 
mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość 
usytuowana jest w bliskiej odległości waż-
nych szlaków komunikacyjnych, szkoły, ko-
ścioła oraz hali sportowej. Kształt działki 
zbliżony do równoległoboku. 
Nieruchomość częściowo zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym, czterokondygnacyj-
nym, w całości podpiwniczonym, w którym 
urządzono 18 mieszkań (jednopokojowych 
z kuchnią). Budynek zlokalizowany na pla-
nie równoległoboku 19,5 m x 11,5 m, rów-
nolegle do ulicy. 
Całkowita powierzchnia użytkowa ok.  
700 m2. Szczegółowy opis poszczególnych 
kondygnacji:
• piwnice: użytkowe – pow. ok. 150 m2,
• parter: cztery mieszkania dwuizbowe  

– pow. użytkowa ok. 149,6 m2,
• I piętro: cztery mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• II piętro: cztery mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• III piętro: cztery mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• poddasze: dwa mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 80 m2. 
Budynek wybudowany ok. 1905–1910 r. 
Ławy fundamentowe bezpośrednio po-
sadowione, o konstrukcji ceramicznej 
i kamiennej. Ściany wymurowane z cegły 
ceramicznej pełnej, od zewnątrz nieotyn-
kowane. Schody wewnętrzne stalowo
-drewniane, dwubiegunowe ze spoczni-
kami. Dach dwuspadowy, kryty dachówką 
ceramiczną – karpiówką. 
Budynek obecnie nieużytkowany. W złym 
stanie technicznym. Okna i drzwi na parte-
rze zostały zamurowane. Do pustostanów 
odcięto dopływ gazu i prądu. 
Na przedmiotowej nieruchomości znajdują 
są również pozostałości po „komórkach 
gospodarczych”. 
Włączanie ruchu drogowego do drogi pu-
blicznej możliwe jest od strony ul. Koziel-
skiej jak i ul. Góry Chełmskiej, w miejscu 
istniejących zjazdów. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wyda-
wane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej prze-
znaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie generowała.
Uzbrojenie w zasięgu. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
przyszłego właściciela. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach któ-
rego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
3. Obciążenia nieruchomości i zobowią-
zania wobec nieruchomości
W niewielkiej części na terenie działki usy-
tuowana jest wiata przystankowa komu-
nikacji miejskiej. Przy sprzedaży zostanie 
ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona 
w czasie służebność gruntowa, polegają-
ca na prawie do korzystania z niezbędnej 
części nieruchomości obciążonej, w celu 
usytuowania wiaty przystankowej komu-
nikacji miejskiej. 
Poprzez przedmiotową nieruchomość 
odbywa się dojazd na podwórze nieru-
chomości położonej przy ul. Kozielskiej 
26. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona 
nieodpłatna i nieograniczona służebność 
drogi koniecznej, w pasie o szerokości 5 m, 
polegająca na prawie przechodu i przejazdu 

na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 
nr 207, obręb Kłodnica.
Odprowadzanie wód opadowych pod wa-
runkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na 

gruntach sąsiednich w oparciu o art. 29 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r.  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422),

• zakazu szkodzenia na podstawie  
§ 29 ustawy Prawo wodne (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.).

Działka podłączona jest przyłączem kanali-
zacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. 
Obowiązkiem właściciela są remonty, utrzy-
manie i zapewnienie drożności przyłącza 
kanalizacji deszczowej na całej jego długości 
do miejsca włączenia do kanału głównego. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 206, obręb Kłodnica, położona 
jest na terenie, na którym od 18 marca 
2006 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego Centrum i Śródmieście 
miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan 
ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 
z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 
r., poz. 481. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka 
nr 206, obręb Kłodnica, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem 58 Mw 
opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usłu-
gowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami  
1 MW – 63 MW ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia 

sportowo-rekreacyjne służące obsłudze 
mieszkańców,

b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
w strefie „B3” pośredniej ochrony konser-
watorskiej co oznacza, że lokalizacja, skala 
i gabaryty nowej zabudowy, a także wszel-
kie uzupełnienia istniejącej oraz remonty 
i przebudowy powinny być prowadzone 
po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej 
służby ochrony konserwatorskiej. 

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 grudnia  
2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 34. Podpisanie aktu 
notarialnego nastąpi do 18 stycznia 2018 r.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 
11 września 2017 r. i zakończył wynikiem 
negatywnym.
6. Wadium
Wadium w wysokości 44 600,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr 206, obręb Kłodnica, imię, nazwi-
sko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
13 grudnia 2017 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystą-
pi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobiste-

go przez osobę/y, na czyją rzecz będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fi-
zycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizycz-
na prowadząca działalność gospodar-
czą, należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktual-
ne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocni-
ka osoby prawnej.

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

8. dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-4339/17 z 3 kwietnia  
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego prawa własności zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 206, obręb Kłodnica, o powierzchni 
0,0818 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Góry Chełmskiej 3, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00124067/9 
oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nie-
ruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej 
na rachunku gminy.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości  
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4339/17 
z 3 kwietnia 2017 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-
41 lub (32) 338-64-10, (32) 338-64-11,  
(32) 338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent miasta zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

OGłASZA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu), zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 187/2017 do 30 października 2017 r.,
•	 nr 188/2017 do 30 października 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

OGŁOSzeNIA

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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„Le Temps retrouvé – Czas odnaleziony” to koncert skom-
ponowany przez Jordiego Savalla i zespół Hespèrion XXI 
specjalnie na X Festiwal Muzyki dawnej Improwizowanej 
All’improvviso. Swoją premierę będzie miał 22 październi-
ka w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55‒57).

Jordi Savall nazywany jest ojcem 
europejskiej muzyki dawnej. Specjali-
zuje się w utworach z epoki renesansu 
i baroku, które wykonuje na instru-
mentach smyczkowych (zwłaszcza 
violi da gambie). Na gliwickiej scenie 
wystąpi w  towarzystwie swoich 
dzieci – Arianny (śpiew, harfa) i Fer-
rana Savallów (śpiew, gitara, teorba). 
Dodatkowo w projekcie wezmą udział 
zespoły Hespèrion XXI i Hirundo Maris.

W finale tegorocznego festiwalu 
usłyszymy koncert „Czas odnalezio-
ny”, inspirowany kulturą Orientu 

i wpływem, jaki wywarła na cywi-
lizację europejską. W Teatrze Miej-
skim w Gliwicach Wschód spotka 
się z Zachodem, słyszalne będą też 
wpływy z północy i południa Europy. 
Początek muzycznej uczty zaplano-
wano na godz. 18.30.

Organizatorem festiwalu All’im-
provviso jest Towarzystwo Kultural-
ne Fuga. Honorowym dyrektorem 
artystycznym tegorocznej edycji jest 
Arianna Savall. Projekt jest dofinan-
sowany z budżetu Miasta Gliwice.
 (mm)

Na specjalną okazję

CO?
   GdzIe? 
     KIedy?

CzwArTeK 19 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 12.30: „Mężczyzna imieniem Ove” – projekcja 

w ramach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.15: „Boska Florence” – seans z audiode-
skrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Comedy Shorts” – projekcje filmów krót-
kometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Arek Skolik & His Men Play Mingus” – 
koncert z cyklu „Czwartki Jazzowe z Gwiazdą”, klub 
muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIąTeK 20 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 10.00 i 12.00: warsztaty w ramach akcji  

„Niezła Sztuka”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 17.00: rejs muzyczny z Madame JeanPierre, 

Marina Gliwice (ul. Portowa 28)
 ■ godz. 17.00: „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w daw-

nych Gliwicach (1796–1945)” – promocja książki Anny 
Kwiecień, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Mariuszem Szczy-
głem, Scena Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

SOBOTA 21 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 15.00‒18.00: „Hagszama” – projekcja filmu 

dokumentalnego, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Kinderlager Pogrzebin” – pokaz filmu 
i spotkanie z historykiem Benonem Benczewem, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: Pablopavo i Ludziki, Sonbird – koncert 
z cyklu „Alternative Nights”, klub Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

NIedzIeLA 22 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 16.00: „Karol Szymanowski in memoriam” 

– koncert z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi 
Caro ”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Kacper i Emma jadą w góry” – projek-
cja z cyklu „Kinowe podwieczorki dla całej rodziny”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wiedeńska krew” – operetka w wyko-
naniu Teatru Muzycznego Arte Creatura, Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.15: „Pokolenia” – projekcja i spotkanie z Ja-
nuszem Zaorskim w ramach DKF-u Trans, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Le Temps retrouvé – Czas odnalezio-
ny: Dialog między Wschodem i Zachodem” – kon-
cert Rodziny Savallów, Petera Udlanda Johansena, 
Hesperion XXI i Hirundo Maris w ramach X Festiwa-
lu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso, 
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55‒57)

PONIedzIAŁeK 23 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 17.00: „Wierszowanie – morskie opowieści 

(nie tylko Joseph Conrad)” – otwarty konkurs recy-
tatorski, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom 
Kultury, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 19.00: Ireneusz Krosny i Grupa MoCarta – 
występ komediowy, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. 
Nowy Świat 55‒57)

wTOreK 24 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 16.00: „Planety pozasłoneczne: w poszukiwaniu 

innych światów” – wykład Damiana Jabłeki w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00‒19.00: Ekscesy Senioralne – koncerty 
i wystawa z okazji Dni Seniora, Scena Forum (CH Fo-
rum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Nie oceniajmy pochopnie – miłość pomi-
mo” – spotkanie z cyklu „Czego możemy nauczyć się od 
Małego Księcia?”, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: rozgrywki gier planszowych, klub 
Spirala (Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko,  
ul. Pszczyńska 85)

ŚrOdA 25 PAŹdzIerNIKA
 ■ godz. 12.30: „Ach śpij kochanie” – projekcja w ramach 

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PalmJazz was zachwyci
Joshua redman, Stanisław Soyka, Steve Coleman, Al di Meola – oto kilka dobrych po-
wodów, żeby w listopadzie nie siedzieć w domu. 2 listopada rozpocznie się ósma edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Form etnicznych i Jazzowych PalmJazz. Na większość kon-
certów wciąż można zdobyć bezpłatne zaproszenia.

Gliwicka jesień to bardzo jazzo-
wa pora roku – od kilku lat w naszym 
mieście goszczą muzycy z kręgu 
wykonawców etnojazzowych. Są to 
zarówno wielkie gwiazdy światowej 
sceny, jak i mniej znani artyści. Pal-
mJazz to z jednej strony bardzo inte-
resujące koncerty, z drugiej – fanta-
styczna gliwicka publiczność, która 
co roku pokazuje, że jest otwarta na 
nowe, zaskakujące brzmienia.

To właśnie z powodu niepowta-
rzalnej atmosfery podczas koncer-
tów jazzmani chętnie wracają do 
Gliwic. Jedną z takich osób jest  

Al di Meola, fantastyczny gitarzy-
sta, który wystąpił już na festiwalu 
w 2013 roku i będzie jedną z naj-
jaśniejszych gwiazd tegorocznej 
edycji. 12 listopada wykona mu-
zykę ze swojej najnowszej płyty 
„Elysium” i kilka starszych kompo-
zycji, między innymi utwory Astora 
Piazzolli, Johna Lennona i Paula 
McCartneya.

Do Gliwic lubi wracać też Sta-
nisław Soyka. Urodzony w naszym 
mieście wokalista jest jednym z naj-
ważniejszych muzyków na polskiej 
scenie jazzowej. W jego dorobku 
znajduje się ponad 30 albumów, 
z których kilka pokryło się multipla-
tyną. Jego koncert zaplanowano 
na 5 listopada. Kilka dni wcześniej  
(2 listopada) zaśpiewa inny, ma-
giczny jazzowy głos, tym razem 
zza Oceanu. Koncerty Marianne 
Solivan przywodzą na myśl kulto-
we wykonania Elli Fitzgerald czy 
Niny Simone. Jej występ to punkt 
obowiązkowy dla wszystkich miło-
śników tradycyjnego jazzu, soulu 
i swingu.

W tegorocznym koncertowym 
rozkładzie jazdy nie zabraknie też 

rewelacyjnych instrumentalistów. 
Joshua redman, Steve Coleman 
i Piotr Baron to prawdziwi wirtuozi 
saksofonu. Krzysztof Kobyliński, po-
mysłodawca i dyrektor artystyczny 
PalmJazzu, a także kompozytor 
i pianista, układając program, nie za-
pomniał też o instrumentach klawi-
szowych. 16 listopada odbędzie się 
Piano Day. W pierwszym koncercie 
usłyszymy duet Vladimira Solânika 
i Piotra Orzechowskiego, w drugim 
zagrają ratko Vojtek i Nikola Koło-
dziejczyk.

Szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie www.palmjazz.pl. 
 (mm)

KULTURa

w sumie na festiwal 
PalmJazz 2017 złoży się 
17 arcyciekawych kon-
certów. 9 z nich to wy-
darzenia bezpłatne, na 
które można wylosować 
zaproszenia. Na organi-
zację imprezy przezna-
czono 400 tys. zł z bu-
dżetu Miasta Gliwice.

Al di Meola

Nikola Kołodziejczyk

Marianne Solivan

Jordi Savall fo
t. 
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