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Opel: 150 000 x Astra V
Gliwicka fabryka Opla przyspieszyła 

produkcję i zatrudniła nowych pracow-
ników. Astra V zjeżdża z linii produkcyj-
nej już co minutę i 20 sekund!  

Látal: Walczymy dalej!
Po remisach w dwóch ostatnich me-

czach Piast Gliwice wciąż liczy się w walce 
o mistrzostwo! W następnym spotkaniu 
piłkarze powalczą o trzy punkty z Lechią 
Gdańsk.

Zielone poldery  
dla Gliwic

Na terenach zalewowych przy poto-
ku Ostropka w Wójtowej Wsi powstaną 
zielone poldery, które będą stanowiły 
ochronę przeciwpowodziową miesz-
kańców. 

3

Od 4 maja 
2016 r. Wydział 

Gospodarki Nierucho-
mościami będzie zlokali-

zowany przy ul. Jasnej 31A 
(budynek po Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych). Będą też 
obowiązywały nowe numery 
telefonów!

8

Politechnika wybrała!
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk został nowym rektorem Politechniki Śląskiej. Uczelnią będzie zarządzał w latach 
2016–2020. Takiego wyboru, w środę 20 kwietnia, dokonało 180-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów. 

Prof. Arkadiusz Mężyk jest 
dziekanem Wydziału Mechanicz-
nego Technologicznego. Urodził 
się w 1962 r. w Wodzisławiu 
Śląskim. W 1987 r. ukończył stu-
dia na wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki 
Śląskiej i rozpoczął pracę na 
uczelni. W 1988 r. przeszedł 
roczne przeszkolenie wojskowe. 

Odbył zagraniczne staże i kursy 
naukowe, m.in. w Danii, Portu-
galii i we Włoszech. Z wyróżnie-
niem obronił rozprawę doktorską 
i habilitacyjną. Za osiągnięcia 
naukowe otrzymał m.in. indywi-
dualną Nagrodę MEN, prestiżową 
nagrodę Wydziału IV PAN, zespo-
łową nagrodę MENiS. Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu 

tytuł profesora w dziedzinie nauk 
technicznych. W swoim dorobku 
ma m.in. 177 publikacji i 6 mo-
nografii naukowych, 9 patentów,  
1 wzór przemysłowy, 13 zgłoszeń 
patentowych. Swoją wizję rozwoju 
Politechniki zawarł w programie 
„Uczelnia przyjazna i prestiżowa. 
Stawiam na ludzi, stawiam na 
rozwój”. Nowy rektor Politechniki 

Śląskiej od ukończenia studiów 
mieszka w Gliwicach. Jest żo-
naty, ma dwoje dzieci. 
Interesuje się historią 
sprzętu wojskowego, 
lubi jogging, pływa-
nie, narciarstwo, tu-
rystykę górską oraz 
podróże po Polsce. 

 (mf)

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W ObIEKTyWIE

Gliwice to jedno z siedmiu miast, do których w czerwcu zawita Red Bull Tour Bus 
z Dawidem Podsiadłą. O lokalizacji koncertów zadecydowali internauci podczas 
dwutygodniowego głosowania. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. Data i lokalizacja 
występu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.redbull.pl/tourbus. Red 
Bull Tour Bus przemierza koncertowe drogi już 8. rok z rzędu. Do tej pory gościł na 
swoim pokładzie takich artystów, jak: Brodka, Pezet, Vavamuffin, Kamp!, Natalia 
Nykiel, Rasmentalism. 

Dawid Podsiadło (znów) w Gliwicach!

W naszym mieście zakwitły przepiękne magnolie! Można je spotkać w wielu 
częściach Gliwic, m. in. w parku Chopina, na skwerze Doncaster, przy budynkach 
Białej i Czerwonej Chemii czy Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, ale 
także na terenach szkół, osiedlach, w pasach drogowych i na prywatnych po-
sesjach. Magnolie dorastają do 5 metrów wysokości, rozgałęziają się nisko nad 
ziemią i charakteryzują się dużymi, spektakularnymi kwiatami, które efektownie 
upiększają nasze miasto. 

Prawda, że pięknie?

W sobotę 16 kwietnia w Gliwicach pojawiły się  głośne nazwiska ze świata 
polskiej mody – odbyła się druga edycja FashionManii! Były targi, pokazy 
mody i koncert. Impreza miała miejsce w Mrowisku (ul. Pszczyńska 85) i 
była podzielona na dwie strefy. W strefie showroomowo-targowej wy-
stawiły się gliwickie butiki – wszystkie ubrania na FashionManii były w 
okazyjnych cenach! W strefie prezentacyjnej odbyły się pokazy Lidii Kality, 
Furelle, Weroniki Lipki i Mii Stilo.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozpoczął uruchamianie gliwickich fontann. 
Pierwsza, zlokalizowana w Parku Chopina, już zachwyca swoim widokiem. Z tą bu-
dowlą wiąże się pewna miejska legenda, według której pod misą fontanny znajduje 
się zaginiony pomnik Ułanów, wcześniej stojący w miejscu pomnika Chopina. Kolejne 
fontanny – m.in. Neptun, Fauny oraz Chłopiec z łabędziem – będą uruchamiane 
sukcesywnie tak, by już na majówkę cieszyć oczy gliwiczan i, jeśli pogoda dopisze, 
przyjemnie chłodzić.

Impreza skrojona na miarę

Fontanny zaczynają sezon
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Lubisz robić zdjęcia? Interesujesz się fotografią? 
Biegasz z aparatem po Gliwicach? Chciałbyś 
podzielić się swoim talentem z innymi Czytel-
nikami? Dobrze się składa! Otwieramy nasze 
łamy dla fotopasjonatów. Przyślij nam zdjęcia 
związane z Gliwicami – być może właśnie 
Twoja praca pojawi się na DRUGIEJ STRONIE 
W OBIEKTYWIE na łamach „Miejskiego Ser-
wisu Informacyjnego – GLIWICE”. Wykonane 
przez Ciebie fotografie, związane tematycznie 
z naszym miastem, wyślij na adres: redaktor@
um.gliwice.pl. Pamiętaj, by w treści wiado-
mości wpisać oświadczenie: „Oświadczam, że 
posiadam autorskie prawa majątkowe do prze-
słanego zdjęcia i wyrażam zgodę na jego publi-
kację w celach promocyjnych Miasta Gliwice. 
Oświadczam też, że wszystkie osoby widoczne 
na zdjęciu, wyraziły zgodę na publikację swoje-
go wizerunku w celu promocji Miasta Gliwice”. 
Podaj też swoje imię, nazwisko oraz nr telefonu. 
Być może skontaktujemy się właśnie z Tobą,  
a Twoje zdjęcie trafi do 33 tys. naszych Czytel-
ników. Do dzieła!

FOTOPASJONACI do dzieła!

Robisz wyjątkowe zdjęcia Gliwic?

Pochwal się!

To miejsce w gazecie jest dla Ciebie!
Robisz wyjątkowe zdjęcia Gliwic?

Pochwal się!

To miejsce w gazecie jest dla Ciebie!
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bez problemu!

Nowe „życie” na Dworcowej

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ogłosił przetarg na budowę sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grottgera i Warszawskiej. 
W ramach prac skrzyżowanie ma zostać przebudowane.

Rozbudowa skrzyżowania ma po-
legać na wydzieleniu pasów ruchu 
do lewoskrętów, w związku z czym 
konieczne będzie poszerzenie jezdni 
ulic: Grottgera, Warszawskiej i Lubli-
nieckiej. Zakres prac obejmie także 
zmianę lokalizacji przystanku autobu-
sowego, geometrii jezdni oraz korek-
tę łuku. Prace będą prowadzone na 
odcinku 500 m. – Oferty w przetargu 
można składać do 29 kwietnia, więc 
prawdopodobnie w maju wyłoniony 
zostanie wykonawca, a tym samym 
możliwe będzie ustalenie harmono-
gramu prac w tym miejscu – mówi 

Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy ZDM w Gliwicach.

W wielu punktach miasta ZDM pro-
wadzi remonty i modernizacje – zwią-
zane m.in. z odnawianiem (malowa-
niem) znaków poziomych czy wymianą 
nawierzchni ulic. 

20 kwietnia zamknięto dla ruchu ul. Kró-
lewskiej Tamy na odcinku od ul. Robotniczej 
do ul. Baildona. Rozpoczęły się prace zwią-
zane z wymianą nawierzchni oraz budową 
chodnika. Objazdy wytyczono ul. Baildona  
i Robotniczą. Jak deklaruje wykonawca ro-
bót, utrudnienia w tym miejscu zakończą się 
na przełomie czerwca i lipca. (ij)

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na pustym placu za pocztą, u zbiegu ulic Dworcowej i Dolnych Wałów, rozpocznie się budowa kom-
pleksu biurowo-usługowego „Dworcowa 25”. Obiekt ma być reprezentacyjny i stać się istotnym elementem rewitalizacji centrum Gliwic. 
Zagospodarowanie przestrzeni, która od lat kłuła w oczy mieszkańców Gliwic, było możliwe dzięki interwencji Miasta Gliwice.

O planach zagospodarowania placu 
przy poczcie pisaliśmy w jednym z po-
przednich numerów „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice”. Szeroko zapre-
zentowaliśmy wówczas 20-letnią historię 
tego miejsca, zmieniających się właścicieli 
i starań Miasta Gliwice o zagospodaro-
wanie tego terenu. Po latach negocjacji, 
rozmów, a wreszcie drogą postępowania 
sądowego, zobligowano użytkownika 
wieczystego nieruchomości do uzyskania 
pozwolenia na budowę. Teraz sprawa 
nabrała rozpędu – inwestor podjął kon-
kretne kroki. Według projektu gliwickiej 
firmy ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze, 
obiekt będzie miał 4829 m2 powierzchni 
na wynajem oraz garaż wielopoziomowy 
na około 140 miejsc parkingowych. Na 
parterze będą znajdowały się lokale han-
dlowe i gastronomiczne, a na pierwszym 
piętrze – lokale usługowe, centrum fitness 
oraz lokale gastronomiczne lub biurowe. 
Na piętrach, od drugiego do piątego, po-
wstaną lokale biurowe, z kolei w narożni-
kach – lokale gastronomiczne z tarasem 
widokowym. Drugi etap inwestycji obejmie 
zagospodarowanie pierzei przy ul. Dolnych 
Wałów. Powstanie obiekt o powierzchni  
3 tys. m2 na wynajem i 40 miejsc parkingo-
wych. Tutaj również zaplanowano lokale 
usługowe: handlowe, gastronomiczne 
i biurowe. Nowy obiekt w ścisłym centrum 
miasta, zdaniem projektanta, będzie kore-

spondować z charakterem Starówki oraz 
zabytkowych obiektów, przede wszystkim 
Poczty Głównej. Kompleks „Dworcowa 25” 
będzie nowoczesny, oszklony, podobnie 
jak budynek poczty utrzymany w kolory-
styce czerwono-brązowej, będzie posiadał 
system rastrów i żaluzji. Stanie tuż przy 
hotelu Qubus i, po zakończeniu obydwu 
etapów inwestycji, wypełni przestrzeń aż 
do budynku poczty. Głównym inwesto-
rem jest Global City Re Poland sp. z o.o. 

Firma ma już pozwolenie na budowę, jest 
też po uzgodnieniach z Konserwatorem 
Zabytków. Zgodnie z warunkami umowy, 
budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym 
roku, a zakończyć w 2018 r. 

– Inicjatywa miasta oraz zawarcie 
ugody na drodze sądowej zmobilizowało 
użytkownika do podjęcia konkretnych 
działań. Miasto odegrało w tej sprawie rolę 
dopingującą. Podjęliśmy podobne kroki 
w stosunku do pozostałych niezabudowa-

nych nieruchomości na terenie Gliwic, które 
pozostają w użytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych i prawnych. Wszystkie sprawy 
znalazły się na drodze postępowania sądo-
wego – w większości przypadków została 
zawarta ugoda dotycząca nowych warun-
ków zabudowy – powiedziała „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. (mf)
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Mimo szalonego tempa wprowadzania programu „Rodzina 500+” 
jego realizacja w Gliwicach od pierwszego dnia przebiega sprawnie 
i bezproblemowo. Pierwsze świadczenia zostały już wypłacone. Do 
końca kwietnia na konta wnioskodawców trafi łącznie 1,5 mln zł. 

W sumie w Gliwicach złożono już po-
nad 5700 wniosków. Najwięcej wpłynęło 
pierwszego dnia, zaraz po uruchomieniu 
programu. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach przyjął ich aż 1150. Aktualnie 
przyjmowanych jest około 200 wniosków 
dziennie. Pomimo iż program zakłada, że 
na wydanie decyzji urzędnicy mają trzy 
miesiące, pracownicy OPS robią to na 
bieżąco i na ten moment gotowych jest 
ponad 2100 decyzji. Wszelkie informacje 
dotyczące programu zamieszczone są na 
stronie internetowej www.opsgliwice.pl 
w zakładce „świadczenie wychowawcze 
500+”. Uruchomiona została również 

nowa infolinia. Pod numerami telefonu: 
32/335-96-84 i 32/335-96-85 można 
uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
o tym, jak wypełnić wniosek oraz w jaki 
sposób skompletować dokumenty. Od 
kwietnia do czerwca pracownicy OPS 
pracują i pracować będą również co 
drugą sobotę.

 Szacunkowe dane mówią, że z pro-
gramu „Rodzina 500+” skorzysta w Gliwi-
cach ponad 11 tysięcy rodzin, w których 
świadczeniem objętych zostanie ponad  
16,5 tysiąca dzieci. Roczna kwota wypła-
canych świadczeń przekroczy 75 mln zł.  
 (as)
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Osoby chcące stworzyć dom dzieciom, które dotych-
czas nie zaznały rodzinnego szczęścia, mogą liczyć 
w Gliwicach na pomoc. Jedną z form wsparcia jest co-
miesięczny, 500 zł dodatek wychowawczy, który od  
1 kwietnia przysługuje na każde umieszczone w rodzinie 
zastępczej dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. 

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach nadal 
poszukuje osób zgłaszających 
gotowość do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej niezawodo-
wej i zawodowej. 

– Prowadzenie zawodowej 
rodziny zastępczej to trudna 
i odpowiedzialna decyzja, ale 
na pewno przynosząca też wie-
le radości i satysfakcji. Osoby, 
które zdecydują się na pełnienie 
roli rodzica zastępczego, mogą 
liczyć na wsparcie pedagogiczne, 
psychologiczne Organizatora Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej w Gli-
wicach oraz pomoc finansową 
– powiedziała „Miejskiemu Ser-
wisowi Informacyjnemu Gliwice” 
Mariola Zalewska, kierownik 

Działu Profilaktyki i Pomocy 
Dziecku i Rodzinie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.

Rodzina zastępcza otrzy-
muje świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzy-
mania każdego umiesz-
czonego w niej dziecka. 

Wysokość tej pomocy nie 
może być niższa niż 1000 zł 
miesięcznie na każde dziecko 
umieszczone w rodzinie za-
stępczej zawodowej i rodzinie 
zastępczej niezawodowej. 
Ponadto rodzinie zastępczej 
zawodowej przysługuje też 

wynagrodzenie nie niższe niż  
2000 zł miesięcznie, natomiast 
rodzinie zastępczej zawodowej, 
pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego, przysługuje wyna-
grodzenie nie niższe niż 2600 zł  
miesięcznie. Dodatkowo, od 
1 kwietnia, na każde dziecko 
umieszczone w rodzinie zastęp-

czej przysługuje 500 zł miesięcz-
nie. Dodatek wypłacany jest na 
wniosek rodziny zastępczej. 
Należy go złożyć osobiście 
lub przesłać pocztą na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 
Gliwice. Wniosek można złożyć 
również w sekretariacie Działu 

Profilaktyki i Pomocy Dziecku 
i Rodzinie przy ulicy Sikorskie-
go 134 lub za pośrednictwem 
koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Złożenie wniosku 
do końca czerwca 2016 r. gwa-
rantuje nabycie prawa do do-
datku wychowawczego od dnia 
wejścia w życie ustawy. Jeśli 
wniosek zostanie złożony po  
30 czerwca 2016 r., dodatek bę-
dzie przysługiwał od miesiąca, 
w którym wniosek został złożo-
ny. Druk wniosku można pobrać 
osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 
lub na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl, w zakładce 
świadczenia rodzinne i opiekuń-
cze. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerami telefo-
nów: 32/335-96-32, 32/331-
46-23 lub osobiście w siedzibie 
Działu Profilaktyki i Pomocy 
Dziecku i Rodzinie w Gliwicach 
przy ulicy Sikorskiego 134.

 (mf)

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Zielone poldery dla Gliwic

Osoby, które zdecydują się na trud i jednocześnie radość niesienia pomo-
cy dzieciom, jako zawodowa rodzina zastępcza, mogą liczyć na pomoc
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Jednym z zadań samorządu jest zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom. Miasto Gliwice przekształci w tym 
celu tereny zalewowe przy potoku Ostropka w suche poldery.

Nieraz zdarzyło się, że po 
intensywnych opadach deszczu 
doszło do lokalnych podtopień 
w Gliwicach, zwłaszcza w rejonie 
Wójtowej Wsi i okolicznych, le-
żących niżej terenach. Kilka razy 
woda wdarła się nawet do izby 
przyjęć Oddziału Ginekologii, 
Położnictwa i Patologii Ciąży 
Szpitala Wielospecjalistycznego 
przy ul. Kościuszki 1. 

Aby zapobiec temu w przy-
szłości, Miasto Gliwice zainicjo-
wało przekształcenie terenów 
pomiędzy ul. Słowackiego a za-
budowaniami przy ul. Dolnej 
Wsi, przez które przepływa po-
tok Ostropka, w suche zbiorniki 

retencyjne, tzw. poldery. – Już 
od 2000 r. te obszary są prze-
znaczone na tereny zalewowe, 
tak też są wpisane w miejscowe 
plany zagospodarowania. Jeste-
śmy właścicielem tych terenów, 
dlatego zamierzamy utworzyć 
w tym miejscu zbiorniki re-
tencyjne. Obecnie znajdujemy 
się na etapie opracowywania 
koncepcji i uzgodnień środo-
wiskowych – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. – Te-
reny o których mowa, były wie-
lokrotnie zalewane w sposób 

niekontrolowany. Poldery mają 
to zmienić i chronić przed pod-
topieniami ulice Słowackiego, 
Ciupków i Dolnej Wsi. Przepro-
wadziliśmy już stosowną hydro-
analizę – dodaje.

Zbiorniki retencyjne wielu 
osobom kojarzą się z betonowy-
mi zbiornikami wypełnionymi 
wodą przez cały rok. Ze względu 
na to, że tereny przy ul. Słowac-
kiego są wykorzystywane przez 
mieszkańców rekreacyjnie, 
Miasto Gliwice chce zachować 
ich zielony charakter. – Suche 
poldery będą wypełniać się wodą 
tylko podczas bardzo intensyw-
nych opadów. Gdy będzie sucho, 

poldery będą po prostu nieco 
obniżonym terenem zielonym 
– tłumaczy Mariola Pendziałek. 
Nie będą to zatem dziury w ziemi 
wypełnione wodą i ogrodzone. 
Będą to obszary, do których trafi 
woda, która nie zmieści się w po-
toku Ostropka. Po burzy specjalne 
upusty będą przekierowywały 
wodę z powrotem do potoku. – 
Zdajemy sobie sprawę, że te te-
reny są ważne dla mieszkańców, 
dlatego nie zamierzamy stawiać 
tam żadnego ogrodzenia. Polde-
ry będą dostępne dla gliwiczan, 
trawa będzie regularnie koszona. 
Nie wybraliśmy jeszcze konkret-
nego projektu, ale bierzemy pod 

uwagę tylko rozwiązania, które 
w równym stopniu uwzględnią 
konieczność poprawienia ochrony 
przeciwpowodziowej i potrzeby 
mieszkańców – mówi naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych.

22 kwietnia odbędą się 
w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach (ul. Zwycięstwa 21) kon-
sultacje z projektantem suchych 
zbiorników retencyjnych przy  
ul. Słowackiego. Otwarte spo-
tkanie rozpocznie się o godz. 
9.00 w sali 142 (I piętro). Do 
udziału w konsultacjach za-
proszeni są mieszkańcy i Rada 
Osiedla Wójtowa Wieś. (mm)

Tak będą wyglądać poldery po burzy, wypełnione wodą z Ostropki. System grobli i upustów 
zabezpieczy okoliczne budynki przed zalaniem

Wstępny projekt zakłada wykorzystanie terenów zalewowych  
do celów rekreacyjnych
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Ministerstwo Rozwoju przyznało Parkowi Naukowo-Technologicznemu Tech-
nopark Gliwice akredytację ośrodka innowacji, świadczącego proinnowacyjne 
usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji przygo-
towany został m.in. na potrzeby 
poddziałania 2.3.1 Programu 
Inteligentny Rozwój „Proinno-
wacyjne usługi IOB dla MŚP”, 
wdrażanego przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wsparcie w ramach programu 
mogą uzyskać zgłoszone przez 
przedsiębiorcę proinnowacyjne 
usługi doradcze, świadczone 
przez akredytowany ośrodek 
innowacji. 

– Ośrodki innowacji są szcze-
gólną formą Instytucji Otoczenia 

Biznesu, których działalność 
wiąże się z szeroką promocją 
i inkubacją innowacyjnej przed-
siębiorczości, transferem tech-
nologii, dostarczaniem usług 
proinnowacyjnych, aktywizacją 
przedsiębiorczości akademic-
kiej i pomocą w nawiązywaniu 
współpracy nauki z biznesem. 
Dzięki akredytacji Ministerstwa 
Rozwoju, Technopark Gliwice zo-
stał wskazany do realizacji usług 
proinnowacyjnych przez dwa 
przedsiębiorstwa, które złożyły 
wnioski o przyznanie dofinanso-

wania na usługi proinnowacyj-
ne świadczone przez Instytucje 
Otoczenia Biznesu. W przypad-
ku pozytywnej weryfikacji ww. 
wniosków już w lipcu rozpocznie 
się realizacja projektów, dzięki 
którym powstaną innowacyjne 
produkty, do których wdrożenia 
przyczyni się Technopark Gliwi-
ce – wyjaśnia Katarzyna Kuboś 
z gliwickiego Technoparku.

Lista akredytowanych ośrod-
ków dostępna jest na stronie 
Ministerstwa Rozwoju. 

 (mf)

Firma The Farm 51 zakończyła prace nad Projektem 
Innotech. Wraz z Polsko-Japońską Akademią Technik 
Komputerowych i Polską Akademią Nauk, gliwickiej 
firmie udało się stworzyć fotorealistyczny system ani-
macji twarzy. Zespół Reality 51 rozpoczął już wdraża-
nie nowej usługi umożliwiającej wykonanie cyfrowej 
kopii dowolnej postaci ludzkiej!

Prace nad projektem trwały 
dwa lata. W tym czasie projek-
tanci pracowali nad optymal-
nym wykorzystaniem animacji 
motion capture i skanowania 
fotogrametrycznego jako bazy 
póz mimicznych oraz przy ska-
nowaniu i nagraniach żywego 
aktora, które umożliwiło do-
pasowanie modelu i animacji. 
Efekty prac zostaną wykorzy-
stane m.in. w projektach VR 
i grach komputerowych.

– Ukończenie prac nad 
Projektem Innotech to dla nas 
przede wszystkim inwestycja 
w przyszłość. Doświadczenie, 
które wynosimy będzie wspa-
niałym wsparciem w czasie prac 
nad komercyjnymi projektami 
VR i grami komputerowymi, któ-
re mamy w planach. Już w tej 
chwili korzystamy z  niektórych 

rozwiązań przy produkcji gry 
Get Even, aplikacji Cherno-
byl VR Project oraz w innych 
projektach, które realizujemy 
w ramach technologii Reality 
51 – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – 
Gliwice” Łukasz Mach, dyrektor 
PR i marketingu w The Farm 51. 

 (mf)

Kopia idealna?

Zaprojektuj...

Gliwicka fabryka Opla przyspieszyła produkcję i zatrudniła nowych pracowników. 
Kolejne etaty są związane z produkcją Astry V – auta zjeżdżają z linii produkcyj-
nej co minutę i 20 sekund! W tym roku gliwicki Opel planuje wyprodukowanie  
150 tys. egzemplarzy Astry piątej generacji. 

Nowa Astra w wersji 
hatchback została wprowadzona 
do produkcji jesienią 2015 r. Na 
rynek motoryzacyjny wjechała 
z rozmachem i od razu zdobyła 
prestiżowy tytuł europejskiego 
„Samochodu Roku 2016”.

– Nowa Astra została świetnie 
przyjęta na rynku. W pierwszym 
kwartale tego roku klienci w ca-
łej Europie kupili ponad 37 tys. 
egzemplarzy Astry V. To wzrost 
o mniej więcej 40 procent w po-
równaniu z ubiegłorocznymi wy-
nikami modelu poprzedniej gene-
racji. Łącznie firma Opel przyjęła 
już około 150 tys. zamówień na 
nową Astrę z całej Europy. Doty-
czy to zarówno wersji hatchback, 
jak i właśnie debiutującej w salo-
nach, a produkowanej w Wielkiej 
Brytanii wersji Sports Tourer. To 

bardzo dobre przyjęcie nowego 
modelu kompaktowego – po-
wiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – Gliwice” An-
drzej Korpak, dyrektor gliwickiej 
fabryki Opla.

W 2015 r. wyprodukowano 20 
tys. egzemplarzy Astry piątej gene-
racji. W tym roku ma ich być aż 150 

tys. Każdego miesiąca z gliwickiej 
fabryki wyjeżdża ponad 12 tys. 
samochodów tego modelu. Suk-
ces Astry spowodował, że fabryka 
zwiększyła zatrudnienie o 70 osób 
i przyspieszyła proces produkcji. 
Obecnie z linii samochód zjeżdża 
co minutę i 20 sekund, nie jak do-
tychczas co półtorej minuty.  (mf)

...wygodny, ergonomiczny, lekki, elegancki, nowoczesny, 
praktyczny, naszpikowany najnowszymi rozwiązania-
mi technologicznymi – samochodowy fotel przyszłości. 
Przed studentami wyzwanie! To oni zaprojektują rozwią-
zania, jakie można wykorzystać w  siedzisku przyszłości. 
Na nadsyłanie projektów jest czas do końca czerwca. 

Trwa konkurs „Innovate with 
Kongsberg Automotive Prusz-
ków. Choose your automotive 
career path”, nad którym patro-
nat honorowy objął Wydział Elek-
tryczny Politechniki Śląskiej. Jest 
o co walczyć, bo twórca najlep-
szego projektu otrzyma 5 tys. zł,  
roczny staż w Kongsberg Auto-
motive Pruszków i zaproszenie 
do jednego z zagranicznych 
plantów Kongsberg Automotive. 
Ciekawe nagrody przewidziano 
też dla studentów, którzy zajmą 
2. i 3. miejsce. Najlepsi mają też 
szansę na etat w pruszkowskim 
zakładzie norweskiego hol-
dingu Kongsberg Automotive, 
który jest organizatorem kon-
kursu.  Wystarczy wykazać się 
kreatywnością i przygotować 
propozycję innowacyjnego roz-
wiązania, jakie mogłoby znaleźć 
swoje zastosowanie w fotelach 
samochodowych. Powinien być 
to projekt możliwy do zastoso-
wania w siedzeniu samocho-
dowym, np. z wykorzystaniem 
systemów komfortu, takich jak: 
ogrzewanie, wentylacja, syste-
my masażu, systemy podparcia 

lędźwiowego oraz bocznego, 
podparcia pleców, zagłówka 
i ustawienia optymalnej posta-
wy podczas jazdy. Oceniając 
projekty, kapituła konkursowa 
weźmie pod uwagę m.in. jakość 
projektu, odwołanie do tematyki 
konkursu, pomysłowość i in-
nowacyjność. Projekty można 
nadsyłać do 30 czerwca 2016 r.  
W konkursie mogą wziąć 
udział studenci szkół wyższych 
o profilu technicznym. Zwy-
cięzców poznamy już w lipcu 
br. Więcej informacji o konkur-
sie oraz regulamin dostępne 
są na stronie internetowej:  
www.kainnovate.pl (mf)

Wzór innowacyjności

Opel przyspiesza

Astra V generacji robi wrażenie. Samochód stał się sprzedażowym  
bestsellerem
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Działająca w gliwickiej podstrefie firma bMZ Poland pla-
nuje zmianę lokalizacji i budowę nowej siedziby. biura 
i magazyny mają być gotowe w lipcu 2017 r. Wówczas  
z ul. Leonarda da Vinci firma przeniesie się na ul. Einsteina. 

Budowa nowej siedziby ma 
się rozpocząć w maju. 

– W pierwszym etapie inwe-
stycji, który zakończy się w lipcu 
2017 r., powstanie nowoczesny, 
przestronny, 3-kondygnacyjny 
budynek biurowy o powierzchni 
użytkowej ok. 5 tys. m2, dwukon-
dygnacyjna hala produkcyjna 
o powierzchni użytkowej 3500 m2  
oraz hala magazynowa o po-
wierzchni 1750 m2 wraz z par-
kingami i całą infrastrukturą to-
warzyszącą. Tylko na tym etapie 
firma zainwestuje około 40 mln zł.  
Druga część przedsięwzięcia, 
czyli budowa drugiej, identycznej 
hali magazynowej, zakończy się 
w 2020 r. Obiekty będą nowocze-
sne i przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i wy-

chodzące w swej funkcjonalności 
naprzeciw wszystkim potrzebom 
pracowniczym – wyjaśnia Łukasz 
Chrobok, dyrektor inwestycyjny 
BMZ Poland.

BMZ Poland zatrudnia w Gli-
wicach kilkaset osób. Firma jest 
obecna w strefie od 5 lat. Wybór 
lokalizacji nie był przypadkowy.

– Decyzję podjął zarząd fir-
my BMZ, której centrala znajdu-
je się w Niemczech. Świadomie 
wybraliśmy Gliwice ze względu 
na strefę, świetną lokalizację 
i dobre skomunikowanie miasta. 
Atuty widzimy też w zapleczu 
technicznym i obecności Poli-
techniki Śląskiej – mówi Łukasz 
Chrobok.

BMZ Poland to firma z kapi-
tałem niemieckim produkująca 

litowo-jonowe systemy zasila-
nia używane m.in. w elektro-
narzędziach, elektrycznych 
samochodach, rowerach, sku-
terach, magazynach energii. 

Jest też organizatorem 11. Fo-
rum Bateryjnego poświęcone-
go technologii litowo-jonowej, 
które odbędzie się w Gliwicach 
28–30 czerwca w Centrum 

Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej (szczegóły 
na stornie wydarzenia: http://
developer-forum-gliwice.com)
 (mf)

INWESTycJE

KOLORy 
MIASTA

Obecna w Gliwicach od 1991 r. firma AIUT zainwestowała w rozbudowę. Nowy 
budynek w KSSE podstrefie Gliwice ma łączną powierzchnię 9 tys. m2, po jego 
oddaniu do użytku firma będzie dysponowała łącznie 13,5 tys. m2 powierzchni, 
w tym nową halą produkcyjną i częścią biurową.

Nowy budynek składa się 
z 5 poziomów. Na parterze 
i pierwszym piętrze znajdować 
się będzie część recepcyjna 
oraz hala produkcyjna z biurem 
konstrukcyjnym, na drugim 
piętrze produkcja elektro-
niczna, ostatnie dwa poziomy 
zajmą biura. Wartość inwestycji 
przekracza 25 mln zł. W tym 
roku firma obchodzi jubileusz 
25-lecia działalności, a w KSSE 
funkcjonuje od 20 lipca 2007 r.  
Firma rozpoczynała od usług 
w zakresie oprogramowania 

i wdrażania systemów auto-
matyki przemysłowej. Teraz 
projektuje i wykonuje auto-
matykę, elektrykę i mechanikę 
oraz dostarcza kompletne, zro-
botyzowane stanowiska i linie 
produkcyjne dla różnych gałęzi 
przemysłu. 

 – Bardzo mocno rozwijamy 
również produkcję systemów 
telemetrycznych dla inteligent-
nych liczników m.in. ciepła, 
wody i gazu, a także dla moni-
torowania LPG i paliw. Obecnie 
firma zatrudnia ponad dwieście 

osób, a bezpośrednio współ-
pracujący z firmą AIUT Service 
kolejne dwieście. W związku ze 
wzrostem sprzedaży i popytu na 
oferowane usługi i produkty co 
roku zwiększane jest zatrudnie-
nie. Dotychczasowe biurowiec 
i hala nie zapewniały wystarcza-
jącego miejsca na dalszy rozwój 
firmy. Stąd decyzja o budowie 
nowego obiektu – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Ewa 
Kubisiewicz-Boba, z AIUT Sp. 
z o.o. (mf)

W Gliwicach coraz lepiej rozwija się branża logistycz-
na. W naszym mieście ulokowało się wiele firm zaj-
mujących się przechowywaniem i transportem, trwa 
rozbudowa hal i magazynów. Kolejnym inwestorem, 
który wybrał Gliwice, jest MLP Group, firma która 
kupiła grunty pod budowę parku logistycznego MLP 
Gliwice.

Park logistyczny MLP Gliwi-
ce powstanie na działce o po-
wierzchni 15,7 ha, zaledwie  
6 km na północ od centrum 
Gliwic. Za atut lokalizacji inwe-
stor uważa bliskość autostrady 
A1 oraz drogi krajowej 78. MLP 
Group prowadzi obecnie nego-
cjacje z potencjalnymi klientami. 
Budowa powinna rozpocząć się 
w drugiej połowie tego roku.

– Region Górnego Śląska jest 
często brany pod uwagę przez 
firmy produkcyjne, dlatego park 

MLP Gliwice będzie miał cha-
rakter logistyczno-produkcyjny. 
Liczba zatrudnionych tam osób 
będzie zależała od najemców, 
którzy wynajmą w parku po-
wierzchnię, ale zakładamy, że 
będzie to około 500 osób. We-
dług wstępnych planów w MLP 
Gliwice mają powstać dwie hale. 
Ostateczny układ uzależniamy 
jednak od przyszłych najemców 
i ich potrzeb – wyjaśnia Mariusz 
Skowronek z Tauber Public Rela-
tions Sp. z o.o. (mf)
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bMZ Poland buduje nową siedzibę 

9000 m2 na jubileusz

MLP stawia na 
park logistyczny
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Powiększa się grono lokalnych firm współpracujących z Zespołem Szkół Samochodo-
wych. Podpisano kolejne porozumienia, dzięki którym uczniowie samochodówki będą 
mogli zdobyć bezcenne doświadczenie i przekonać się, jak wygląda praca w zawodzie. 

W czwartek, 14 kwiet-
nia, w siedzibie Bus Service 
Center przy ul. Chorzowskiej 
w Gliwicach odbyło się spo-
tkanie, na którym podpisa-
no porozumienia w sprawie 
współpracy szkoły z firmami: 
Merc-Lux Dariusz Rzymski, 
Ja-Mar Gliwice, autoryzowa-
nym dealerem KIA Euro-Kas 
Gliwice, autoryzowanym de-
alerem firmy Opel Wawrosz 
Sp.J. i Foltrans-Center. 

Nowi partnerzy gliwickiej 
samochodówki podkreślali, 
że pokładają duże nadzieje 
we współpracy, która daje 
możliwości szkolenia wykwa-
lifikowanych pracowników 
i pokazania uczniom, jak 
w praktyce wygląda praca 
w poszczególnych firmach. 
Przedsiębiorcy docenili dobre 
przygotowanie uczniów.

Wielu absolwentów pracu-
je już w firmach, które podpi-
sały porozumienie ze szkołą. 

Współpraca z sektorem 
prywatnym to dla Zespołu 
Szkół Samochodowych 
przy ul. Kilińskiego w Gliwi-
cach długoletnia tradycja. 

Czwartkowe spotkanie było 
również okazją, by podziękować 
partnerom, którzy od dawna 
wspierają proces kształcenia 
zawodowego. Podziękowania 
i pamiątkowe statuetki złożono 
na ręce przedstawicieli firm: 
Bus Service Center, Renault Kel-
ler, City Car i Norauto. – Dzięki 
państwa zaangażowaniu nasi 
uczniowie mają szansę zdobyć 
praktyczne umiejętności i spraw-

dzić się w pracy w dobrze pro-
sperującej firmie – zwrócił się do 
obecnych i nowych partnerów 
Jacek Płowiec, dyrektor Zespołu 
Szkół Samochodowych w Gliwi-
cach. – Mam nadzieję, że pod-
pisane porozumienia to zalążek 
długoletniej współpracy – dodał. 
Uczniowie ZSS odbywają cyklicz-
ne praktyki w firmach, które są 
partnerami szkoły. Oprócz ćwi-
czeń w szkolnych pracowniach 
mają więc możliwość pracy ze 
specjalistami w swojej branży 
i korzystania z bogatego zaple-
cza firm, w których odbywają 
praktyki. Zespół Szkół Samocho-
dowych poszerza nie tylko grono 
swoich partnerów, ale również 
ofertę edukacyjną. Nowością 
jest kształcenie zawodowe na 
kierunku kierowca-mechanik. 
Szkoła kształci też m.in. techni-
ków-mechaników lotniczych.  (ij)

centrum Edukacji i biznesu w Nowych Gliwicach na jeden dzień stało się areną 
ogólnopolskich zmagań w finale Konkursu Matematycznego M@tando, który 
już po raz czwarty zorganizowała Śląska Sieć Metropolitalna wraz z gliwickim 
samorządem i Ośrodkiem Metodycznym. 

Młodzi matematycy 
podzieleni na dwie kate-
gorie – Liceum i Techni-
kum – rywalizowali nie 
tylko o atrakcyjne nagrody, 
ale także o tytuł Mistrza  
M@tando. – Poziom uczest-
ników był bardzo wyrównany, 
bo aż pięć drużyn zdobyło 
taką samą liczbę punktów. 
Laureatów wyłonił system 
elektroniczny, który poza uzy-

skanymi punktami, wskazał 
także czas, w którym zadania 
zostały rozwiązane – mówi 
Mariusz Kopeć, rzecznik praso-
wy Śląskiej Sieci Metropolital-
nej. Zwycięzcami w kategorii 
Technikum, zostali uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
co-Technicznych w Lublińcu, 
natomiast spośród licealistów 
najlepsi okazali się uczniowie 
z I LO im. E. Dembowskiego 

w ZSO nr 10 w Gliwicach. 
Drużyna ta zdobyła jednocze-
śnie zaszczytny tytuł  Mistrza  
M@tando 2016.

Prestiż konkursu rośnie 
z każdą edycją. Lokalne począt-
kowo zmagania przeszły przez 
okres zawodów wojewódzkich, 
aż po ogólnopolskie. Do tej pory 
w konkursie wzięło udział blisko 
1000 uczniów z  329 placówek 
z całego kraju. (ij)

Uczniowie podczas praktyk w firmach pracują pod okiem specjalistów 
w profesjonalnych warsztatach. W Bus Service Center uczą się np. jak 
naprawiać autobusy

Mistrzowie M@tando

Młodzi matematycy dali z siebie wszystko. Nagrody wręczył Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, 
oraz Grzegorz Nitkiewicz, prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Praktyka przede wszystkim!

Aleksander bilewski zajął trzecie miejsce w mentor-
skim programie Massachusetts Institute of Techno-
logy, jednej z najlepszych uczelni na świecie i lidera 
nauczania przedsiębiorczości. bilewski jest pierwszym 
Polakiem, który został w ten sposób doceniony. 

Jednym ze sztandarowych 
programów uczelni jest MIT Glo-
bal Entrepreneurship Bootcamp 
prowadzony przez Martin Trust 
Center for MIT Entrepreneur-
ship. To trzymiesięczny program 
mentorski, który rozpoczyna się 
intensywnym szkoleniem. Uczest-
nicy muszą sprostać trudnym 
zadaniom, m.in. założyć firmę 
w tydzień. Do ostatniej edycji 
programu, z ponad 800 nadesła-
nych aplikacji, zakwalifikowało się 
75 osób z 40 krajów. Wśród nich 
znalazł się gliwiczanin Aleksander 
Bilewski, absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach (Wydział 
Mechaniczny Technologiczny) 
oraz Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach (Wydział Fi-
nansów i Ubezpieczeń). Bilewski 
jest również jednym z założycieli 
zespołu PolSl Racing biorącym 
udział w Formule Student, naj-

bardziej prestiżowych zawodach 
motoryzacyjnych dla studentów 
na świecie. Wraz z zespołem za-
łożył DreamGO (www.dreamgo.
co) – platformę, która pomaga 
w rozwoju potencjału i zdobyciu 
lepszej pracy.

– MIT Entrepreneurship Boot-
camp to program, który zmienia 
życie. Wiedza i doświadczenie, 
jakie można zdobyć, są bezcenne. 
Można stać się częścią społeczno-
ści przedsiębiorców, profesjona-
listów i mentorów, dzięki którym 
zawsze ma się wsparcie – podsu-
mowuje Aleksander Bilewski.

MIT została uznana za naj-
lepszą uczelnię na świecie we-
dług THE QS World Universities 
2015/16. Kolejna edycja MIT 
Entrepreneurship Bootcamp od-
będzie się 7 sierpnia na Massa-
chusetts Institute of Technology.

 (mf)
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WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW

WyDZIAŁU 
GOSPODARKI NIERUcHOMOŚcIAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,  

że w związku z rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu 
Miejskiego, od dnia 4.05.2016 r. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami będzie zlokalizowany 
przy ulicy Jasnej 31 A 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 4 maja będą obowiązywały również nowe numery telefonów  

do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
SEKRETARIAT: 

tel.: 32 338-64-05, 32 338-64-06, fax.: 32 338-64-07
bIURO PODAWcZE (JASNA 31 A): 

tel.: 32 338-64-01

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Do 29 kwietnia można złożyć PIT w biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21). Działa tam specjalny punkt 
Urzędu Skarbowego.

W BOI są przyjmowane rozliczenia 
podatkowe za 2015 rok zarówno do I, jak 
i II Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Ze-
znania można składać w godzinach pracy 
urzędu (od poniedziałku do środy między 
godz. 8.00 a 16.00, w czwartki między 
godz. 8.00 a 17.00, w piątki między godz. 

8.00 a 15.00). Taki punkt podatkowy po-
jawia się w magistracie co roku i cieszy się 
dużym zainteresowaniem – PIT można zło-
żyć przy okazji załatwiania innych spraw 
w urzędzie. Na miejscu można pobrać 
potrzebny formularz i dowiedzieć się, jak 
poprawnie wypełnić druk. (mm)

Z PIT-em do UM

1% dla Gliwic
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Trwa okres rozliczania się z fiskusem. To oznacza, że powraca temat 
1%. Tradycyjnie zachęcamy do pozostawienia go w Gliwicach, czyli 
przekazania na lokalne organizacje pozarządowe.  To nic nie kosz-
tuje. Wejdź  na stronę www.1procent.gcop.gliwice.pl i wybierz, 
komu chcesz przekazać swój 1%.

W Gliwicach jest około 40 Organizacji 
Pożytku Publicznego.  W ubiegłym roku 
z tytułu 1% udało im się pozyskać około 
3,5 mln zł. To suma, która została właści-
wie wykorzystana na realizację zadań or-
ganizacji i pomoc. Jednocześnie to środki, 
które podatnicy przekazują, nie tracąc ich. 

– Warto pozostawić swój 1% w Gli-
wicach i przeznaczyć go na lokalne orga-
nizacje pozarządowe. Jeśli nie oddamy 
1%, trafi on do Skarbu Państwa, jeśli 
z kolei przekażemy go na organizacje 
spoza Gliwic, pieniądze nie trafią do 
lokalnych stowarzyszeń, a to oznacza, 
że sami pozbawimy się sposobności 
korzystania z tych środków i wielu 
możliwości, które oferują gliwickie or-
ganizacje pozarządowe. Pozostawmy 1% 
w Gliwicach – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Andrzej Gillner, dyrektor GCOP.

Jak wynika z danych  I i II Urzędu 
Skarbowego w Gliwicach, 1% podatku 
odpisuje zaledwie 13% gliwickich po-
datników. 87% nie jest przekonanych 
lub w ogóle nie orientuje się, że 1% 
można przekazać.  (mf)
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Kolejna zbiórka 
elektrośmieci

Palisz tam, gdzie nie 
wolno? Uważaj!

Ekologia łączy szkoły

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach to ekoszkoła – uczniowie zbierają elektro-
odpady i zużyte baterie. Dodatkowo 27 kwietnia zorganizują EkoRajd dla 
uczniów, którzy też chcą zrobić coś dla środowiska. 

Gimnazjaliści z „dziesiątki” zbierają 
elektrośmieci i zużyte baterie w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Dobre Rady 
Na Elektroodpady – oddaj mnie w do-
bre ręce 2016”, organizowanego przez 
Grupę Auraeko. W zbiórkę angażuje się 
zarówno młodzież, jak i cała społecz-
ność lokalna – na Lipową elektrośmieci 
może przynieść każdy. Dzięki zaangażo-
waniu w poprzedniej edycji konkursu 
gliwickie gimnazjum zdobyło I miejsce. 
Postarali się o to uczniowie: Hanna Bo-
rowiecka, Wiktoria Bartosiewicz, Julia 
Bill, Ewa Jaworska i Tymoteusz Zade-
berny, pod opieką nauczycielek: Janiny 
Czempiel i Barbary Olchawy. W tym 
roku uczniowie również mają apetyt 
na zwycięstwo, dlatego każda zużyta 
bateria jest przez nich mile widziana! 
Wszyscy mieszkańcy mogą przynosić 
swój stary sprzęt elektroniczny do Gim-

nazjum nr 10 (ul. Lipowa 29) w dniach 
roboczych między godz. 7.00 a 18.00.

Wszystkie działania na rzecz środo-
wiska mają sens wtedy, gdy włącza się 
w nie jak największa liczba osób, dlatego 
EkoGim 10 i Miasto Gliwice zapraszają do 
zbiórki zużytych baterii i elektrośmieci 
również inne gliwickie szkoły. 27 kwietnia 
odbędzie się VI edycja EkoRajdu o Puchar 
Prezydenta Miasta Gliwice. Warunkiem 
uczestnictwa jest przeprowadzenie zbiór-
ki zużytych baterii w swojej szkole, stwo-
rzenie 5-osobowej drużyny i zgłoszenie 
ekipy do konkursu z pomocą nauczycie-
la-opiekuna. Rajd rozpocznie się o godz. 
11.00 – w Gimnazjum nr 10 dla uczniów 
szkół podstawowych, w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym (ul. Okrzei 20) dla 
gimnazjalistów. Szczegóły dostępne są na 
stronie internetowej Gimnazjum nr 10: 
www.gim10.gliwice.pl. (mm)

W najbliższą sobotę, 23 kwietnia, od-
będzie się kolejna zbiórka elektrośmieci. 
Tym razem to na os. Kopernika, w tere-
nowym punkcie odbioru, będzie można 
oddać zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. Specjalnie oznakowany samo-
chód będzie czekał na mieszkańców mię-
dzy godz. 10.00 a 13.00 przy pawilonie 
handlowym przy ul. Kopernika.  Warto 
pamiętać, że poza terenowymi punk-
tami, elektrośmieci można oddawać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który znajduje się przy  
ul. Rybnickiej i jest czynny od ponie-
działku do piątku między godz. 7.00 
a 17.00 oraz w soboty między godz. 7.00 
a 13.00. Ponadto we wtorek 26 kwiet-
nia elektrośmieci będą także zbierane 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4  
(ul. Orląt Śląskich 25) między godz. 
10.00 a 18.00. Za zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny będzie można 
otrzymać ekologiczną torbę.

 (mm)

w domowych instalacjach grzewczych  
oraz na wolnym powietrzu

w tym plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych 
opon i innych odpadów z gumy, tworzyw sztucznych, płyt paździerzo-
wych i elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry 
i plastikowych toreb z polietylenu, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach oraz 
pozostałości farb i lakierów, itp. 

Kto spala takie odpady, podlega karze 
grzywny do 5000 zł albo karze więzienia

art. 71 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U. z 2010 r. nr 185  
poz. 1243 ze zmianami).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zmianami)

bEZWZGLĘDNy ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW!
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bo… możesz dostać mandat! Straż Miejska w Gliwicach rozpoczęła kolejną 
edycję akcji „strefa wolna od dymu”.

– Inicjatywa strażników ma celu 
zapewnienie ładu i porządku publicz-
nego w mieście, a także poprawę 
świadomości mieszkańców w zakresie 
obowiązków wynikających z Ustawy 
o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych – mówi Bożena Frej ze 
Straży Miejskiej w Gliwicach. W związ-
ku z tym strażnicy częściej niż zwykle 
kontrolować będą: kto i gdzie pali wy-
roby tytoniowe.

 W miejscach objętych zakazami 
gliwiccy strażnicy będą rozdawać 
mieszkańcom ulotki informacyjne 
oraz zwracać uwagę na obowiązujące 
przepisy prawne. 

– Akcją obejmujemy także mło-
dzież. W gliwickich szkołach średnich 
funkcjonariusze prowadzą zajęcia 
profilaktyczne pokazujące konse-
kwencje prawne oraz zdrowotne wy-
nikające np. z palenia papierosów 
– dodaje Bożena Frej. Strażnicy z Gli-

wic przypominają, że każdy kto pali 
wyroby tytoniowe w miejscach ob-
jętych zakazami określonymi w art. 
5 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. 
o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, podlega karze grzyw-
ny do 500 zł. W przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu karnego, sprawa 
przekazywana jest do sądu.  (as)
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Dom Pamięci Żydów Górnośląskich błyskawicznie podbił serca mieszkańców. Piątą filię 
Muzeum w Gliwicach chętnie odwiedzają całe rodziny. Właśnie z myślą o najmłodszych 
rozpoczęła się druga edycja bardzo popularnych spotkań bajtel klubu.

– Chcemy zaprezentować nasze 
muzeum jako instytucję otwartą 
i nowoczesną, zaprosić w nasze 
mury odwiedzających, zwłaszcza 
dzieci. To ważne, żeby jak naj-
wcześniej uwrażliwiać maluchy na 
inność, pokazywać im odmienne 
kultury i religie – tłumaczy Karo-
lina Jakoweńko, kierownik Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. 
Poniatowskiego 14). W Domu Pa-
mięci właśnie rozpoczęła się druga 
edycja zajęć dla najmłodszych. Cykl 
składa się z czterech warsztatów, 
które odbywają się niedziele o godz. 
12.00. Dzieci podzielone są na dwie 
grupy wiekowe – młodszą (od 3 
do 6 lat) i starszą (od 7 do 12 lat), 
zajęcia każdej grupy odbywają się 
naprzemiennie, co dwa tygodnie. 
Najmłodsi goście muzeum poznają 
m.in. opowieści biblijne oparte na 
Starym Testamencie, wspólnie robią 
makietę Arki Noego, rysują stworze-
nie świata. Koordynatorka Bajtel klu-

bu, Julia Krzyśków, opowiada także 
o Izraelu. Dzieci dowiadują się, jakie 
panują tam zwyczaje, a nawet co się 
jada. W poprzedniej edycji spotkań 
Bajtel klubu maluchy samodzielnie 
przygotowały zdrową czekoladę 
daktylową i hummus. – Stawiamy 
na ekologię, pokazujemy dzieciom 
zdrową kuchnię, a rysunki zawsze 
wykonujemy na papierze czerpanym 
– mówi Karolina Jakoweńko.

Do 30 lipca w muzeum prezen-
towana jest wystawa izraelskich 
ilustracji dziecięcych, wypoży-
czona przez Ambasadę Izraela 
w Warszawie. Na koniec sierpnia 
zaplanowane są warsztaty dla 
dzieci związane z postacią archi-
tekta budynku, w którym mieści 
się muzeum (dawnego Domu 
Przedpogrzebowego), Maxa  
Fleischera. (mm)

bajtel klub na bis

czary na Rynku, czyli 3. urodziny SAR

Halo!gen 2016

21 KWIETNIA (cZWARTEK)
 ■ godz. 16.00‒17.30: warsztaty artystyczne dla dzie-

ci, Stacja Artystyczna RYNEK  (Rynek 4‒5), zapisy:  
sar@gtwgliwice.pl

 ■ godz. 18.00: „Odkrywca żydowskiej Atlantydy” – spo-
tkanie z Januszem Makuchem, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.30: O!PLA Animowane wideoklipy i teledyski 
– pokaz filmowy w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 
Polskiej Animacji, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Młynarski Plays Młynarski feat. Gaba Kul-
ka” – koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Surreal Players – koncert jazzowy, Śląski 
Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

22 KWIETNIA (PIąTEK) 
 ■ godz. 18.00: „Martwe popołudnie” – spotkanie autor-

skie z Mariuszem Czubajem, sala wystawowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 19.00-20.30: „Teatr tańca dla dorosłych” – warsz-
taty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 19.15: „Od Palestriny do Świdra... w drodze do 
Warny” – koncert Akademickiego Chóru Politechniki 
w ramach XXXVI Gliwickich Spotkań Chóralnych, kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2)

 ■ godz. 20.00: „Florencja i Galeria Uffizi” – wystawa mul-
timedialna w 3D/4K, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: HALO!GEN 2016 – koncert Mariki i Skuba-
sa, Stara Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

23 KWIETNIA (SObOTA)
 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 

warsztaty umuzykalniające dla dzieci, Gliwicki Teatr 
Muzyczny (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 15.00: „Głosy z budki” – pokaz filmowy, Dom Pa-
mięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Wokół Technopolu – o umysłowości hi-
pertekstowej” – wykład dr Grażyny Osiki, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ od godz. 18.00: HALO!GEN 2016 – wystawa „The Wall. 
Art Face To Face With Borders” i pokazy filmowe, Stara 
Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

 ■ godz. 18.30: „Oskarowe przeboje muzyki filmowej” 
– widowisko muzyczne, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 19.00: Karolina Czarnecka – koncert w ramach Al-
ternative Nights In Gliwice, Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 19.15: „Musica Sacra: Kameraliści i Psalmodia” – 
koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Ka-
towicach i chóru „Psalmodia” Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krakowie w ramach XXXVI Gliwickich 
Spotkań Chóralnych, kościół pw. św. Bartłomieja  
(ul. Bernardyńska 19)

24 KWIETNIA (NIEDZIELA)
 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 

warsztaty umuzykalniające dla dzieci, Gliwicki Teatr 
Muzyczny (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 18.00: „Muzycznych wspomnień czar” – koncert 
Chóru Kameralnego „Ad Libitum” w ramach XXXVI Gli-
wickich Spotkań Chóralnych, Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.30: „Oskarowe przeboje muzyki filmowej” 
– widowisko muzyczne, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55‒57)

25 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)
 ■ godz. 17.00: Konik z Dalarna – kreatywne warsztaty dla 

rodzin, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17), zapisy: 
32 231 54 05

 ■ godz. 17.00: „Wielkie żarcie poezji” – wierszowanie, 
teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury,  
ul. Barlickiego 3)

26 KWIETNIA (WTOREK)
 ■ godz. 17.00: „Kuchnia polska”, „Dzień świra” – projekcje 

w ramach Akademii Polskiego Filmu, wykład prof. Ry-
szarda Koziołka, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00‒18.00: „Telewizja internetowa – jak to się 
robi?” – warsztaty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: spotkanie z Lucyną Bełtowską, kuratorką 
muzealną i poetką, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
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W piątek 15 kwietnia Stacja Artystyczna RyNEK obchodziła trzecie urodziny. To był po-
dwójny jubileusz, bo dwanaście lat skończyło też stowarzyszenie GTW. był tort, plany na 
przyszłość i oczywiście bogaty program artystyczny – wystąpił nawet iluzjonista!

W Stacji Artystycznej RYNEK (Ry-
nek 4‒5) zebrali się zaproszeni goście. 
Publiczność zaczarował Dawid Wil-
czyński, który przygotował pokaz ilu-
zjonistyczny. W programie nie mogło 
też zabraknąć występów muzycznych 

– świetne koncerty dały Anna Pieczka 
i Velveteve. Obie artystki prowadzą 
też warsztaty w Stacji – Anna Piecz-
ka teatralne, a Velveteve wokalne. 
Niespodzianką był pokaz uczestnika 
zajęć teatralnych – Jana Twardyski, 

który przygotował krótki monodram 
na bazie prozy Sławomira Mrożka.

Stacja Artystyczna RYNEK działa 
od trzech lat i na stałe wpisała się 
w pejzaż kulturalny miasta. W tym 
czasie zorganizowała 48 wystaw,  
31 koncertów, 62 spotkania i wy-
kłady, 55 warsztatów, 17 pokazów 
filmowych i 66 innych wydarzeń 
i uroczystości. Stowarzyszenie 
GTW, które prowadzi Stację Ar-
tystyczną RYNEK, to jedna z naj-
prężniej działających organizacji 
pozarządowych w Gliwicach. Dzięki 
ich staraniom odbywa się m.in. po-
pularny cykl koncertów Alternative 
Nights. Projekt SAR jest dofinanso-
wywany z budżetu Miasta Gliwice.
 (mm)

W weekend 22‒23 kwietnia w Starej Fabryce Drutu (ul. Du-
bois 22) odbędzie się kolejna edycja Halo!genu. W piątek 
zagrają Marika i Skubas, a w sobotę zostanie pokazana wy-
stawa i filmy. będzie się działo!

W piątek 22 kwietnia o godz. 
20.00 rozpocznie się niezwykły kon-
cert: Marika połączy na scenie swoje 
siły ze Skubasem. Ona gra avant pop, 
on jest muzykiem alternatywnym, 
a ich energia i wrażliwość na scenie 
świetnie ze sobą współbrzmią. Bilety 
na koncert można nabyć w sekreta-
riacie GCE Halogen (ul. Barlickiego 
3), księgarni Czas (ul. Zwycięstwa 1) 
i przed koncertem.

W sobotę 23 kwietnia o godz. 
18.00 zostanie otwarta wystawa 
„The Wall. Art. Face To Face With 
Borders”. Będzie eksponowana 
w Starej Fabryce Drutu do 21 maja.  
O godz. 19.00 rozpocznie się po-
kaz filmów animowanych z całego 
świata – „Ars Electronica Anima-
tion Festival”. Halo!gen 2016 za-
kończy Vimeo Party o godz. 20.30, 
czyli „teledyski, o których nie mia-
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uczesany”. Wstęp wolny. (mm)
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ZAbyTKI

18 kwietnia świętowany był Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Jest ob-
chodzony od 33 lat, od 1983 roku. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę 
Ochrony Zabytków (IcOMOS) i wpisany przez UNEScO do rejestru ważnych imprez 
kulturowych o znaczeniu światowym. To ważny dzień nie tylko dla osób zawodowo 
zajmujących się zabytkami. 

Po co takie święto? Wiedza 
na temat tego, co zabytkowe 
raczej jest dostępna, ale za-
wsze można spojrzeć z innej 
perspektywy na otaczające 
nas pamiątki historii. Szcze-
gólna uwaga jest kierowana 
na najbardziej cenne obiekty, 
ważne dla kultury i dziedzictwa 
światowego. Czy w Gliwicach 
znajdziemy zabytki, które mo-
głyby kwalifikować się do takiej 
prestiżowej grupy? Oczywiście 
– to Zespół Radiostacji przy  
ul. Tarnogórskiej – bezdyskusyj-
ny kandydat do ujęcia na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO. 

A czy pozostałe gliwickie 
zabytki są równie intere-
sujące? Na mojej subiek-
tywnej liście na pierwszym 
miejscu znalazłaby się ulica 
Krzywa – kapryśnie wijąca 
się, nieświadomie podkre-
ślająca secesyjne inspiracje 
projektantów. 

Oczyma wyobraźni widzę 
odrestaurowane w przyszłości 
kamienice przy ul. Krzywej, 
z secesyjnymi detalami (mur 
szachulcowy wieńczący naroż-
nik kamienicy nr 6, murowane 
balkony dekorujące fasadę 
budynku nr 5), odnowioną (!) 
stolarką drzwi wejściowych 
wraz z zachowanymi oryginal-
nymi drewnianymi oknami. 

Następne miejsce zajmuje 
kamienica, znowu secesyjna, przy 
ul. Częstochowskiej 15 (róg ul. Go-
rzołki). O tym budynku wielokrot-
nie pisałam. Trzecia lokata to dla 
mnie klatka schodowa sądu przy 
ul. Powstańców Warszawy 23.  
Wyróżnia ją reprezentacyjny hol 
doświetlony witrażami umiesz-
czonymi w bardzo dużych, 
wysokich oknach. I znowu wra-
cam do secesji – budynek przy  
ul. Jana Śliwki 9 – gliwicka odmiana 
kwadratowej secesji wiedeńskiej 
zajmuje czwarte miejsce. W tym 
obiekcie architekt nie zapomniał, 
że nietypowe usytuowanie kamie-
nicy narzuca wymóg starannego 
zaprojektowania także fragmentu 
elewacji szczytowej. I tak geome-
tryczne detale z fasady wchodzą 
na boczną ścianę. 

Piątkę zarezerwowałam 
dla wilii przy ul. Kozielskiej 16. 
Można ją oglądać ze wszyst-
kich stron i zachwycać się co 
raz to innymi detalami – formą 
wykuszu od strony ulicy czy 
drewnianym detalem snycerki, 
a w środku przepięknym witra-
żem. Na szóstym miejscu ulo-
kowała się ulica Horsta Bienka, 
którą wyróżniają nie tylko cie-
kawe, indywidualnie zaprojek-
towane wielorodzinne budynki, 
gdzie na elewacjach zgrabnie 
połączono cegłę i tynk, ale też 
nietypowy układ przestrzenny. 
Kończąc, zostając dalej przy uli-
cach, siódme miejsce przydzie-
lam zabudowie ulicy Chudoby. 
Częściowo historyzujące dzie-

więtnastowieczne kamieniczki 
z północnej strony i secesyjna 
południowa pierzeja, czynią ją 
enklawą spokoju i zieleni w sa-
mym centrum miasta. 

W ten szczególny dzień przy-
znaje się też nagrody dla osób ra-
tujących zabytki. Moja nagroda 
zostałaby przekazana dziekanowi 
Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Śląskiej, prof. Pawłowi 
Sowie oraz pani Grażynie Pacule
-Agapong, która odpowiada za 
obiekt przy ul. Akademickiej 4. 
Wchodząc do środka budynku 
Wydziału Elektrycznego, gdzie 
w latach 1926–1928 mieściło 
się męskie gimnazjum Konwikt 
Albertinum, mamy wrażenie, 
że w magiczny sposób prze-
niesiono nas w przeszłość. Nie 
zostały zniszczone ceramiczne 
dekoracje w formie płaskorzeźb 
przedstawiających postacie 
z baśni (dziś nie do końca dla 
nas zrozumiałe). Zachowano 
oryginalną, nietypową stolarkę 
drzwi prowadzących do dawnych 
sal, na korytarzach ceramicznie 
obudowane zdroiki zapraszają 
do skorzystania z wody (mam 
nadzieję, że w przyszłości zosta-
ną udrożnione). 

Zachęcam do spacerów 
i podziwiania naszych 
miejskich zabytków nie 
tylko od święta.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

ZAbyTKI

KOLORy MIASTA

Elementy wystroju wnętrz budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej Szczurołap z Hameln – płaskorzeźba 
w budynku Wydziału Elektrycznego

Reprezentacyjna klatka schodowa w budynku Sądu Rejonowego
przy ul. Powstańców Warszawy 23

Fragment fasady kamienicy przy ul. Jana Śliwki
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SPORT / REKREAcJA

Dachowce nie mają rodowodu, ale urodą i charakterem nie ustę-
pują kotom rasowym. Przekonacie się o tym sami, dzięki „Wysta-
wie kotów NIErasowych”, która 24 kwietnia (niedziela) odbędzie się 
w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

„Wystawa kotów NIErasowych” to 
nietypowa akcja adopcyjna kotów, któ-
re na nowy dom czekają w Schronisku 
dla Zwierząt w Gliwicach. 24 kwietnia 
w  Pa l m i a r n i Miejskiej będzie 
można zobaczyć 
kilkanaście prze-
sympatycznych, 
schroniskowych 
kotów. – W trak-
cie wystawy 
z w i e r z ę t a 
będą pod 
o p i e k ą 
pracow-
n i k ó w 
i  w o -
l o n t a r i u s z y 
schroniska, którzy 
opowiedzą zwiedza-
jącym o podopiecznych 
gliwickiego azylu. Będą też 
udzielać wszelkich informacji o tym, jak 

w praktyce wygląda adopcja schroni-
skowych zwierzaków – mówi Barbara 
Malinowska, kierownik Schroniska dla 
Zwierząt w Gliwicach. – W dniu wystawy 
zwierzęta nie będą przekazywane nowym 

właścicielom. Zainteresowanych 
adopcją zaprosi-
my do schroniska 

w  n a stę p ny c h 
dniach w celu 

podpisania umowy 
adopcyjnej – dodaje 
Malinowska. Aktual-

nie w gliwickim 
s c h r o n i s k u 
p r z e b y w a 
ok. 40 kotów. 

„Wystawę kotów NIE-
rasowych” będzie moż-

na oglądać w godzinach 
otwarcia Palmiarni Miejskiej 

– od 10.00 do 18.00. Wejściówką jest 
bilet do Palmiarni.  (as)

7 maja (sobota) teren Giełdy Samochodowej w Gliwicach zmieni 
się w pole rajdu samochodowego! Tego dnia odbędzie się 2. Rally 
Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice.

Pomysłodawcą i organizatorem Rally 
Sprint w naszym mieście jest Stowarzysze-
nie Moto Sport Gliwice. – Okazało się, że 
gliwicka giełda jest idealnym miejscem do 
organizacji wyścigów samochodowych. 
W ubiegłorocznym rajdzie wystartowało 
ponad 40 załóg – nie tylko z Gliwic – mówi 
Jacek Trochimowicz, prezes Stowarzyszenia 
Moto Sport Gliwice. 

 Do udziału w zawodach mogą zgłosić 
się kierowcy, którzy dysponują samocho-
dem dopuszczonym do ruchu. Nie ma 
wymogu posiadania specjalnej licencji 
zawodniczej. Zgłoszenia uczestników 
będą przyjmowane za pośrednictwem 
strony internetowej: www.msg-rally.pl. 
Zapisy wystartują lada dzień. 

 Załogi (kierowca i pilot) rywalizo-
wać będą w dwóch próbach sporto-

wych o długości około 2 kilometrów. 
– Zadaniem załogi będzie uzyskanie jak 
najlepszego czasu po trzech przejazdach 
w każdej z prób. Żeby zapewnić jeszcze 
więcej emocji zawodnikom i kierowcom 
nieco zmieniliśmy i wydłużyliśmy trasę 
względem pierwszej edycji – dodaje 
Jacek Trochimowicz. Nawierzchnia od-
cinków to: szuter, asfalt i beton. 

 Na terenie przejazdu samochodów 
wyznaczone zostaną specjalne strefy dla 
kibiców, którzy będą mogli bezpiecznie 
oglądać zawody. Poza tym powstanie 
minimiasteczko motoryzacyjne, gdzie 
odbędą się pokazy na płycie poślizgo-
wej. Będzie można skorzystać z symu-
latora dachowania, a także usiąść za 
kierownicą pojazdu wyposażonego 
w troleje (symulator poślizgu).  (as)

Zakończyła się modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Dzionka-
rzy w Sośnicy. cztery urządzenia zastąpiono sześcioma nowymi. 
W sumie do dyspozycji ćwiczących jest aż 12 stanowisk.

Zmodernizowana siłownia umoż-
liwia ogólnorozwojowy trening 
wielu partii ciała. – Do dyspozycji 
ćwiczących jest tzw. biegacz, nar-
ciarz, steper i wahadło oraz drabinki 
i przyrząd do trenowania nóg – tłu-
maczy Marzena Sosnowska, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych, który zrealizował  
inwestycję. 

To jednak nie koniec dobrych 
informacji dla sympatyków aktywno-
ści fizycznej na wolnym powietrzu. 
W najbliższych miesiącach powstaną 
w Gliwicach kolejne siłownie plenero-
we m.in. przy ulicach: Sadowej (Stare 
Gliwice), Hanki Sawickiej (Trynek) i św. 

Anny. To nie wszystko, bo poza nowy-
mi inwestycjami Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych przygotował coś więcej. 
– Na sportowej mapie Gliwic mamy już 
13 siłowni plenerowych. Gliwiczanie 
bardzo chętnie korzystają z tego typu 
obiektów. Z myślą o nich przygotowa-
liśmy akcję wspólnego trenowania pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów 
na terenie siłowni plenerowej w Parku 
Chopina. Wspólne treningi będą odby-
wały się w każdą pierwszą i czwartą nie-
dzielę każdego miesiąca. Raz już wspól-
nie ćwiczyliśmy. Kolejne zajęcia odbędą 
się w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia. 
Zapraszamy w godzinach: 15.00 –17.00  
– dodaje Marzena Sosnowska.  (as)

Zwykłe? Niezwykłe!

Ścigaj się na giełdzie!
Drużyna futbolu amerykańskiego Gliwice Lions rozpoczęła sezon od 
ważnego zwycięstwa. W pierwszej rundzie 1 Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego zwyciężyła rywala ze stolicy województwa – AZS Si-
lesia Rebels. Teraz dołożyła do tego wysokie zwycięstwo nad aktual-
nymi mistrzami!

Gliwickie Lwy awans do pierwszej ligi 
wywalczyły sobie 25 października zeszłego 
roku, a katowiccy Rebelianci zeszłoroczne 
rozgrywki zakończyli na trzecim miejscu 
w grupie południowej. Ich celem na ten se-
zon jest awans do finału. Obydwie drużyny 
podeszły więc do pierwszego w sezonie 
spotkania z dużymi ambicjami, jednak to 
Lionsi okazali się silniejsi. Starcie śląskich 
drużyn, które oglądało pół tysiąca kibiców, 
zakończyło się wynikiem 21:14 dla gliwiczan.

W minioną niedzielę, 17 kwietnia, 
Gliwice Lions, rozegrali pierwszy w tym 
sezonie mecz przed własną publicznością. 
Mimo atutu własnego boiska, gliwiccy 
futboliści nie mieli łatwego zadania, bo 
ich przeciwnikiem byli aktualni mistrzo-
wie i jedni z faworytów do wygrania ligi – 
Kraków Football Kings. Beniaminek ograł 
jednak mistrza i spotkanie w Wilczym 
Gardle zakończyło się zdecydowanym 
zwycięstwem Lionsów – 43:13. (mag)

Pierwsi już ćwiczyli!
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT

OFERTA PRACY

NIERUCHOMOŚCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można 
sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geopor-
tal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. JÓZEFA LOMPy 7, lokal nr 2, parter, 
pow. 162,14 m2 + 2 piwnice: 20,73 m2  

i 13,47 m2, 5 pokoi, kuchnia, komórka, 
2 przedpokoje, łazienka, Wc
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
315 700,00 zł
Wadium: 15 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. ZWycIĘSTWA 40, lokal nr 6, II pię-
tro, pow. 66,24 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Wc, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
157 000,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. ASNyKA 6b, lokal nr 5, II piętro, 
pow. 21,17 m2, 1 pokój, wnęka kuchen-
na, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. PERKOZA 7, lokal nr 23, IV piętro, 
pow. 45,82 m2, 2 pokoje, pokój z anek-
sem kuchennym, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 400,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. PLISZKI 3, lokal nr 36, VI piętro, 
pow. 36,21 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
102 800,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. ŁOKIETKA 1, lokal nr 7a, III piętro, 
pow. 36,64 m2 + piwnica: 1,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostę-
pem do Wc (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. ZyGMUNTA STAREGO 31, lokal  
nr 2, parter, pow. 108,13 m2 + 2 piwnice:  
6,30 m2 i 9,36 m2 (łącznie 15,66 m2),  
3 pokoje, 2 kuchnie, spiżarka, 2 łazienki 
oraz Wc z dostępem z korytarza (korytarz 
pozostaje w częściach wspólnych nieru-
chomości)
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
211 700,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ PLAc JAŚMINU 10, lokal nr 6, podda-
sze, pow. 47,95 m2 + piwnica: 8,79 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
75 700,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 22 kwietnia 2016 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 3, lokal nr III, parter 
oraz I piętro, pow. 299,80 m2, parter: 4 
pomieszczenia i Wc, I piętro: 5 pomiesz-
czeń, Wc i 2 korytarze oraz wewnętrzna 
klatka schodowa
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
515 600,00 zł
Wadium: 25 800,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.25, 7 czerwca 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.45
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. WySZyŃSKIEGO 14a, lokal nr u-1, 
parter oraz I piętro, pow. 462,01 m2, 
parter: 9 pomieszczeń, 2 korytarze  
i Wc, I piętro: 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 249 500,00 zł
Wadium: 62 500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2016 r. od godz. 
14.55 do 15.10, 7 czerwca 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

MIESZKALNE

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

zostaje odwołany
I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż lokalu użytkowego nr III 
położonego przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 
3 wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części grun-
tu, który został ogłoszony na dzień  
26 maja 2016 r. na godz. 9.00.
Przetarg zostaje odwołany ze względu na 
brak możliwości jego przeprowadzenia  
26 maja 2016 r., który jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

OGŁASZA 
II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
1. Lokalizacja
Przy ul. I. Mościckiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji grun-
tów i KW
Działka nr 658 obręb Żerniki położona w Gliwicach z księgi wie-
czystej nr GL1G/00005738/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr 658 obręb Żerniki 
o powierzchni 0,1590 ha, użytek: RIVa/grunty orne – 0,0910 ha, 
ŁIV/łąki trwałe – 0,0647 ha, WŁIV/grunty pod rowami – 0,0033 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00005738/4.
Działka położona w obrębie Żerniki przy ul. I. Mościckiego w Gliwi-
cach w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny. Działka posiada 
w zasięgu dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz gazowej. Włączenie do drogi publicznej tj. ul. 
Olszewskiego w Gliwicach poprzez działki nr 1661 i 1662 obr. Żerniki.
Część działki nr 658 obr. Żerniki o pow. 0,0530 ha została objęta 
umową dzierżawy obowiązującą do 31 października 2016 r. z prze-
znaczeniem na rekreacyjny ogród przydomowy. Nabywca wchodzi 
w prawa i obowiązki właściciela działki. 
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć 
drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia wła-
ściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie. W granicy działki przechodzi rów melioracyjny, dlatego 
wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować zakłócenia 
stosunków wodnych na sąsiednich gruntach, powstałe szkody właściciel 
winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie. W przypadku 
przedmiotowego rowu informujemy, że właściciel nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również 
zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma obowiązek 
udostępnienia dojścia do rowu celem jego konserwacji.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieru-
chomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania ze-
zwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: 
Część działki nr 658 obr. Żerniki o pow. 0,0530 ha została objęta 
umową dzierżawy obowiązującą do 1 października 2016 r. z przezna-
czeniem na rekreacyjny ogród przydomowy. W związku ze sprzedażą 
nabywca wchodzi w prawa i obowiązki właściciela. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 658 obręb Żerniki położona jest na terenie na którym 
od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmują-
cego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. 
Tarnogórskiej. Przedmiotowy plan uchwalony został przez  Ra-
dę Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r.,  
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego pod 
poz. 6770 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka 
nr 658 obr. Żerniki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
11 MNn – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy – nowe. 
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNn do 13 MNn obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

    a) usługi nieuciążliwe, 
    b) garaże, budynki gospodarcze, 
    c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi, 
    d) zieleń urządzona, 
    e) sieci infrastruktury technicznej.
Równocześnie informujemy, iż w rozdziale 2 §8 pkt 4) ppkt a) usta-
lono zakaz „realizacji zabudowy szeregowej w obrębie terenów (…) 
11MNn.” oraz w niewielkiej północnej części na terenach oznaczo-
nych symbolami:
9ZP –co oznacza: Tereny zieleni urządzonej
5WS – co oznacza: Tereny wód powierzchniowych, cieków wodnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 12 ZP obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
    a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków, 
    b) mała architektura, 
    c) ciągi piesze i rowerowe, 
    d) mosty i kładki, 
    e) drogi wewnętrzne, 
    f) zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 WS do 8 WS obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – cieki wodne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
    a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, 
    b) mosty i kładki.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 375 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 3750,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem vat stosow-
nie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 25 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
24 czerwca 2016 r. 
I ustny przetarg odbył się 18 stycznia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i zakończył 
wynikiem negatywnym. 
8. Wadium:
Wadium w wysokości 37 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Prze-
targ, dz. nr 658 obr. Żerniki oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 maja 2016 r.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 m-cy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 
32/239-12-21.

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 2015 R., POZ. 1774 ZE ZM.)

UŻYTKOWE

nabór nr KD.210.13.2016.KP-2

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

w Wydziale Kultury i Promocji Miasta
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu w dziale Oferty 

pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354)

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pra-

cownika,
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i 

oświadczeń,

• warunków pracy na danym 
stanowisku,

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z 
orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 

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

ObRADy NA ŻyWO
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 do-
stęp do internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę  
www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

PLANOWANy PORZąDEK SESJI RADy MIASTA 
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 28 kwietnia 2016 r., planuje się wprowa-

dzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

Gliwice na 2016 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 

miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwo-
dów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg krajowych.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 21 kwietnia br. oraz Miejskim Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się 28 kwietnia br.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE

OFERTY PRACY

Śląskie centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca w ruchu  
międzynarodowym (kat. c+E)

Siedziba firmy: Gliwice • nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 27 lat;
• Atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o 

płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, MILOG, 
premie, itp.;

• Pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego;

• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świad-

czeń należnych;
• Szkolenia wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• Ważne prawo jazdy kategorii C+E;

• Elektroniczna Karta Kierowcy;
• Doświadczenie;
• Dyspozycyjność;
• Oświadczenia o niekaralności;
• Posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:  
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek D tel. 602-290-402 lub e-mail: 
transport@scl.com.pl. Szczegółowe informacje 
dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce Kariera.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Maszynista pojazdów trakcyjnych
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Maszynista/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat;
• Dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy;
• Praca zmianowa;
• Pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego;
• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia;
• Szkolenie wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• Uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym 

– spalinowymi pojazdami trakcyjnymi;
• Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na stanowisko maszynisty;
• Umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy;
• Dyspozycyjność;
• Dobra organizacja pracy;

• Mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub 
ustawiacza;

• Dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• Wykonywanie manewrów w obrębie bocznicy  

i stacji kolejowej;
• Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą 

maszynisty;
• Kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy;
• Prowadzenie przeglądów P1;
• Współpraca z dyspozytorami bocznicy i drużyną 

manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, tel. 
608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ustawiacz
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Ustawiacz/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat;
• Dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w 

pełnym wymiarze czasu pracy;
• Praca zmianowa;
• Pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyj-
nego;

• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia;
• Szkolenie wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• Posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko 

ustawiacza;
• Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na stanowisko ustawiacza;
• Bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizycz-

ne spełniające aktualnie obowiązujące przepisy;
• Dyspozycyjność;

• Mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• Organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi 

i ruchami taboru kolejowego w sposób zabezpiecza-
jący prawidłowe i terminowe wykonanie zadań;

• Obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprze-
wodowej;

• Ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury 
według posiadanych uprawnień;

• Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywa-
nymi obowiązkami;

• Współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszyni-
stą, dyżurnym ruchu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, 
tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@
scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce 
Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1

zatrudni
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej oraz koparko-ładowarki,

• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• kierowcę z uprawnieniami: c+E wraz T.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel.: 32/270-40-03; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1

informuje:
Oferujemy do sprzedaży wycofane z eksploatacji „barakowozy”.

Dokładnych informacji udziela dział LOGISTYKI. Kontakt: jskiba@pruim.gliwice.pl., tel. 32/270-40-03 

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice 
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  

aplikant lub młodszy strażnik 

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

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

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośred-
nictwem poczty w terminie do 12 maja 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

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

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 12 maja 2016 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

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

• spawacz – wykształcenie: mile 
widziane zawodowe, doświad-
czenie zawodowe, uprawnie-
nia spawacza gazowego, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów, 
teren Śląska;

• cukiernik/pomoc cukiernika 
– wykształcenie zawodowe, 
wymagane doświadczenie, 
książeczka sanepidu, możliwość 
przyuczenia do zawodu, praca 
w Gliwicach na jedną zmianę;

• barista – wykształcenie: śred-
nie, podstawowa znajomość 
języka obcego, książeczka 
sanepidu, doświadczenie na 
stanowisku baristy, komuni-
katywność oraz umiejętność 
pracy w zespole, gotowość do 

szybkiego uczenia się, wysoka 
kultura osobista, odpowiedzial-
ność, rzetelność, gotowość do 
pracy w weekendy i święta, 
miejsce pracy: Gliwice;

• monter reklam – wykształ-
cenie średnie, mile widziane 
doświadczenie w branży re-
klamowej, prawo jazdy kat. B, 
zdolności manualne, obsługa 
elektronarzędzi, produkcja 
i montaż reklam (m.in. kleje-
nie, skręcanie elementów z na-
ciskiem na estetykę i precyzję 
wykonania), zawieszanie goto-
wych elementów na ścianach, 
jedna zmiana, praca w Knuro-
wie, w przypadku montażu wg 
zleceń na terenie Polski;

• monter ociepleń budynków 
– wymagane doświadczenie 
zawodowe przy ocieplaniu 
budynków, mile widziane pra-
wo jazdy kat. B, chęci do pracy, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Pyskowice;

• doradca klienta – wykształ-
cenie średnie, mile widziane 
doświadczenie w branży bu-
dowlanej oraz uprawnienia 
na wózki widłowe, obsługa 
klientów sklepu, uzupełnianie 
towaru, przygotowywanie za-
mówień dla klientów, oferta 
także dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, 
dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice.

Oferty z 14 kwietnia 2016 r.

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

I NIEOGRANIcZONy PRZETARG USTNy (Z LIcyTAcJą)
na sprzedaż samochodu osobowego

Marka: POLONEZ cARO 1,6
Rok produkcji: 1998 
Sprzedający nie jest w posiadaniu kluczyków do pojazdu.

cENA WyWOŁAWcZA: 1100,00 zł netto
Minimalne postąpienie: 50,00 zł netto
UWAGA! Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg rozpocznie się w dniu  4 maja 2016 r., o godz. 10.00, w sali nr 254, w siedzibie Sprzedającego (Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu w wysokości 100,00 zł na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 

42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
     z podaniem tytułu przelewu „wadium do przetargu OR.0752.23.2012”,

2. dowód wpłaty wadium lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  należy przedłożyć sprzedającemu 
bezpośrednio przed otwarciem przetargu, 

3. przedstawienie przed otwarciem przetargu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, a w przypadku 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej,

4. jeżeli oferentem nie jest osoba fizyczna, złożenie przed otwarciem przetargu wyciągu z krajowego rejestru sądowego, 
5. jeżeli za oferenta działa pełnomocnik, złożenie przed otwarciem przetargu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w 

formie przewidzianej prawem; za oferenta uważa się osobę wpłacającą wadium. 

W przypadku niespełnienia warunków udziału w przetargu oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zaliczone na poczet zapłaty należnej Sprzedającemu, 
a jeżeli oferent, który zaoferuje najwyższą cenę uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty w terminie przewidzianym 
w umowie – wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie im zwrócone w terminie 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia 
wyników przetargu przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Oględzin samochodu można dokonać w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego – Panią 
Ewą Jakubowską (tel. 32/239-13-03), która udzieli również wszelkich informacji na temat pojazdu.
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

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

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327 obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, 

położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4.

Termin rokowań: 31 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 684 500,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. 
zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Zaliczka: 68 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:  
25 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań. 
Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,4706 ha, KW GL1G/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. chorzowskiej 103,  

o pow. 0,6357 ha, KW GL1G/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,  

KW GL1G00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0076 ha, KW GL1G/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0014 ha, KW GL1G/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,7109 ha, KW GL1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości  prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - wartość bu-
dynków.

I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% 
prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 
177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej 
• działkę nr 1358 o pow. 0,1816 ha obr. Nowe Miasto, 

położoną w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego,  
KW nr GL1G/00049125/4.

Termin przetargu: 8 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:  
776 400,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) niniejsza trans-
akcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT - art. 43 ust. 10 ustawy.
Wadium: 77 640,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości obejmującej 
• działkę nr 519/2 obręb Kłodnica, zlokalizowaną 

przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. H. Sienkie-
wicza w Gliwicach, o powierzchni 0,6663 ha, KW nr 
GL1G/00032996/8.

Termin przetargu: 6 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 200 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT sto-
sownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).
Wadium: 120 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd budynków Miejskich
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
budynku mieszkalnego przy ul. Nad Torami 1 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

Zarząd budynków Miejskich
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, pn.:

Roboty remontowe w budynku przy ul. Tarnogórskiej 252 w Gliwicach:
1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej;
2. Wydzielenie pomieszczenia łazienki w mieszkaniu nr 1;
3. Wprowadzenie instalacji gazowej do budynku wraz z wykona-

niem instalacji centralnego ogrzewania gazowego, instalacji 
zimnej wody i ciepłej wody użytkowej;

4. Rozbiórka komórek gospodarczych.
Termin składania ofert: 27 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

Zarząd budynków Miejskich
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, pn.:

Remont elewacji wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym 
TbS przy ul. Dworskiej 3c, D i E w Gliwicach.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 

Inwalidów Wojennych 12, zostały  
podane do publicznej wiadomości  

nw. wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 218–242 do 29 kwietnia 2016 r.
•	 nr 232, 253–263 do 4 maja 2016r.

wydzierżawienia:
•	 nr 243-248 do 4 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 77/2016 do 5 maja 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 74/2016 do 29 kwietnia 2016 r.
•	 nr 75/2016 do 29 kwietnia 2016 r.
•	 nr 76/2016 do 3 maja 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 11/SP/2016 do 5 maja 2016 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

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

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 – I etap.

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.15

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, 
że 22 kwietnia 2016 r. (piątek) Zakład będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
 zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 
ul. chorzowska 150.

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2016
Termin składania ofert: 17 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2016 r. o godz. 10.00

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

INFORMACjA
WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URZĘDU MIEjSKIEGO W GLIWICACH

Podaje się do publicznej wiadomości, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część Osiedla brzezinka, położoną na zachód od ulicy bydgoskiej i ulicy Lubelskiej (uchwała Rady Miasta 
Gliwice nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r.) został opublikowany 31 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z 2016 roku, poz. 1914 i wejdzie w życie 1 maja 2016 roku.
Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.gliwice.eu  
w zakładce: PRAWO LOKALNE/Uchwały Rady Miasta – akty prawa miejscowego.

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:

remont szatni obchodowych kotłów WR-25.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30

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

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:

remont pomieszczeń socjalnych stacji „E”.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30

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

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:

remont elewacji budynku kotłowni WP-70.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.
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Mistrzynie Polski (od lewej): Julia Malinowska, Marta Malinowska, Marta Pluta (skip)  
i Joanna Benet 

Po remisach w dwóch ostatnich meczach Piast Gliwice wciąż liczy 
się w walce o mistrzostwo! Do prowadzącej w tabeli Ekstraklasy 
warszawskiej Legii Niebiesko-czerwoni mają tylko 3 punkty straty.  
Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć spotkań.

Szkoleniowiec Piasta Gliwice zagrze-
wa swoich podopiecznych do walki. Re-
mis z Lechem w Poznaniu nie przekreślił 
szans na zdobycie pierwszego w historii 
gliwickiego klubu tytułu mistrzowskiego. 
– Przyjechaliśmy do Poznania, żeby roze-
grać dobre zawody. W pierwszej połowie 
graliśmy nieźle, ale przy pierwszej okazji 
dla Lecha już straciliśmy bramkę – a po-
tem drugą. To znacznie utrudniło nam 
grę – mówił po spotkaniu z Kolejorzem 
Radoslav Látal. – Uważam, że mogliśmy 
wygrać... ale graliśmy w dziesiątkę – do-
dał trener Piasta. Trudno jednoznacznie 
ocenić ten mecz. Piast zaczął fatalnie, 
ale po stracie bramki gliwiczanie domi-
nowali. Kiedy gra się wyrównała – Lech 
podwyższył. Do przerwy gospodarze pro-
wadzili 2:0. Druga odsłona to zupełnie 
inna bajka. Szybki gol dla Niebiesko-Czer-

wonych, zadziorna gra, skuteczne i precy-
zyjne podania. Takiego Piasta chciało się 
oglądać! Wiele pokrzyżowała czerwona 
kartka dla Kamila Vacka. Ale Piast nie 
odpuścił. Zdołał zremisować. Być może 
z trudem wywalczony punkt będzie miał 
decydujące znaczenie w końcowym roz-
rachunku.

 Kilka dni wcześniej gliwiczanie zre-
misowali u siebie z Cracovią 1:1. To był 
pechowy remis. Do wygranej zabrakło 
kilkudziesięciu sekund, bo Pasy wy-
równały dopiero w doliczonym czasie 
gry. Dwa mecze i dwa remisy. Nic stra-
conego – Piast dalej liczy się w walce  
o mistrzostwo, bo prowadząca w tabeli 
Legia nie spisuje się na finiszu sezonu 
nazbyt rewelacyjnie. W poprzedniej 
kolejce zremisowała u siebie z Ruchem 
Chorzów.

 W następnym meczu piłkarze, trenerzy 
i przede wszystkim kibice Piasta liczą na 
trzy punkty. Tym bardziej, że mecz z Lechią 

Gdańsk odbędzie się w Gliwicach. Pierwszy 
gwizdek wybrzmi 24 kwietnia (niedziela)  
o godz. 18.00. Wszyscy na stadion!    (as)

Radoslav Látal: Walczymy dalej!

„Rozbitki” na tronie!

12 zwycięstw z rzędu!

Złoty i brązowy medal wywalczyły drużyny reprezentujące AZS 
Politechniki Śląskiej Gliwice na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w curlingu, które odbyły się w cieszynie. Na najwyższym stopniu 
podium stanęły niezawodne „Rozbitki”. Trzecie miejsce przypa-
dło „Smokom”. 

 W mistrzostwach wystartowało  
5 ekip kobiecych oraz 12 męskich. Rywa-
lizacja wśród pań była bardzo wyrówna-
na. W finałowym pojedynku „Rozbitki” 
z Gliwic zmierzyły się z POS Łódź „Kamy-
czek”. Mecz zakończył się remisem – 4:4. 
Rozegrano ekstra end, który także nie 
przyniósł rozstrzygnięcia. W tej sytuacji, 
zgodnie z regulaminem, wygrywa druży-
na, która nie posiada hammera, a były to 
zawodniczki z Gliwic! Tym samym nasze 
panie, dowodzone przez Martę Plutę, po 

rocznej przerwie znów zdobyły złoty me-
dal. Zwycięzca finału zdobył tytuł Mistrza 
Polski Kobiet 2016 oraz prawo do repre-
zentowania Polski na Mistrzostwach 
Europy grupy B w szkockim Braehead.

 Nie gorsi chcieli być też panowie. 
„Smoki” (kapitan Andrzej Augustyniak) 
walczyły dzielnie, ale tym razem zajęły 
trzecie miejsce. Wynik ten nie jest nie-
spodzianką. Tak samo jak drużyna „Roz-
bitek”, tak i „Smoki” regularnie plasują się 
w pierwszej trójce Mistrzostw Polski.   (as)

Piłkarki ręczne SPR Sośnica Gliwice przyzwyczaiły nas do świet-
nych wyników. W obecnych rozgrywkach nasze szczypiornistki 
prezentują się rewelacyjnie. W pierwszym meczu przed własną 
publicznością w rundzie rewanżowej II ligi kobiet znów wygrały. 
Tym razem z LZS TOR Dobrzeń Wielki 34:30 (19:14). 

Było to dwunaste z rzędu zwycię-
stwo podopiecznych Macieja Haupy. 
Podczas sobotniego spotkania, tre-
ner sukcesywnie wprowadzał do gry 
zawodniczki z grup juniorskich, gdzie 
prym wiodła Zuzanna Mikosz wspie-
rana przez doświadczone zawodniczki: 
Patrycję Kobusińską i Olę Abramowicz 
– naszą kapitan drużyny, która kolejny 
raz została najlepszym strzelcem me-
czu (9 goli).

 Wygrana przed licznie zgromadzoną 
publicznością w hali przy ul. Sikorskiego 
130 pokazała, że budowany od dwóch 

sezonów zespół, nieprzypadkowo zaj-
muje fotel lidera rozgrywek, co nagro-
dzone zostało gromkimi brawami przez 
wiernych kibiców klubu po zakończonym 
meczu. Mimo, że drużyna nie musi już 
walczyć o awans do baraży, zawodniczki 
nie zamierzają osiadać na laurach i pla-
nują wygrać wszystkie zaplanowane 
spotkania tej rundy.

 Już w najbliższą niedzielę, 24 kwiet-
nia, w Katowicach-Szopienicach szczy-
piornistki zmierzą się z UKS Imperium 
Katowice. Początek zawodów o godz. 
17.30. Trzymamy kciuki!
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