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Szymon Wąs  
– champion z Gliwic

O swojej przygodzie z kickboxingiem 
opowiada Szymon Wąs – wielokrotny 
reprezentant Polski, zdobywca wielu ty-
tułów  mistrzowskich. Na co dzień trenuje 
w jednym z gliwickich klubów. 

Wybory  
prezydenckie

10 maja w całym kraju będziemy wy-
bierać Prezydenta RP. Lokale wyborcze 
będą czynne od 7.00 do 21.00. Gdzie gło-
sować w Gliwicach? Sprawdź w wykazie 
ulic i obwodowych komisji wyborczych.

Kolejne siłownie  
pod chmurką!

Już niebawem na mapie Gliwic przy-
będą dwa punkty, w których mieszkańcy 
będą mogli bezpłatnie zadbać o sprawność 
fizyczną. Siłownie plenerowe cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem.

Zamanifestuj  
swój patriotyzm!

Tegoroczne obchody Święta 3 Maja  
w Gliwicach odbędą się na Placu Krakow-
skim. Prezydent Gliwic zaprasza wszystkich 
mieszkańców do wspólnego uczczenia  
224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.   

KONCERTOWY MAJ  
W GLIWICACH! 10
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AKTUALNOŚCI

Są ludzie, którzy kreują miejskie życie, wprowadzając do niego energię, zabawę i kulturę. Realizują wydarzenia, które odbijają się szero-
kim echem wśród mieszkańców miasta. Z roku na rok tego typu inicjatyw jest coraz więcej. W 2014 roku Gliwice były areną wielu nowych 
przedsięwzięć zrealizowanych przez organizacje pozarządowe oraz osoby, którym leży na sercu aktywność społeczna. Ich bezpośrednimi  
i pośrednimi odbiorcami byliśmy my – gliwiczanie. Od nas zależy teraz, który projekt zdobędzie nagrodę prezydenta Gliwic.

Konkurs „Liderzy Społeczni Gliwic 
2014”, wyłaniający najprężniej działające 
organizacje, społeczników, debiutantów, 
inicjatywy i dobroczyńców biznesowych, 

istnieje w kalendarzu miejskich wyda-
rzeń już od wielu lat i na stałe osadził 
się w świadomości gliwiczan. Prezydent 
miasta nagradza zwycięzców w imieniu 

wszystkich mieszkańców Gliwic. Jedna 
z kategorii stanowi wyjątek – to wybór 
„Inicjatywy Roku” w głosowaniu gliwiczan 
„Vox populi”. Do Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych wpłynęło już 
dziewięć zgłoszeń ubiegających się o ten 
tytuł, spośród których kapituła, powołana 
przez prezydenta miasta, wybrała sześć. 
Właśnie z tego grona każdy może wybrać 
jedną propozycję – taką, która wywarła 
na nas największe wrażenie i najlepiej 
odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Nominowanymi do tytułu „Inicjatywa 
Roku 2014” są:
• I Półmaraton Gliwicki (Fundacja Bieg 
Rzeźnika) – impreza sportowa skierowa-
na do aktywnych mieszkańców Gliwic 
oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z bieganiem. To dwa dni 
zmagań, podczas których rywalizowały ze 
sobą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. 
• Festiwal podróżniczy „Świat to za 
mało!” (Stowarzyszenie Przed Siebie) 
– największa tego typu impreza podróż-
nicza w Gliwicach. W ramach festiwalu 
odbyła się m.in. gra miejska, prelekcje  
i marsz nordic walking. W imprezie wzięło 
udział około 300 mieszkańców Gliwic, 
którzy mogli dzięki niej odnaleźć nowe 
podróżnicze inspiracje.
• Festiwal Winter Reggae (Stowarzy-
szenie GTW) – kolejna edycja jednego 
z najstarszych festiwali reggae w Polsce. 
Głównymi gwiazdami w 2014 roku byli 
Izrael, Mesajah i Tabu – artyści z czołówki 
rodzimej sceny reggae. Szeroka promo-
cja i bogata historia sprawia, że Festiwal 
Winter Reggae jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych gliwickich wydarzeń 
kulturalnych.

• Liga Bohaterów (Fundacja „Kapitan 
Światełko”) – fabularyzowane, bezpłatne 
warsztaty z zakresu pierwszej pomocy  
i ratownictwa dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.
• „Seria Pokazów Nieba” (Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii, 
oddział Gliwice) – cykl pokazów astro-
nomicznych połączonych z prelekcjami  
i praktyką obserwacyjną. Przedsięwzięcie 
jest realizowane we współpracy z różny-
mi organizacjami i instytucjami, na ogół 
podczas imprez plenerowych, a także  
w szkołach oraz przedszkolach.
• Warsztaty teatralne dla młodzieży 
uczącej się w Gliwicach (Stowarzysze-
nie Kulturalne Pro-Scenium) – seria zajęć 
skierowanych do młodych gliwiczan, pod-
czas których mieli oni okazję zapoznać się 
z tajnikami sztuki teatralnej i wziąć udział 
w realizacji małej formy scenicznej. 

Głosowanie potrwa do 20 maja do 
godziny 12.00. Ważny głos na „Inicja-
tywę Roku 2014” można oddać drogą 
internetową, wchodząc na stronę www.
gcop.gliwice.pl i dokonując wyboru 
jednej inicjatywy w specjalnej sondzie. 
Drugą możliwością jest wypełnienie za-
łączonego obok kuponu konkursowego, 
który należy wyciąć i dostarczyć do jednej  
z urn umiejscowionych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego (przy 
wejściu głównym) oraz w Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych (ul. Stu-
dzienna 6). Wśród głosujących zostanie 
rozlosowanych 10 podwójnych zaproszeń 
na galę rozdania nagród, organizowaną  
10 czerwca.

ZDECYDUJ I WYBIERZ „INICJATYWĘ ROKU 2014”

MASZ PYTANIE O PARKOWANIE? 
ZAJRZYJ DO INTERNETU!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od lipca w centrum Gliwic ma zacząć obowiązywać płatny sys-
tem parkowania. Działa już specjalna strona internetowa, na której można znaleźć szczegółowe infor-
macje na ten temat. 

Obecnie znalezienie wolnego miejsca 
do parkowania w centrum jest nie lada 
wyzwaniem. To powinno się zmienić,  
bo od lipca w Gliwicach – podobnie jak  
w innych dużych miastach – ma zacząć 
funkcjonować Strefa Płatnego Parko-
wania. Wyznaczono ją mniej więcej  
w odległości kilkuset metrów od Rynku 
oraz ul. Zwycięstwa i podzielono na dwie 
podstrefy. W efekcie rotacja samochodów 
ma być większa. Teraz kierowcy zajmują 
darmowe miejsca postojowe często przez 
wiele godzin, a po wprowadzeniu opłat 
sporo z nich przyjedzie na krótko, załatwi 
swoją sprawę i odjedzie. 

Przygotowania do wprowadzenia 
systemu są w toku. Aby ułatwić miesz-
kańcom uzyskanie z wyprzedzeniem infor-
macji o płatnym parkowaniu w centrum, 
miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna 
uruchomiła specjalną stronę internetową. 
Pod adresem www.parkowaniegliwice.pl 
można znaleźć m.in. mapę strefy parkin-
gowej, wykaz ulic w obydwu podstrefach, 
informacje o opłatach, abonamentach  
i ryczałtach oraz listę parkomatów, a do-
kładnie PIAP-ów, czyli wielofunkcyjnych, 
nowoczesnych urządzeń służących nie 
tylko do opłacania postoju. Jest także 
możliwość elektronicznego zadawania 

pytań, a te najistotniejsze i najczęściej się 
powtarzające są publikowane na stronie. 
Zajrzyj koniecznie! 

(al)fo
t. 

K.
 K

rz
em

iń
sk

i

www.parkowaniegliwice.pl
www.parkowaniegliwice.pl
www.gcop.gliwice.pl
www.gcop.gliwice.pl
www.gcop.gliwice.pl
mailto:kp@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a@um.gliwice.pl
mailto:lenczowska_j@um.gliwice.pl
mailto:redaktor@um.gliwice.pl
mailto:wesolowski_m@um.gliwice.pl
mailto:ogloszenia@um.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  18/2015 (741), 30 kwietnia 2015 3

3 MAJA W GLIWICACH:  
Zamanifestuj swój patriotyzm!

To było ważne spotkanie

Tegoroczne obchody Święta 3 Maja w Gliwicach odbędą się na Placu 
Krakowskim. Prezydent Gliwic zaprasza wszystkich mieszkańców do 
wspólnego uczczenia 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oficjalnym uroczy-
stościom towarzyszyć będą ciekawe wydarzenia artystyczne. 

3 maja (niedziela) o godz. 12.30  
w kościele katedralnym pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła zostanie odpra-
wiona Msza święta w intencji Ojczyzny. 
Po nabożeństwie spod Katedry uczestnicy 
przejdą na Plac Krakowski, gdzie około 
godz. 14.20 rozpoczną się oficjalne uro-

czystości z udziałem pocztów sztandaro-
wych, wojska, przedstawicieli gliwickiego 
samorządu, harcerzy. 

Po zakończeniu uroczystości, 
około godz. 14.40 zebrani na Placu 
Krakowskim gliwiczanie będą mogli 
wysłuchać koncertu trzech orkiestr 

dętych. Jako pierwsza wystąpi Gór-
nicza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”  
pod batutą dr hab. Leszka Podolskiego 
(obecna także podczas oficjalnej części 
uroczystości). Następnie wystąpią muzycy  
z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wrę-
czycy Wielkiej, którą dyrygować będzie 
Bartłomiej Pięta (orkiestra wcześniej 
przemaszeruje ulicami miasta z Placu Pił-
sudskiego na Plac Krakowski). Trzecim wy-
stępem tego popołudnia będzie koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzy-

nie-Koźlu pod batutą Krzysztofa Ligenzy.  
Zaś finałem całego koncertu będzie wspól-
ny występ wszystkich orkiestr.

To nie koniec atrakcji. W niedzielne 
popołudnie w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) odbędzie się Koncert Pieśni 
Patriotycznej. Wstęp jest bezpłatny. Nato-
miast wieczorem na deskach Kina AMOK 
– Sceny BAJKA wystąpi zespół PLATEAU 
z gościnnym udziałem Martyny Jakubo-
wicz i Krzysztofa Kiljańskiego w koncercie  
pt. „Projekt Grechuta”. Bilety zostały już 
wyprzedane.     (as)

Jak co roku na Cmentarzu Centralnym 
w Gliwicach odbyło się Spotkanie Pokoleń. 
Uczestniczyli w nim uczniowie gliwickich 
szkół i kombatanci, przedstawiciele władz 
samorządowych i służb mundurowych. 
Uczcili pamięć więźniów politycznych 
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau i jego filii w Gliwicach 
– pomordowanych przez konwojentów SS 
w Marszu Śmierci w 1945 roku.  

– Dzisiejsza uroczystość daje nam 
wszystkim wyjątkową możliwość między-
pokoleniowego przekazywania pamięci  
o wydarzeniach sprzed 75 lat – mówił  
27 kwietnia Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. Podczas spotkania nie 
zabrakło salwy honorowej. Zagrała Górni-
cza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”, wystąpił 
Zespół Wokalno-Recytatorski KOMBATANT 
ZKRP i BWP oraz uczniowie Gimnazjum 

nr 3 im. Noblistów Polskich. – Obóz  
w Auschwitz był ogromną tragedią, a teraz 
błędem byłoby nie pamiętać o ofiarach.  
To byłaby wina naszego pokolenia – pod-
kreślała Agata Cira, dyrektor „trójki”. 

– Bardzo się cieszę, że w tej patriotycz-
no-historycznej uroczystości bierze udział 
młodzież – mówił Bogusław Saliwka, 
współinicjator Spotkania Pokoleń, prezes 
miejskiego oddziału Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
W organizację włączyły się też: Polski 
Związek Więźniów Politycznych Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, 
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 
oraz Miasto Gliwice. Patronat nad uroczy-
stością objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. 

       (al)
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SPOŁECZEŃSTWO

CO SŁYCHAĆ NA RYNKU PRACY?  
JEST POPRAWA!

1 maja przypada Święto Pracy. Z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda 
sytuacja na gliwickim rynku pracy. Okazuje się, że dane są optymistyczne – spa-
da stopa bezrobocia, rośnie liczba ofert pracy i osób podejmujących zatrudnienie.  
– Od dwóch lat obserwujemy stałą poprawę na rynku pracy – przyznaje Marek 
Kuźniewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Pod koniec pierwszego kwar-
tału bieżącego roku w gliwickim 
urzędzie pracy zarejestrowanych 
było 6927 mieszkańców. Dla po-
równania przed rokiem o tej porze 
bez pracy pozostawało 7829 gliwi-
czan. Aktualnie stopa bezrobocia 
w Gliwicach wynosi 6,9%. Wskaź-
nik ten jest wyraźnie niższy niż  
w województwie śląskim (10%) 
czy Polsce (12%). 

Od lat gliwicki rynek pracy wy-
pada także lepiej w porównaniu 
do pobliskich miast, gdzie stosu-
nek liczby bezrobotnych do liczby 
aktywnych zawodowo jest wyższy 
i wynosi: 9,9% – w powiecie gli-
wickim, 12,4% – w Zabrzu, 19,3%  
– w Bytomiu, 8,5% – w Rudzie 
Śląskiej. Gliwice znalazły się  
na czwartym miejscu wśród 

miast na prawach powiatu woje-
wództwa śląskiego, które mogą 
pochwalić się najniższym wskaź-
nikiem bezrobocia. 

Tu jest potencjał…
Na dobrą sytuację lokalnego 

rynku pracy wpływa m.in. istnienie 
w Gliwicach strefy ekonomicznej, 
w której na terenie miasta działa 
70 firm dających zatrudnienie  
16,4 tys. osób. – Dodatkowo 
Gliwice charakteryzuje znaczny 
potencjał w zakresie jakości 
pracowników, mierzony liczbą 
studentów (ponad 27 tys.). Naj-
popularniejsze wśród studentów 
są kierunki inżynieryjno-technicz-
ne, produkcja i przetwórstwo, 
informatyczne oraz ekonomiczne. 
Jednym z najważniejszych dostaw-

ców wykwalifikowanej kadry jest 
w Gliwicach Politechnika Śląska, 
która aktywnie współpracuje  
z biznesem – czytamy w raporcie 
firmy Jones Lang LaSalle ze stycz-
nia 2015 r. 

Pod koniec marca tygodnik 
„Wprost” opublikował z kolei ogól-
nopolski ranking szkół wyższych, 
których absolwenci są najbardziej 
poszukiwani przez pracodawców. 
Gliwicka uczelnia znalazła się na 
wysokim 4. miejscu tego zestawie-
nia. Zdaje się to potwierdzać spore 
zainteresowanie Inżynierskimi 
Targami Pracy i Przedsiębiorczo-
ści, organizowanymi przez Biuro 
Karier Studenckich i Samorząd 
Studencki Politechniki Śląskiej.  
W tegorocznej, siedemnastej 
już edycji imprezy udział wzięło 
blisko sto firm (m.in. Tauron, 
Wasko, KGHM, Capgemini, Nokia, 
DB Schenker, ING, Grupa Żywiec, 
Comarch, Kopex, UPC czy De-
cathlon), które próbowały skusić 
studentów i absolwentów oferta-
mi pracy bądź przybliżyć im realia 
rynku po kierunkach studiów, jakie 
wybrali. 

…i wsparcie
O jednych pracodawcy sami 

zabiegają, inni muszą liczyć  
w tym zakresie na wsparcie 
m.in. Urzędu Pracy. Na szczęście 
tu też propozycji nie brakuje.  
W pierwszym kwartale 2015 r.  
do PUP w Gliwicach wpłynęły 
2394 oferty zatrudnienia. Domino-
wały propozycje dla pracowników 
produkcji, kierowców samocho-
dów ciężarowych, magazynierów, 
pracowników ochrony, robotni-
ków gospodarczych, sprzątaczek, 
pracowników budowlanych  
i spawaczy. Najmniej zaś było ofert 
pracy na stanowiska biurowe i dla 
osób z wykształceniem pedago-
gicznym. Co ciekawe, z „Badań 
lokalnego rynku pracy Gliwic i po-
wiatu gliwickiego”, zleconych przez 
tutejszy PUP wynika, że pracodaw-
cy przy podejmowaniu decyzji  
o zatrudnieniu zawracają uwagę 
nie tylko na tzw. kompetencje 
twarde. – Najwyżej oceniają 
takie cechy, jak punktualność, 
komunikatywność i gotowość  
do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych – wymienia Małgorzata 
Rybakiewicz, pośrednik pracy PUP 
w Gliwicach.

Tym, dla których propozycji 
pracy nie ma, Urząd Pracy oferuje 
cały wachlarz działań aktywizacyj-
nych. Korzystając ze szkoleń, staży, 
dotacji, prac interwencyjnych czy 
społecznie użytecznych, można 

rozwinąć swoje umiejętności, 
a nawet zdobyć nowy zawód. 
W ubiegłym roku z takich form 
wsparcia skorzystało ponad 2300 
osób. 

Dla dopełnienia statystyki od-
notujmy jeszcze, że od początku 
roku pracę podjęło 1709 zareje-
strowanych bezrobotnych z Gli-
wic. – Z pewnością okres wiosenny 

będzie korzystny dla rynku pracy. 
Jest to coroczna tendencja – gdy 
rozpoczynają się prace sezonowe, 
stopa bezrobocia zaczyna spa-
dać. Miejmy nadzieję, że ten stan 
utrzyma się dłużej – podsumowuje 
Małgorzata Rybakiewicz. 

                   (bom)

Marek Kuźniewicz, dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Gliwicach: 
Od dwóch lat obserwujemy stałą popra-
wę na rynku pracy, pomijając sezonowe 
zmiany na przełomach roku. Pracodaw-
cy zgłaszają coraz więcej ofert pracy,  
ze względu na rosnące portfele zamówień. 
Coraz więcej klientów naszego urzędu po-
dejmuje też zatrudnienie. 
Co roku dysponujemy także większymi 

środkami na działania aktywizacyjne, a co za tym idzie, obej-
mujemy pomocą coraz więcej osób. Od połowy 2014 roku poja-
wiły się też nowe instrumenty adresowane do osób do 30. roku 
życia, takie jak bony stażowe, na zatrudnienie czy bony prze-
siedleńcze. Możemy obecnie mówić o trwałej poprawie sytuacji  
na rynku pracy i tendencja ta nie powinna ulec zmianie do koń-
ca 2015 roku.

12 maja Powiatowy Urząd Pracy i Gliwicki Ośrodek Inte-
gracji Niepełnosprawnych organizują Gliwickie Targi Pracy  
dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbędzie się w godzinach  
od 10.00 do 14.00 w Sali Bankietowej „MAG” (ul. Świętokrzy-
ska 6). 
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, po-
rozmawiać z pracodawcami, skonsultować się z doradcami, 
skorzystać z porad specjalistycznych GOIN, uzyskać informacje 
o dofinansowaniu z zakresu rehabilitacji czy zajęciach aktywizu-
jących. Organizatorzy przypominają o zabraniu na Targi aktual-
nego życiorysu zawodowego (CV) i orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. 
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Do końca roku powinny zakończyć się roboty budowlano-montażowe na Drogowej 
Trasie Średnicowej w Gliwicach. Im bliżej finału, tym prace mają być intensywniej-
sze. – W najbliższym czasie tempo zdecydowanie wzrośnie – zapowiadają wyko-
nawcy. Na budowie był po raz kolejny prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

W ubiegłym roku Gliwice 
musiały wziąć na siebie większą 
odpowiedzialność za realizację 
tej inwestycji, niż miasta, w któ-
rych „średnicówka” powstawała 
wcześniej. Postępy na budowie 
śledzą więc bardzo dokładnie 
władze miasta. 23 kwietnia  
w biurze budowy i na placu ro-
bót byli po raz kolejny prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz 
oraz sekretarz miasta, Andrzej 
Karasiński. Razem z nimi zaawan-
sowanie prac sprawdzał także 
wicemarszałek województwa 
śląskiego, Stanisław Dąbrowa. 

Ważną częścią było spotka-
nie z przedstawicielami wyko-
nawców. Do Gliwic przyjechał  
Arkadiusz Kierkowicz – wice-
prezes zarządu Eurovia Polska 
S.A., a Bilfinger Infrastructure 
S.A. reprezentowali Marcin Le-
wandowski – członek zarządu  
i Krzysztof Rzeźnikiewicz – dyrek-

tor techniczny. Przedstawiono 
raport z dotychczas wykonanych 
prac i plany na kolejne miesiące. 

– Budowa śródmiejskiej czę-
ści Drogowej Trasy Średnicowej 
to ogromna i skomplikowana 
inwestycja. Czas nas goni, 
bo zadanie trzeba wykonać  
w określonym terminie, a przy 
tak szerokim zakresie prac za-
wsze mogą zdarzyć się niespo-
dzianki. Konieczna jest maksy-
malna mobilizacja na budowie 
– mówił prezydent Gliwic, który  
na bieżąco monitoruje inwestycję.  
– Roboty budowlano-montażo-
we zakończą się tak, jak zakłada-
liśmy w grudniu. W najbliższych 
miesiącach tempo realizacji 
kontraktu zdecydowanie wzro-
śnie – zadeklarowali zgodnie 
wykonawcy. 

Obecnie roboty zaawan-
sowane są w 63% i trwają na 
całej długości „średnicówki”. 

Powstają następne obiekty in-
żynierskie. Niektóre z nich już  
w maju zostaną udostępnione 
kierowcom. Konieczne będzie też 
wprowadzenie pewnych zmian 
w organizacji ruchu. Do użytku 
zostaną oddane: wiadukt i kład-
ka dla pieszych pomiędzy ulicami 
Franciszkańską i Robotniczą oraz 
węzeł DTŚ i DK88 wraz z dwoma 
rondami i zjazdem w ul. Portową 
(w kierunku Łabęd). Zamknięta 
musi zostać natomiast ul. Sien-
kiewicza w rejonie budowanego 
wiaduktu, gdzie powstaje jed-
no z wielu miejskich połączeń  
ze „średnicówką”. Możliwy bę-
dzie jednak przejazd przez część 
ul. Jana Śliwki.    

Śródmiejski fragment DTŚ 
o długości 5,6 km ma zostać 
otwarty wiosną przyszłego roku. 
Realizacja tej inwestycji będzie 
kosztować w sumie około miliar-
da złotych.      (al)

DTŚ: CORAZ BLIŻEJ FINAŁU

Most nad Kłodnicą i terenami zalewowymi połączy się  
bezpośrednio z otwartą już częścią DTŚ. To kolejny  
500-metrowy obiekt na trasie. Prawie gotowa jest już  
jedna nitka drogi, a na drugiej wykonano 6 z 12 przęseł. 

Pod ul. Zwycięstwa i Dworcową DTŚ przebiega w prawie 
500-metrowym tunelu. W tym miejscu kumuluje się obecnie 
część prac. Zabetonowano 31 z 41 segmentów stropów,  
rozpoczęto wykonywanie kanalizacji oraz drenaży.  
Z góry dobrze widać już powstającą nową miejską przestrzeń, 
na której znajdą się skwer oraz miejsca parkingowe. 

Na śródmiejskim fragmencie 
Drogowej Trasy Średnicowej 
powstaje:

• 11 powiązań  
   z istniejącymi ulicami 
• 2 mosty
• 7 wiaduktów
• 4 kładki dla pieszych
• tunel pod ulicami 
   Zwycięstwa i Dworcową

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
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EDUKACJA

W maju, już po raz drugi, Szkoła Podstawowa nr 32 oraz parafia św. Jerzego w Ła-
będach będą gościły młodzież z Ukrainy. To członkowie zespołu ludowego „Perła”, 
działającego przy polskiej parafii Narodzenia NMP w Dolinie. 

Piętnastoosobowa grupa 
wraz z opiekunami przyjedzie do 
Łabęd 7 maja. Kilkudniowy pobyt 
spędzą w domach goszczących 
ich rodzin. Odwiedzą też łabędzką 
podstawówkę, gdzie wezmą udział 
w zajęciach integracyjnych. Zapla-
nowano wspólne lekcje języków 
polskiego, ukraińskiego i angiel-
skiego, wychowania fizycznego  
i informatyki. Wspólnie z uczniami 
z „32” będą zwiedzać miasto i po-
jadą na wycieczkę do zabrzańskiej 
kopalni „Guido”. 

Ukraińską młodzież będą mo-
gli poznać także inni mieszkańcy 
Gliwic. W programie wizyty zna-
lazły się bowiem dwa koncerty 
grupy. 8 maja „Perła” wystąpi  
w Centrum Sportowo-Kulturalnym 
„Łabędź” (ul. Partyzantów 25). 
Początek – godz. 16.30. Natomiast 
10 maja Ukraińcy zaprezentują 
się w Centrum Edukacyjnym im. 

św. Jana Pawła II (w sąsiedztwie 
Katedry). Początek – godz. 12.15.  
– Na tegoroczną wizytę zespół 
przygotował godzinny program 
z okazji obchodów Święta Naro-
dowego Trzeciego Maja zatytu-
łowany „Tak kochamy Polskę”. 

Wypełnią go pieśni patriotyczne 
i tańce ludowe. Warto dodać, że 
członkowie grupy wystąpią w pięk-
nych ludowych strojach – zachęca 
Jolanta Mach, dyrektor SP nr 32. 
Na obydwa koncerty wstęp jest 
wolny. 

…zachęcają organizatorzy 
Międzyszkolnego Festiwa-
lu Podróżniczego „Carpe 
Diem”. Pierwsza edycja 
imprezy odbędzie się  
1 czerwca. 

To przedsięwzięcie skierowane 
do uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z Gliwic  
i powiatu gliwickiego. Założeniem 
projektu jest stworzenie imprezy 
o charakterze edukacyjno-konkur-
sowym, podczas której młodzież 
szkolna będzie mogła w sposób 
ciekawy, innowacyjny i kreatywny 
zaprezentować relacje ze swojej 
podróży na forum międzyszkol-
nym.

– Impreza ma za zadanie rozwi-
jać wśród młodych ludzi umiejętno-
ści: przemawiania przed dużą gru-
pą słuchaczy, selekcji materiałów  
i stworzenia z wybranych informacji 

slajdów oraz zaprezentowania ich 
w ograniczonym czasie, realizacji  
i tworzenia materiałów filmo-
wych, robienia ciekawych zdjęć. 
Projekt ma służyć także nawiąza-
niu kontaktów między uczniami 
i nauczycielami różnych szkół, 
wymiany doświadczeń oraz 
może być inspiracją do podjęcia 
współpracy pomiędzy szkołami  
w organizacji ciekawych wyjazdów 
– dodają organizatorzy wydarze-
nia.

Festiwal odbędzie się 1 czerw-
ca w Technikum nr 1 przy ul. Szpi-
talnej 25 w Knurowie. Podzielono 
go na dwie części – wykładową  
i konkursową, które będą odbywać 
się naprzemiennie. Część konkur-
sowa będzie podzielona na szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Oceniane będą zdjęcia i filmy  
z podróży oraz slajdy podróżnicze 
przedstawiane metodą Pecha Ku-

cha 20×20. To rodzaj prezentacji 
multimedialnej składającej się  
z 20 slajdów, pokazywanych po  
20 sekund każdy. 

Zgłoszenia można przesyłać 
do 15 maja na adres e-mail:  
festiwalcarpediem@gmail.com. 
Organizatorami festiwalu są Ze-
spół Szkół w Pilchowicach oraz 
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego  
w Knurowie. Patronat nad imprezą 
objęli: prezydenci Gliwic i Knuro-
wa, wójt Pilchowic oraz starosta 
powiatu gliwickiego. Regulamin  
i formularz zgłoszeniowy są dostęp-
ne na stronie facebook.com/festi-
walcarpediem.                         (bom)

Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konkursie 
z okazji Szkolnego Roku Dobrych Uczynków. Stanowi 
on kontynuację obchodów Dnia Dobrych Uczynków 
(19 maja) i jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych konkurs adresowany jest 
do Szkolnych Klubów Wolonta-
riatu oraz grup nieformalnych.  
– Wprowadziliśmy kilka znaczą-
cych zmian: przeorganizowaliśmy 

Dzień Dobrych Uczynków w taki 
sposób, by konkursem zostały ob-
jęte całoroczne działania na rzecz 
ludzi, zwierząt lub środowiska.  
W tym roku po raz pierwszy oce-
niane są przedsięwzięcia trwa-
jące od 1 września 2014 roku do  
22 maja 2015 roku – opowiadają 
organizatorzy.

Skąd pomysł na zmiany? Pra-
cownicy Centrum Wolontariatu 
przyznają, że w poprzednich la-
tach wielce problematyczne było 
dla jurorów ocenianie wydarzeń 
organizowanych przez szkoły.

– Działania te były bardzo 
urozmaicone. Z jednej strony 
ocenie podlegały wydarzenia 
jednorazowe – festyny, pikniki, 
koncerty. Mieliśmy jednak świa-
domość, że były to akcje o dużym 
zasięgu, które wymagały sporego 
przygotowania, zaangażowania 
czasu, a poza tym składały się  
z kilku mniejszych projektów, 
bo były tam ujęte i zbiórki i pro-
mocja, i występy artystyczne.  
Z drugiej strony ocenie podlegały 
działania długofalowe – różnego 
rodzaju kwesty, cykliczne wyjścia 
do Domów Pomocy Społecznej, 
przedszkoli czy też opieka nad 
cmentarzami – podkreślają.

Długie rozmowy na temat 
wprowadzenia zmian w regula-
minie konkursu sprawiły, że w tym 

roku rywalizacja przybrała nieco 
inną formę. Jest organizowana  
w dwóch kategoriach:
• działanie długofalowe (ciągła 
współpraca z innymi placówkami 
– przedszkola, domy pomocy itp., 

zbiórki, opieka nad obiektami,  
np. cmentarzem);
• wydarzenie (festiwal, piknik, 
festyn, koncert itp.).

Każdy z uczestników może 
zgłosić do konkursu więcej niż 
jedno działanie. Dodatkowym 
atutem jest udział w przedsięwzię-
ciach osób dorosłych spoza szkoły 
– rodziców, znajomych, dziadków, 
mieszkańców Gliwic oraz orga-
nizacji lub instytucji (przedszkoli, 
rad osiedli, lokalnych organizacji 
pozarządowych itp.).

Zgłoszenia do konkursu  
(a tym samym podsumowanie 
swoich działań, czyli opis tego, 
co zrobiono, w formie artykułów, 
zdjęć, filmów, prezentacji) należy 
przesłać do Centrum Wolontaria-
tu do 29 maja za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie 
www.wolontariat.gcop.gliwice.pl.

Jak co roku na wygranych 
czekają atrakcyjne nagrody. Tym 
razem będą to: warsztaty foto-
graficzne, zajęcia na ściance wspi-
naczkowej, warsztaty teatralne 
i ceramiczne. Więcej informacji 
można uzyskać w Centrum Wo-
lontariatu przy ul. Zwycięstwa 1, 
tel. 32/775-01-78.

                                       Ilona Rola

TAK KOCHAJĄ POLSKĘ

PODZIEL SIĘ WRAŻENIAMI 
Z PODRÓŻY...

ROBICIE COŚ 
DOBREGO?

W Dniu Dobrych Uczynków liczy się każdy gest i miłe słowo
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REKREACJA

Już niebawem na mapie Gliwic przybędą kolejne dwa punkty, w któ-
rych mieszkańcy będą mogli bezpłatnie zadbać o sprawność i kondy-
cję fizyczną. Na skrzyżowaniu Alei Sikornik z ulicą Derkacza powstaje 
kolejna w Gliwicach siłownia plenerowa. Prace już się rozpoczęły. 
Po weekendzie majowym ruszy również budowa podobnej siłowni  
w Parku Chopina. Przy okazji w ulubionym parku gliwiczan zmoder-
nizowany zostanie plac zabaw. Na czas prac (około 2 tygodnie) miej-
sce będzie niedostępne dla dzieci oraz ich opiekunów.

Plac zabaw w Parku Chopina zyska 
nową nawierzchnię amortyzującą upadki. 
– Pojawią się nowe urządzenia zabawowe: 
przeplotnia, zjeżdżalnia dla maluchów oraz 
2 kiwaki. Prace potrwają mniej więcej 2 ty-
godnie, jeśli nie przeszkodzi pogoda – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach. 

W Parku Chopina pojawią się także 
urządzenia do ćwiczeń na wolnym powie-
trzu. – Plenerowa siłownia będzie składała 
się z siedmiu podwójnych stanowisk, czyli  
aż z 14 urządzeń. Zamontowane zostaną 
m.in. biegacz, podciągacz, ławka do robie-
nia brzuszków – dodaje Sosnowska. 

Obie inwestycje w Parku Chopina 
zostały wybrane w ubiegłym roku przez 
mieszkańców w ramach konsultacji spo-
łecznych dotyczących zadań jednorocznych  
do budżetu miasta. Podobnie jak w przy-
padku kolejnej siłowni pod chmurką, która 
jeszcze w tym roku powstanie w dzielnicy 
Sikornik, na skwerze przy ul. Derkacza.  

Na razie z podobnych obiektów można 
korzystać w dziesięciu punktach Gliwic, 
m.in. na osiedlu Obrońców Pokoju, przy 

ul. Horsta Bienka, na Placu Grunwaldzkim. 
– Taka forma aktywności cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Z siłowni 
plenerowych korzystają zarówno młodsi,  
jak i starsi mieszkańcy i to bez względu  
na porę dnia, a nawet… porę roku – mówi 
rzecznik MZUK. – Tworząc nowe siłownie 
plenerowe staramy się tak dobierać urzą-
dzenia, by w jednym miejscu można było 
ćwiczyć różne partie mięśni. Zauważyliśmy, 
że mieszkańcom Gliwic najbardziej do gustu 
przypadły urządzenia, takie jak: rowerek, 
steper, twister, narciarz czy orbitrek – podsu-
mowuje Marzena Sosnowska z Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym 
roku w sąsiedztwie orlika przy ul. Jas- 
nej uruchomiono Street Workout Park.  
Nie jest to tradycyjna siłownia pod chmurką, 
a zestaw drążków połączonych w różnych 
kombinacjach. Street Workout Park służy  
do przeprowadzenia treningu bazującego 
na tak zwanej kalistenice, czyli w oparciu  
o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. Więcej o tej formie aktywności 
piszemy na dziewiątej stronie tego wydania 
„MSI”.      (as)

Kolejne siłownie
pod chmurką!

Siłownia przy ul. Horsta Bienka została oddana do użytku w ubiegłym roku. 
Jest zlokalizowana tuż przy placu zabaw i cieszy się dużym zainteresowaniem

Przy ul. Paderewskiego na os. Obrońców Pokoju ćwiczyć można w dwóch 
punktach. Na powietrzu trenują zarówno młodsi, jak i starsi gliwiczanie

Urządzenie typu orbitrek na Pl. Grunwaldzkim służy do treningu całego ciała. 
To doskonały sposób na poprawienie kondycji

Na tym urządzeniu można zadbać o mięśnie brzucha. Wystarczy podciągać 
nogi do góry
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LUDZIE/SPORT

Mimo że ma dopiero 24 lata, od wielu lat z sukcesami reprezentuje 
Polskę w kickboxingu. Zdobył dziesiątki medali i tytuły mistrzowskie 
najlepszych federacji. Jest wielokrotnym Mistrzem Polski. Specjali-
zuje się w formule full contact. Ma na swoim koncie m.in. Mistrzo-
stwo Europy i Mistrzostwo Świata Amatorów (juniorów i seniorów). 
O swojej przygodzie z kickboxingiem opowiada nam Szymon WĄS 
– utalentowany wojownik, który na co dzień trenuje w gliwickim 
klubie „Najemnik”.  

Gdy zaczęliśmy naszą rozmowę i za-
pytałam cię o wszystkie trofea, które 
wywalczyłeś – przyznałeś, że masz 
ich naprawdę sporo i zabrałeś ze 
sobą tylko wybrane. Masz na swoim 
koncie wiele sukcesów, sporo medali 
i mistrzowskie pasy. Ostatnio zająłeś 
III miejsce na Mistrzostwach Polski 
w Lubaniu pod Poznaniem w kate-
gorii wagowej do 86 kilogramów.  
Z którego sukcesu jesteś  najbardziej 
zadowolony?

Z każdego jestem dumny. Każdy medal  
i każda wygrana daje radość. Jest spełnie-

niem marzeń. Każda wygrana ma swoją 
wartość. Najnowszy z trzech moich pa-
sów wywalczyłem w Irlandii, w trudnym 
starciu z zawodnikiem starszym ode mnie  
o kilkanaście lat. Przygotowując się do tej 
walki, w miesiąc zrzuciłem 6 kilogramów. 
To kosztowało mnie wiele wyrzeczeń.

Masz dopiero 24 lata, a możesz się 
pochwalić tytułami mistrzowskimi 
w największych kickboxerskich fede-
racjach świata (WKO, BFAK, WKN). 
Zdobyłeś tytuły Mistrza Europy  
i Świata. Przeszedłeś jednak długą, 
sportową drogę. Jak to się wszystko 
zaczęło?

Zaczęło się, kiedy miałem 7 lat, na po-
czątku szkoły podstawowej. Na pierwszy 
trening zaprowadził mnie ojciec, który 
do dziś pomaga mi w karierze. Na po-
czątku trenowałem karate, ale po 3 la-
tach zauważyłem, że nie robię postępów 
i zmieniłem klub na Gliwicki Klub Walk 

Wschodnich Najemnik, który reprezentuję 
do dzisiaj. Pod okiem trenera Bartłomie-
ja Pawlusa zdobyłem wszystkie ważne 
osiągnięcia, które mam na swoim koncie. 
Moim pierwszym trenerem, który ustala 
mój program treningów i bez którego to 
wszystko nie byłoby możliwe, jest Ceza-
ry Podraza – wielokrotny mistrz świata  
w kickboxingu. 

Trenowanie wiąże się pewnie z wie-
loma wyrzeczeniami. Jak często i ile 
trzeba trenować, żeby być w dobrej 
formie?

W okresie przygotowań do zawodów 
treningi są codziennie, a czasem nawet 
dwa razy dziennie. Pogodzić je z pracą 
nie jest łatwo. Wyrzeczenia, na każdym 
kroku, były już od najmłodszych lat. Kiedy 
koledzy wyciągali mnie, żebym poszedł  
pograć w piłkę, wyjechał z nimi na wy-
cieczki czy po prostu się spotykał, ja często 
musiałem odmawiać, bo szedłem na tre-
ning. A po treningu nie było już na nic siły. 

To wymaga sporego samozaparcia. 
Przekłada się to jakoś na inne dzie-
dziny twojego życia?

Bardzo. To przede wszystkim systematycz-
ność, która wchodzi w krew. Trenowanie 
ukształtowało mój charakter i myślę, że 
można na mnie polegać. Sport uczy też 
pokory, więc nie obrastam w piórka. 

Kickboxing ma różne formuły: full 
contact, semi contact, light contact. 
Jest też boks tajski. Która z tych for-

muł jest ci najbliższa i czym różni się 
od pozostałych?

Specjalizuję się w formule full contact. Jest 
to walka na ringu, w pełnych rękawicach, 
w której uderzenia zadajemy od pasa  
w górę, używając rąk i kopnięć, ale nie 
wolno bić łokciami i kolanami. Light con-
tact to walka na macie, z ograniczoną siłą 
ciosu. Formuła semi contact jest przery-
wana po każdym zdobytym punkcie. Od 
tego rodzaju walk zaczynałem, miałem 
wtedy 10 lat. Nie odpowiada mi walka w 
boksie tajskim, gdzie dokładamy dodat-
kowo kopnięcia na udo – tak zwany low 
kick. Miałem okazję spróbować karate, 
ju-jitsu. Trenuję też boks w klubie GUKS 
Carbo w Gliwicach. Od wieku juniorskiego 
stawiam jednak na full contact i tego się 
będę trzymał.

Masz doświadczenie reprezentacyj-
ne. Od wielu lat reprezentujesz Pol-
skę w kickboxingu na zagranicznych 
ringach. Jak czułeś się, występując po 
raz pierwszy z orzełkiem na piersi? 

Za każdym razem jest to duże przeżycie. 
Nie reprezentujesz tylko siebie, swoje-
go miasta czy regionu, ale cały kraj. Za-
wsze, kiedy wyjeżdżamy z kadrą, czuję się  
w równym stopniu reprezentantem swoje-
go miasta. Koledzy z reprezentacji i trene-
rzy tak właśnie mnie widzą: jako chłopaka 
z Gliwic, ze Śląska, bo od wielu lat jestem 
przeważnie jedynym zawodnikiem z na-
szego regionu w gronie reprezentantów. 

Trenujesz z myślą o konkretnym 
celu? Jakie sportowe wyzwania 
przed Tobą?

W najbliższym czasie sporo się będzie 
działo. Od 8 do 10 maja mamy Mistrzo-
stwa Polski w formule light contact  
w Lesznie, na które się wybieram, a ty-
dzień później – zgrupowanie kadry. Tam 
trener będzie wybierał ścisłą czołówkę 
reprezentantów na wyjazdy w tym roku 
m.in. na Puchar Świata do Rimini czy tur-
niej w Oslo.

Rozmawiała: Katarzyna Magiera

SZYMON WĄS 
– CHAMPION Z GLIWIC

Champion z Gliwic z mistrzowskimi pasami najlepszych federacji kickboxingu 

W ubiegłym roku Szymon Wąs został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie sportu za wyjątkowe wyniki, które osiągnął  
na polskich i zagranicznych ringach

Zwykło się mawiać, że trening czyni mistrza. Przed zawodami Szymon trenuje 
nawet dwa razy dziennie, by osiągnąć szczytową formę
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SPORT

Street Workout to forma aktywności fizycznej, która zyskuje coraz większe grono 
sympatyków. Bazuje na kalistenice, czyli treningu siłowym opartym o ćwiczenia  
z wykorzystaniem własnej masy ciała. Z myślą o amatorach takiego treningu  
w ubiegłym roku oddano do użytku pierwszy w mieście Street Workout Park. 
Obiekt przyciąga coraz więcej osób, które lubią pompować, podciągać się i wyko-
nywać inne figury na drabinkach i drążkach, wchodzących w skład kompleksu. 

– Street Workout można 
ćwiczyć absolutnie wszędzie, 
nie trzeba ani drogiego sprzętu, 
ani karnetu na siłownię. Można 
to robić w domu, parku, gdzie 
tylko najdzie nas ochota. Jak 
się zacznie, to już nie można 
przestać – mówi Piotr Wodka, 
jeden z inicjatorów tego sportu 
w Gliwicach. Wspólnie z Juanem 
Zumetą trzy lata temu postano-
wili zarazić innych swoją pasją 
do ćwiczeń. – Jako Phoenix 
Team trenujemy i prowadzimy 
zajęcia z kalisteniki, czyli ćwi-
czeń z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. Street Workout to 
z kolei umiejętne korzystanie  
z dostępnych urządzeń, a na-
wet elementów otoczenia: od 
drążków i drabinek na plene-
rowych siłowniach, po ławki, 
słupy czy krawężniki – tłumaczy 
Juan Zumeta. – Kiedyś, kiedy  
w parkach były ścieżki zdrowia,  
a w sklepach nie było specjal-
nych sprzętów, ludzie trenowali 

korzystając z własnej masy 
ciała i tego, co było dostępne. 
W Gliwicach moda na taki 
rodzaj ćwiczeń właśnie powra-
ca – dodaje Zumeta. Z myślą  
o trenujących powstało specjal-
ne miejsce w Gliwicach – Street 
Workout Park na terenie orlika 
przy ul. Jasnej. – Fajnie, że są 

takie miejsca. Dzięki temu tre-
ning może być jeszcze bardziej 
urozmaicony. Na takich obiek-
tach można poprawiać technikę  
i doskonalić jakość wszelkiego 
rodzaju ćwiczeń – mówi Zume-
ta. Osoby, które chcą wspólnie 
trenować w Gliwicach kalisteni-
kę i Street Workout, umawiają 
się za pośrednictwem portalu 
społecznościowego. Grupa liczy 
już blisko 600 osób i stale się po-
większa. W sezonie wiosennym 
i letnim treningi odbywają się 
na świeżym powietrzu. – Rada 
dla początkujących? Najlepiej 
zgłosić się do nas, a my poka-
żemy w praktyce, co i jak po-
winno się trenować – zachęca 
Piotr Wodka. Pokazowy trening 
będzie można zobaczyć w naj-
bliższym cyklu „Gość Tygodnia”  
– od czwartku 30 kwietnia  
na stronie www.gliwice.eu.

                 (mag)

Zawodniczki GTW Śląskiej Akademia Futbolu Gliwice 
okazały się najlepsze w III kolejce Kobiecej Ligi Orlika. 

Zawodniczki GTW udowad-
niają, że piłka nożna nie jest 
domeną mężczyzn. 25 kwietnia 
w Katowicach gliwiczanki wy-
grały wszystkie cztery mecze, 
rozegrane w ramach Kobiecej 
Ligi Orlika i sięgnęły po puchar. 
Pierwsze miejsce w III kolej-
ce spotkań daje trenującym  
w GTW Śląskiej Akademii Fut-
bolu drugie miejsce w ogólnej 
klasyfikacji i szansę na awans do 
grupy mistrzowskiej.

– Przed nami dwie kolejki 
sezonu zasadniczego w Bytomiu 
oraz Świętochłowicach. Z taką 
grą, motywacją, zaangażowa-
niem jak w sobotę, jestem spo-
kojny o awans – mówi Dariusz 
Opoka, trener gliwiczanek. 

Najlepszą zawodniczką 
katowickiego turnieju została 
Klaudia Nalepka, która pełni 
również funkcję drugiego tre-
nera drużyny. 

                 (mag)

To kibice zdecydują, w którym z czterech zapropono-
wanych modeli koszulek meczowych piłkarze Piasta 
Gliwice wybiegną na murawę przed własną publicz-
nością w przyszłym sezonie. Głosowanie ruszyło na 
stronach klubu tydzień temu. Potrwa do czwartku, 
30 kwietnia, do godz. 14.00. Wybrany model będzie 
dedykowaną koszulką stworzoną przez firmę Adidas 
specjalnie dla gliwickiego klubu!

W zaprojektowanie wszyst-
kich czterech wzorów koszulek 
włączyli się zarówno przedsta-
wiciele gliwickiego klubu, jak  
i przedstawiciele firmy Adidas. 
Poszczególne projekty poddano 
szerszej dyskusji, a ostateczny 
wybór pozostawiono kibicom. 

– Nie wyobrażamy sobie, 
by decyzja dotycząca ostatecz-
nego wyglądu koszulki zapadła  
w wąskim gronie. Stąd po-
mysł, by wszyscy nasi kibice 
podjęli decyzję, w jakich stro-
jach Niebiesko-Czerwoni mają 

prezentować się na murawie. 
Oczywiście te koszulki trafią 
również do otwartej sprzedaży, 
więc naszym zdaniem niezwy-
kle istotne jest, aby fani mogli 
decydować o wyborze – mówi 
Mateusz Małek, rzecznik praso-
wy gliwickiego Piasta. 

– Ostatni zaliczony głos 
spłynie do nas w czwartek,  
30 kwietnia, o godzinie 14.00 
– dodaje Małek, zachęcając  
do głosowania, tych, którzy jesz-
cze tego nie zrobili. 

      (as)

ŻEBY ĆWICZYĆ, 
WYSTARCZY CHCIEĆ!

DZIEWCZYNY Z GLIWIC 
POTRAFIĄ KOPAĆ!

WSZYSTKIE ŁADNE.  
KTÓRA  
NAJŁADNIEJSZA?

Wykorzystać własną masę ciała w skomplikowanych ćwicze-
niach to niezwykle trudny, ale bardzo efektowny wyczyn

Piotr Wodka (z lewej) i Juan Zumeta – jako Phoenix Team – 
zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego trenowania. 
Street Workout i kalistenika to ich pasja

fo
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Na górze od lewej: Ania Portillo, Zuzanna Struczewska, Zofia Glapa, Roksana Kochanek  
i Dariusz Opoka; na dole od lewej: Barbara Pałac, Klaudia Nalepka, Marta Glowienka,  
Natalia Lamparska, Katarzyna Pyka
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www.gliwice.eu
http://www.piast-gliwice.eu
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KULTURA

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione 
oraz odgadnie tytuł książki, do której ono nawiązuje, 
może wziąć udział w konkursie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach. Znasz rozwiązanie?

Bibliotekarze stanęli przed 
obiektywem Bożeny Nitki.  
W efekcie powstały zdjęcia  
z literackim klimatem. Co mie-
siąc publikowane jest jedno. 
Pierwsze trzy osoby, które 
odgadną, jakie miejsce w Gli-
wicach zostało sfotografowa-
ne oraz podadzą tytuł książki, 
otrzymają nagrody. 

Oto podpowiedzi kwietnia. 
Tytuł książki: jedna z wielu po-
wieści słynnego brytyjskiego 
pisarza fantasy i science fiction, 
autora m.in. cyklu Świat Dysku. 

Miejsce: pozostałość po dużym 
zakładzie przemysłowym zli-
kwidowanym w 2000 r. (moż-
na podać powojenną nazwę 
zakładu). 

Odpowiedzi należy przesłać 
do 6 maja na adres instruk-
cyjny@biblioteka.gliwice.pl, 
wpisując w tytule wiadomości 
hasło „PO NITCE”. 

(kik)

Chcesz wiedzieć więcej? 
Odwiedź jedną ze stron:

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL 
WWW.BOZENANITKA.COM

Uwaga konkurs!

PO NITCE  
DO... KSIĄŻKI! Pogoda dopisała i mieszkańcy także – relacjonują pracownicy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Tym razem zachęcali do czytania 23 kwietnia podczas obchodów Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

Gliwickie obchody święta 
książki odbyły się z inicjatywy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
którą wsparła spółka miejska 
Śląska Sieć Metropolitalna. Akcje 
prowadzono w kilkunastu punk-
tach w mieście, a włączyły się  
w nie m.in. Młodzieżowy Dom 
Kultury, Biblioteka Główna 
Politechniki Śląskiej, Gli-
wickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Stacja Ar-
tystyczna RYNEK, Centrum 
Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego, Gimnazjum nr 3 
im. Noblistów Polskich, Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, C.H. 
FORUM, Future – Centrum Edu-
kacyjne z Zabrza, Modrzewiowy 
Dwór – Restauracja & Hotel  
w Żernikach, Cukiernia Śnieżka. 

Zaczęło się przed południem 
od happeningu „Gliwice czy-
tają!” na skwerze Doncaster. 
Uczestniczyły w nim dzieci  
z Przedszkola Miejskiego nr 40 
i Szkoły Podstawowej nr 9 oraz 
wolontariusze z Gimnazjum nr 3. 
Z młodymi gliwiczanami spotkał 
się Adam Neumann, zastępca pre-
zydenta miasta, który na zachętę 
przeczytał wiersz Wandy Cho-
tomskiej „O poecie i biedronce”. 
Potem literacką pałeczkę przejęły 
dzieci – recytowały wiersze Jana 
Brzechwy i Agnieszki Frączek. 
Były także literackie zgadywanki 
i wspólne zdjęcie. 

Grzegorz Nitkiewicz, prezes 
ŚSM – będący na co dzień za pan 
brat z nowymi technologiami – 
zachęcał uczniów, by nie tylko 
używali urządzeń elektronicz-
nych, ale także sięgali po książki 
papierowe. Krzysztof Zioło, 
dyrektor Biblioteki Głównej Po-
litechniki Śląskiej, przekonywał, 
że dłużej pamięta się tekst prze-
czytany w wersji papierowej niż 
na ekranie komputera. 

Tego dnia dopisali też czytel-
nicy podczas spotkania z Małgo-
rzatą Kalicińską w Centrum Han-
dlowym FORUM. Autorka „Domu 
nad rozlewiskiem” opowiadała  
o swoich książkach i pasjach lite-

rackich. Po południu w FORUM 
uczniowie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
nr 1 zaaranżowali „Kuchnię 
Literacką”, wystąpiły mażoretki  
z Młodzieżowego Domu Kul-
tury oraz Grupa „Pantery”,  
a Akademicki Teatr „Remont” 
zaprezentował happening „My 
jesteśmy mole książkowe”. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła 
się też akcja wymiany książek. 

– Chcemy przekonywać, 
że czytanie książek jest ważne  
i modne. Coraz częściej opusz-

czamy nasze mury i wychodzimy 
dosłownie naprzeciw czytelni-
kom, współpracujemy z wieloma 
partnerami w mieście – mówi 
Bogna Dobrakowska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach. Na maj zapowiada  
kolejne atrakcje, m.in. Tydzień 
Bibliotek z rajdem rowerowym 
i finał projektu „Baśniopodró-
że”,  w którym uczestniczyło 
ponad 1000 dzieci ze szkół  
i przedszkoli. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie  
www.biblioteka.gliwice.pl.   (al)

CHCESZ BYĆ 
MODNY? CZYTAJ!
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INFORMATOR WYBORCZY

Nr obwodu 
głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr obwodu 

głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Toszecka 179

2. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
3. Gimnazjum nr 19, ul. Główna 30
4. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
5. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
6. Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25
7. Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25

10. Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41
11. Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41

  12.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  13.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  14.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  15.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  16.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  17.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
18. Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17
19. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1A

  21.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  22.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  23.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
24. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10, ul. Ligonia 36
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Paderewskiego 70

  26.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  27.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  28.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  29.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
32. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Grottgera 23A
33. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59

  34.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25B

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  35.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25B

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
36. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Śliwki 8

  37.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  38.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
39. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
40. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
41. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20
42. Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50

  43.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska  5

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

44. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Wróblewskiego 9
45. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
46. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
47. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
48. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Barlickiego 16
49. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”, ul. Studzienna 1
50. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4
51. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4
52. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ziemowita 12
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 

  55.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
56. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
57. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A
58. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

59. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

60. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

61. Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Żeromskiego 26

62. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35

63. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35

64. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2

65. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2

66. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Wiślana 12
67. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
68. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
69. Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Sportowa 17

  70.
Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Robotnicza 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
71. Politechnika Śląska, Kolegium Pedagogiczne, ul. Hutnicza 9-9A

72. Politechnika Śląska, Kolegium Pedagogiczne, ul. Hutnicza 9-9A

  73.
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

74. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4

  75.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  76.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
77. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6
78. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6
79. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2

80. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Daszyńskiego 424

81. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Daszyńskiego 424

  82.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
83. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16
84. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A
85. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A
86. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A

  87.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
88. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10, ul. Ligonia 36
89. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31, ul. Mickiewicza 65
90. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
91. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Pszczyńska 18
92. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Pszczyńska 18

93. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

94. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

  95.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

96. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Kilińskiego 1

97. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24A

98. Gimnazjum nr 4, ul. Asnyka 36

99. Gimnazjum nr 4, ul. Asnyka 36

 100.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

101. Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10

102. Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10

 103.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 104.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

107. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

108. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

109. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

110. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

111. Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 1

112. Gliwickie Centrum Medyczne Sp z o.o. , ul. Kościuszki 29

113. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
ul. Zygmunta Starego 20

114. VITO – MED. Sp. z o.o. , ul. Radiowa 2

115. VITO – MED. Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8

116. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego,  
ul. Daszyńskiego 29

117. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

118. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100

119. Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10

120. Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja 2015 r. 

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: 

• www.pkw.gov.pl/2015,

• www.gliwice.eu (odsyłacz w sekcji banerów górnych).

Informator wyborczy zamieścimy także w kolejnym wydaniu „MSI”.

Wykaz obwodowych komisji wyborczych w Gliwicach

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 10 MAJA 2015

www.pkw.gov.pl/2015
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 10 MAJA 2015

ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu

15 Grudnia 7

22 Lipca 6

A

Agrestowa 39

Akacjowa 42

Akademicka 73

Aleja Korfantego 54

Aleja Majowa 20

Aleja Przyjażni 48

Andersena 86

Andromedy 16

Architektów 81

Arkońska 74

Armii Ludowej – numery nieparzyste 22

Armii Ludowej – numery parzyste 23

Aronii 39

Asnyka od nr 1 do nr 10 wszystkie 97

Asnyka od nr 11 do końca wszystkie 99

Astrów 79

Augustowska 82

Azalii 79

B 

Baildona 70

Bajana 101

Bajkowa 86

Bałtycka 24

Banacha 73

Bankowa 53

Bardowskiego 96

Barlickiego 48

Basztowa 51

Batalionu Kosynierów 30

Batorego Stefana 7

Bażancia 25

Bednarska 51

Begonii 79

Bekasa 106

Bereniki 14

Bernardyńska 31

Beskidzka 59

Białej Bramy 51

Białostocka 82

Biegusa 108

Bielika 108

Bielska 82

Bienka 41

Bieszczadzka 57

Bluszczowa 39

Bławatków 79

Błękitna 27

Bł. Czesława  
od nr 17 do końca nieparzyste 69

Bł. Czesława  
od nr 30 do końca parzyste 69

Bł. Czesława od nr 1 do 15 nieparzyste 71

Bł. Czesława od nr 2 do nr 28 parzyste 71

Błonie 68

Bohaterów Getta Warszawskiego 50

Bojkowska  wszystkie od nr 1 do nr  20A 93

Bojkowska  wszystkie od nr 101 do końca 77

Bojkowska  wszystkie od nr 21 do nr  80D 95

Bolesława Chrobrego 3

Bolesława Krzywoustego 73

Bolesława Śmiałego 24

Bończyka 17

Borówkowa 1

Bożonarodzeniowa 29

Braci Grimm 85

Bracka 59

Broniewskiego 9

Brzozowa 42

Bursztynowa 84

Bujwida 26

Bydgoska 82

Bytomska 51

Bzów 25

C 

Caro 85

Cechowa 34

Ceglarska 68

Centaura 12

Ceramików 80

Chabrowa 78

Chałubińskiego 28

Chałupnicza 70

Chatka Puchatka 4

Chełmońskiego 32

Chełmska 82

Chemiczna 84

Chmielna 78

Chodkiewicza 45

Chodźki 57

Chopina 56

Chorzowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 43

Chorzowska parzyste od nr 2 do nr 42 43

Chorzowska   
nieparzyste od nr 41 do końca 42

Chorzowska   
parzyste od nr 44 do końca 42

Chudoby 48

Cicha 68

Ciesielska 81

Cieszyńska 25

Ciołkowskiego 9

Ciupków 87

Cmentarna 57

Cyraneczki 107

Cytadeli Warszawskiej 85

Czajki 107

Czapli 106

Czarnieckiego 44

Czekanowskiego 28

Czeremchowa 39

Czereśniowa 25

Czerskiego 28

Częstochowska 75

Czoka 28

Czołgowa 1

Czwartaków 23

D 

Damrota 88

Darz Bór 13

Daszyńskiego wszystkie od nr 1 do nr 57 19

Daszyńskiego parzyste od nr 58 do nr 150 24

Daszyńskiego   
nieparzyste od nr 59 do nr 149 88

Daszyńskiego  
wszystkie od nr 151 do nr 290 87

Daszyńskiego  
wszystkie od nr 300 do końca 80

Dąbrowskiego 44

Dekabrystów 86

Derkacza (bez nr 10) 106

Dębowa 42

Diamentowa 85

Długa 90

Długosza 90

Dojazdowa 68

Dolna 68

Dolnej Wsi 87

Dolnych Wałów 51

Domańskiego 34

Domeyki 28

Dożynkowa 77

Drozdów 104

Drzymały 60

Dubois 48

Dunikowskiego 51

Dworcowa 50

Dworska 36

Dybowskiego 28

Dzierżona wszystkie od nr 1 do 30 102

Dzierżona wszystkie od nr 31 do końca 96

Dziewanny 35

Dzionkarzy 64

E 

Edisona 2

Eiffl’a 2

Einsteina 2

Ekonomistów 80

Elektryków 80

Elsnera 29

Esperantystów 27

F 

Fabryczna 3

Fałata 32

Ficka 87

Fiołkowa 5

Fizyków 80

Floriańska 30

Folwarczna 30

Fornalskiej 99

Franciszkańska wszystkie od nr 1 do 11 72

Franciszkańska  
wszystkie od nr 13 do końca 69

Fredry 48

Frezji 79

Funka 28

G 

Gagarina 21

Gajdy 42

Gajowa 13

Galaktyki 13

Gałczyńskiego 8

Gankowa 58

Gaudiego 82

Gdańska 69

Gdyńska 29

Generała Andersa 23

Generała Bema 57

Generała Berbeckiego   
nieparzyste do nr 9 49

Generała Berbeckiego  
parzyste  od nr 2 do nr 4 49

Generała Berbeckiego   
nieparzyste od nr 11 do końca 48

Generała Berbeckiego  
parzyste  od nr 6 do końca 48

Generała Okulickiego 22

Generała Sikorskiego   
nieparzyste 1 do nr 21 61

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 2 do nr 34 61

Generała Sikorskiego   
nieparzyste od nr 23 do nr 91 62

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 36 do nr 114 62

Generała Sikorskiego   
nieparzyste od nr 93 do końca 59

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 116 do końca 59

Generała Zajączka 39

Geodetów 81

Gierymskiego 38

Gipsowa 102

Glebowa 78

Głogowska 57

Głowackiego 87

Główna 3

Gnieźnieńska 82

Goduli 61

Gojawiczyńskiej 3

Gomułki 86

Goplany 87

Gorkiego 7

Gorzołki 75

Goździkowa 79

Górna 68

Górników 68

Górnych Wałów 53

Góry Chełmskiej 20

Grabowa 42

Grabowskiego 26

Graniczna 25

Grażyny 42

Grażyńskiego 29

Grodeckiego 28

Grodowa 53

Gromadzka 60

Gronowa 78

Grottgera nieparzyste od nr 1 do nr 31 32

Grottgera parzyste od nr 2 do nr 50 32

Grottgera nieparzyste od nr 33 do końca 33

Grottgera parzyste od nr 58 do końca 33

Gruszczyńskiego 49

Gryczana 78

Grzybowa 1

Gutenberga 82

Gwardii Ludowej 23

Gwarków 94

Gwiazdy Polarnej 14

H 

Halicka 82

Harcerska 17

Helska 24

Hibnera 96

Hłaski 87

Hoblera 47

Husarska 24

Hutnicza 71

I 

Idy 42

J 

Jabłoni 25

Jagiellońska 72

Jagodowa 1

Jałowcowa 25

Jana III Sobieskiego  
od 1 do 15 nieparzyste 56

Jana III Sobieskiego  
od 2 do 18 parzyste 56

Jana III Sobieskiego  
od 17 do 25 nieparzyste 90

Jana III Sobieskiego  
od 20 do 28 parzyste 90

Jana III Sobieskiego  
od 27 do końca nieparzyste 89

Jana III Sobieskiego  
od 30 do końca parzyste 89

Jana Pawła II 52

Jaracza 3

Jarzębinowa 39

Jasińskiego 96

Jaskółcza 103

Jasna 100

Jasnogórska 18

Jaworowa 42

Jedności wszystkie od nr 1 do nr 16 61

Jedności wszystkie od nr 17 do końca 62

Jesienna 67

Jesionowa 42

Jeziorna 77

Jeżynowa 39

Jęczmienna 78

Jodłowa 42

Jondy 88

Jowisza 13

Junaków 99

K 

Kaczyniec 53

Kadłubka 28

Kalinowa 39

Kaliska 82

Kanałowa 2

Kapliczna 42

Karnawałowa 29

Karolinki 24

Karpacka 57

Kasprowicza nieparzyste od nr 1 do nr 37 60

Kasprowicza parzyste od nr 2 do nr 42 60

Kasprowicza parzyste od nr 44 do końca 61

Kasprowicza  
nieparzyste od nr 39 do końca 61

Kasprzaka 84

Kasztanowa 36

Kaszubska 73

Kazimierza Wielkiego 90

Kielecka 82

Kilińskiego  
od nr 1 do końca nieparzyste 96

Kilińskiego od nr 2 do końca parzyste 97

Klasztorna 2

Klonowa 68

Kłodnicka 50

Kłosista 32

Kniejowa 13

Kniewskiego 96

Knurowska 78

Kochanowskiego   
wszystkie od nr 1 do nr 24 104

Kochanowskiego   
wszystkie od nr 25 do końca 92

Kokoszki 106

Kolberga 38

Kolejarzy 47

Kolejowa 1

Kolibrów 108

Kona 86

Konarskiego 76

Koniczynowa 78

Konopnickiej 48

Konwalii 79

Kopalniana 95

Kopernika wszystkie od nr 1 do nr 63A 15

Kopernika wszystkie od nr 65 do końca 16

Koraszewskiego 39

Korczoka 60
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Kormoranów 108

Kosmonautów 6

Kosów 103

Kossaka 33

Kostki 71

Kosynierów 24

Koszalińska 82

Kościelna 49

Kościuszki 56

Kotlarska 34

Kowalska 35

Kownackiej 10

Kozielska nieparzyste od nr 1 do nr 3 19

Kozielska parzyste od nr 2 do nr 18 19

Kozielska nieparzyste od nr 5 do nr 29 20

Kozielska parzyste od nr 20 do nr 38 20

Kozielska nieparzyste od nr 31 do nr 77 21

Kozielska parzyste od nr 46 do nr 120 21

Kozielska nieparzyste od nr 79 do nr 115 22

Kozielska nieparzyste od nr 117 do nr 207 85

Kozielska parzyste od nr 122 do nr 254 85

Kozielska wszystkie od nr 297 do końca 82

Kozłowska 24

Krakusa 43

Krasickiego 96

Krasińskiego 9

Kraszewskiego 3

Kresowa 82

Krokusów 79

Królewskiej Tamy 70

Królowej Bony 52

Królowej Jadwigi 72

Krótka 49

Krucza 109

Kruczkowskiego 9

Krupnicza 53

Kruszynowa 39

Krzywa 71

Księdza Przyniczyńskiego 39

Księdza Strzody 50

Ku Dołom 87

Kujawska nieparzyste od 1 do końca  68

Kujawska parzyste od nr 2 do nr 12A 73

Kujawska parzyste od nr 34 do końca 68

Kukuczki 28

Kunickiego 96

Kurpiowska 29

Kusocińskiego 98

Kuźnicka 29

Kwiatowa 4

Kwiatów Polnych 78

L 

Las Łabędzki 13

Lawendowa 79

Legnicka 29

Lekarska 80

Lelewela 54

Leonarda da Vinci 2

Leszczynowa 39

Leśna 39

Lewkonii 79

Libelta 47

Ligocka 27

Ligonia 88

Ligustrowa 39

Liliowa 97

Limanowskiego 59

Lindego 43

Lipowa 47

Lisia 25

Literatów 10

Lniana 78

Lompy 53

Lotników wszystkie od nr 1 do nr 38 97

Lotników wszystkie od nr 39 do nr 70 98

Lotników wszystkie od nr 71 do końca  95

Lubelska 82

Lubliniecka 32

Luksemburg 8

Lutycka 74

Lwowska 82

Ł 

Łabędzka 84

Łanowa 78

Łąkowa 78

Łowicka 29

Łódzka 82

Łukasiewicza 28

Łużycka 73

M 

Magnolii 79

Majakowskiego 5

Makowskiego 33

Maków 79

Makuszyńskiego 10

Malczewskiego 32

Malinowa 39

Malinowskiego 56

Mała 89

Małopolska 29

Marksa 7

Marynarska 81

Marzanki wszystkie od nr 1 do nr 16 92

Marzanki wszystkie od nr 18 do końca 103

Mastalerza 34

Matejki 51

Mazowiecka 29

Mechaników 3

Metalowców 3

Mewy 105

Miarki 54

Michałowskiego 32

Mickiewicza 89

Mielęckiego 18

Mieszka I 24

Mikołowska 52

Miła 3

Miodowa 78

Mitręgi 50

Mleczna 51

Młodego Górnika 63

Młodego Hutnika 43

Młodopolska 67

Młodych Patriotów 102

Młodzieżowa 63

Młyńska 54

Modrzejewskiej 69

Moniuszki 76

Morawska 29

Morcinka 9

Morska 24

Mościckiego 28

Murarska 2

Myśliwska wszystkie do nr 23 17

Myśliwska wszystkie od nr 24 do końca 25

N 

Na Filarze 60

Na Łuku 29

Na Miedzy 32

Na Piasku 50

Na Skarpie 56

Na Wzgórzu 90

Na Zbiegu 39

Nad Bytomką 42

Nad Kanałem 3

Nad Łąkami 1

Nad Torami 36

Nadbrzeżna 61

Nadrzeczna 20

Nałkowskiej 4

Narcyzów 5

Narutowicza 5

Nasyp 50

Nauczycielska 81

Niedbalskiego 85

Niedurnego 59

Niemcewicza 9

Niepaszycka 2

Niezapominajki 79

Noakowskiego 36

Nobla 82

Norwida 89

Nowa 98

Noworoczna 29

Nowosądecka 82

Nowy Świat wszystkie od nr 1 do nr 24 92

Nowy Świat wszystkie od nr 25 do końca 104

O 

Obrońców  Westerplatte 27

Obrońców Pokoju 26

Ociepki 84

Odlewników 70

Odrowążów 58

Oficerska 81

Ogrodowa 25

Okopowa 50

Okrężna 68

Okrzei 41

Olchowa 110

Oleśnickiego 89

Olimpijska 4

Olszewskiego 28

Olsztyńska 82

Olszynki 70

Omańkowskiej 28

ONZ 25

Opawska 103

Opla 2

Opolska 45

Orchidei 79

Oriona 13

Orkana 87

Orkiszowa 78

Orląt Śląskich 30

Orlickiego 18

Orłów 109

Orzechowa 25

Orzeszkowej 24

Ossolińskich 10

Ossowskiego 96

Oświęcimska 3

Owczarska 36

Owocowa 32

Owsiana 19

P 

Paderewskiego 27

Pana Twardowskiego 9

Panewnicka 68

Panufnika 29

Parkowa 78

Partyzantów 8

Paska 29

Patrolowa 30

Paulińska 72

PCK 26

Perkoza 110

Perseusza 14

Piaseckiego 27

Piaskowa 9

Piastowska wszystkie od nr 1 do nr 17 97

Piastowska wszystkie od nr 18 do końca 99

Piekarska 81

Pietrusińskiego 96

Piękna 3

Pilotów 97

Pionierów 17

Piramowicza 76

Pistacjowa 78

Piwna 50

Plac Grunwaldzki 90

Plac Inwalidów Wojennych 49

Plac Jaśminu 79

Plac Krakowski 74

Plac Mariacki 58

Plac Marszałka Piłsudskiego 49

Plac Mickiewicza 54

Plac Mleczny 54

Plac Niepodległości 3

Plac Piastów 50

Plac Rzeźniczy 49

Plac Wszystkich Świętych 54

Planetarna 9

Platynowa 85

Plebańska 49

Plebiscytowa 18

Pliszki 107

Plonowa 78

Płażyńskiego 68

Płocka 82

Płowiecka 24

Pocztowa 68

Pod Borem 13

Podlesie 39

Podmokła 2

Pod Murami 51

Poezji 11

Pogodna 64

Pokoju 2

Pola 70

Poligonowa 87

Polna 32

Południowa 87

Pomorska 29

Poniatowskiego 41

Portowa 36

Porzeczkowa 39

Powroźnicza 34

Powstańców Warszawy 49

Poziomkowa 1

Poznańska 60

Prawników 80

Prozy 10

Prusa 90

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49

Przedwiośnie 65

Przemyska 82

Przemysłowa 36

Przewozowa 69

Przy Raciborskiej Bramie 54

Przy Tamie 36

Przydrożna 27

Przyniczyńskiego księdza 39

Przyszłości nieparzyste od nr 1 do końca 64

Przyszłości parzyste od nr 2 do nr 50 65

Przyszłości parzyste od nr 52 do końca 64

Przyszowska 8

Pszczyńska nieparzyste od nr 1 do 65A 91

Pszczyńska parzyste od 2 do 76 91

Pszczyńska nieparzyste od nr 67 do 131 93

Pszczyńska parzyste od 78 do 198 93

Pszczyńska  
od 133 do końca nieparzyste 68

Pszczyńska od 200 do końca parzyste 68

Pszenna 2

Pukasa 28

Pułaskiego 9

Puławska 82

Pusta 59

Puszkina 89

R 

Raciborska 53

Racławicka 56

Radiowa 24

Radomska 83

Radosna 4

Rapackiego 26

Ratowników Górniczych 94

Reja 60

Rekreacyjna 1

Rejtana 9

Reymonta 57

Robotnicza 70

Rodzinna 8

Rogera 39

Rogozińskiego 28

Rolna 39

Rolników 77

Rostka 39

Równa 96

Różana 5

Rumiankowa 1

Rutkiewicz 28

Rutkowskiego 96

Rybacka 80

Rybitwy 105

Rybnicka wszystkie od nr 1 do nr 19 91

Rybnicka   
nieparzyste od nr 21 do nr 31 104

Rybnicka   
nieparzyste od nr 43 do końca 102

Rybnicka parzyste od nr 20 do nr  54 104

Rybnicka parzyste od nr 56 do końca 102

Rydygiera 96

Rymera 68

Rynek 51

Rzeczycka 2

Rzepakowa 78

Rzeszowska 83

S

Sadowa 84

Samotna 68

Sandomierska 83

Sarnia 25

Saturna 12

Satyryków 10

Sawickiej 96

SDKPiL 86

Siedlecka 83

Sienkiewicza 48

Sienna 78

Sieronia 85

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 10 MAJA 2015

ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu
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KOMUNIKATY

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 sieci ciepłowniczej wysokich  
parametrów 2x Dn 500 mm w rejonie  

ul. Wyspiańskiego w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

11 maja 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

11 maja 2015 r. o godz. 10.30

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

oraz na www.pec.gliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na:

A. wykonanie instalacji elektrycznej – 
oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

magazynu „P”;
B. ułożenie kabla YAKY do budynku o nr inw. 

I-1-1 „A” na terenie Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A. w Gliwicach przy ulicy Portowej 28.

Termin składania ofert:  
18 maja 2015 r. do godz. 9.50

Termin otwarcia ofert:  
18 maja 2015 r. o godz. 10.00

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

oraz na www.scl.com.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
ul. Walerego Wróblewskiego 9, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:
Modernizacja obiektów – wentylacji sal  

i pomieszczeń: dobudowa kominów.
Termin składania ofert:  

8 maja 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

8 maja 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 

publiczne jednostek mejskich

Zarząd ZBM II TBS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach,

ul. Warszawska 35B,  
tel. 32/300-00-38, 32/331-05-62,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
– przetarg nieograniczony pn.: 

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

Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4 i nr 6.
 Część 1 – Zadanie nr 1
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS, 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.
 Część 2 – Zadanie nr 2
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS, 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.

Termin składania ofert: 
11 maja 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 
11 maja 2015 r. o godz. 10.00

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Termomodernizacja budynku użytkowanego 
przez Komendę Miejską Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

6 maja 2015 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
6 maja 2015 r. o godz. 11.00

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

Urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
obwodu

INFORMATOR WYBORCZY/OGŁOSZENIA

Sikornik 103

Sikory 39

Skalskiego 85

Skarbnika 60

Skargi 89

Składowa 34

Skłodowskiej-Curie 73

Skowrończa 103

Skowrońskiego 40

Słoneczna 87

Słowackiego 88

Słowików 108

Smolnicka 78

Snopowa 77

Sobieskiego  
– patrz Jana III Sobieskiego  

Sobótki 92

Sojki 2

Sokoła 17

Solskiego 55

Sołtysa 29

Sołtysia 60

Sopocka 83

Sowińskiego 24

Spacerowa 78

Spokojna 3

Sportowa 69

Spółdzielcza 45

Srebrna 85

Stabika 58

Stalmacha 52

Stanisławowska 83

Starogliwicka   
wszystkie od nr 1 do nr 100 2

Starogliwicka   
wszystkie od nr 101 do końca 84

Staromiejska 2

Staszica 58

Stefana Batorego 7

Stepowa 29

Storczyków 79

Strażacka 1

Stryjska 83

Strzelców Bytomskich   
nieparzyste  nr 1 do 61 4

Strzelców Bytomskich   
parzyste od 2 do 70 4

Strzelców Bytomskich   
nieparzyste od nr 63 do końca 1

Strzelców Bytomskich   
parzyste od nr 72 do końca 1

Strzeleckiego 28

Strzelnicza 25

Studzienna 49

Stwosza 33

Styczyńskiego 19

Sudecka 57

Sylwestrowa 29

Syriusza 13

Szara 72

Szarych Szeregów 102

Szczecińska 24

Szczepanowskiego 70

Szczęść Boże 59

Szenwalda 10

Szkolna 49

Szlak Kolejowy 10

Szmaragdowa 85

Szobiszowicka 34

Szparagowa 78

Sztabu Powstańczego  
wszystkie nieparzyste 30

Sztabu Powstańczego  
wszystkie parzyste 31

Sztygarska 59

Szybowa 57

Szymanowskiego 29

Ś 

Śląska 29

Śliwki 36

Ślusarska 34

Śniadeckich 28

Średnia 49

Świdnicka 83

Świerkowa 13

Świętego Andrzeja 37

Świętego Brata Alberta 78

Świętego Huberta 29

Świętego Jacka 68

Świętego Józefa 68

Świętego Ludwika 87

Świętego Marka wszystkie do nr 5 47

Świętego Marka  
wszystkie od 6 do końca 40

Świętego Michała 63

Świętego Urbana 36

Świętego Wojciecha 25

Świętej Anny 71

Świętej Barbary 50

Świętej Bronisławy 45

Świętej Cecylii 69

Świętej Elżbiety 43

Świętej Katarzyny 72

Świętej Małgorzaty 34

Świętojańska  
nieparzyste od nr 1 do nr 37 35

Świętojańska parzyste od nr 2 do nr 46 35

Świętojańska  
nieparzyste od nr 39 do końca 38

Świętojańska   
parzyste od nr 48 do końca 38

Świętokrzyska 54

T 

Targosza 84

Targowa 46

Tarninowa 39

Tarnogórska   
nieparzyste od nr 1 do nr 151 33

Tarnogórska   
parzyste  od nr 2 do nr 150 40

Tarnogórska   
parzyste od nr 174 do końca 28

Tarnogórska   
nieparzyste od nr 189 do końca 28

Tarnopolska 83

Tatrzańska 59

Tęczowa 9

Tkacka 51

Tokarska 81

Topolowa 42

Toruńska 97

Toszecka wszystkie od nr 1 do nr 85 35

Toszecka   
wszystkie od nr 86 do nr 100 17

Toszecka   
wszystkie od nr 101 do nr 169 12

Toszecka    
wszystkie od nr 170 do końca 1

Towarowa 42

Traktorzystów 80

Traugutta 45

Trzech Króli 29

Tulipanów 79

Tuwima 7

Tylna 63

U 

Udzieli 38

Ułańska 24

Urodzajna 78

Ustroń 102

Uszczyka 36

W 

Wadowicka 83

Wakacyjna 1

Waliszewskiego 38

Wałbrzyska 83

Wandy 41

Warmińska 29

Warszawska 37

Waryńskiego 7

Warzywna 78

Wasilewskiej 3

Wawelska 60

Wazów 10

Wesoła 84

Węglowa 59

Wiązowa 25

Widokowa 85

Wieczorka 54

Wiejska 84

Wielicka 61

Wielkanocna 29

Wielkiej Niedźwiedzicy 17

Wielkopolska 29

Wieniawskiego 7

Wiertnicza 36

Wierzbowa 3

Wigilijna 29

Wileńska 83

Wilgi 109

Willowa 85

Wiosenna 2

Wiślana 66

Wiśniowa 25

Witkiewicza 46

Witosa 87

Władysława Jagiełły 3

Władysława Łokietka 55

Wodna 51

Wolności 5

Wolskiego 44

Wójtowska 87

Wrocławska 74

Wróblewskiego 44

Wrzosowa 4

Wschodnia 63

Wspólna 2

Wujka Jakuba 44

Wybrzeże Armii Krajowej 48

Wybrzeże Wojska Polskiego 49

Wyczółkowskiego   
wszystkie od 1 do nr 100 2

Wyczółkowskiego   
wszystkie od 101 do końca 83

Wysoka 51

Wyspiańskiego   
wszystkie numery nieparzyste 20

Wyspiańskiego   
wszystkie numery parzyste 18

Z 

Zabrska nieparzyste od nr 1 do nr 17A 72

Zabrska parzyste od nr 2 do nr 14 72

Zabrska nieparzyste od nr 19 do końca 71

Zabrska parzyste od nr 16 do końca 71

Zachodnia 87

Zacisze 2

Zajęcza 25

Zakątek Leśny 4

Zakole 47

Zakopiańska 83

Zamenhofa 27

Zamkowa 2

Zamojska 83

Zapolskiej 10

Zawadzkiego 3

Zawiszy Czarnego 90

Zawodna 57

Zbożowa 36

Zgrzebnioka 29

Zielna 78

Zielińskiego 5

Zielona 85

Zielone Wzgórze 87

Ziemięcicka 1

Ziemowita 52

Ziębia 103

Zimnej Wody 76

Zimorodka 105

Złota 85

Zubrzyckiego 101

Związkowa 57

ZWM 100

Zwycięstwa   
nieparzyste od nr 1 do nr 21 49

Zwycięstwa parzyste od nr 2 do nr 28 49

Zwycięstwa   
nieparzyste od nr 23 do końca 48

Zwycięstwa   
parzyste od nr 30 do końca 48

Zygmunta Starego wszystkie do nr 19 53

Zygmunta Starego  
wszystkie od nr 20 do końca 55

Zygmuntowska 11

Ź 

Źródlana 85

Ż 

Żabińskiego 86

Żeglarska 1

Żeleńskiego-Boya 10

Żeńców 77

Żernicka 29

Żeromskiego  
wszystkie od nr 1 do nr 31 61

Żeromskiego  
wszystkie od nr 32 do końca 62

Żółkiewskiego 44

Żurawia 110

Żwirki i Wigury 95

Żytnia 78

Żywiecka 83

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2160
www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2148
www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl/zamowienia_przetargi/?nid=687
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5734,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,5627,,
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 23 kwietnia 2015 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

• ślusarz – wykształcenie zawodowe, doś- 
wiadczenie zawodowe 5 lat, znajomość 
rys. technicznego, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice-Bojków;

• fryzjer/ka – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, doświadczenie zawodowe, 
ks. sanepidowska, fryzjerstwo damsko-mę-
skie, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• kosmetyczka – wykształcenie zawodowe, 
mile widziane doświadczenie, wykony-
wanie zabiegów kosmetycznych na ciało, 
manicure, pedicure, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• spedytor – wykształcenie średnie, spec. 
transport, spedycja, logistyka, min. rok 
doświadczenia, biegła znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego, obsługa 
komputera, odporność na stres, praca pod 
presją czasu, przyjmowanie i wyszukiwa-
nie zleceń transportowych, współpraca 
z dotychczasowymi klientami oraz pozy-
skiwanie nowych, przyjmowanie doku-

mentów transportowych, miejsce pracy: 
Sośnicowice; 

• kierowca kat. C+E – wykształcenie – brak 
wymagań, wymagane aktualne prawo 
jazdy kat. C+E, doświadczenie zawodo-
we, ks. sanepidu, praca na terenie kraju, 
baza: Gliwice;

• konserwator – wykształcenie zawodowe, 
kierunek budownictwo, staż pracy – 1 rok, 
prawo jazdy kat. B, prace konserwacyjne 
pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji, 
ogrzewania itp., prace porządkowe, m.in.: 
pranie wykładzin, układanie okablowania, 
odśnieżanie, porządkowanie dachu, wyko-
nywanie drobnych prac okołobudowla-
nych, m.in.: malowanie, gipsowanie, wy-
miana gniazdek zasilających, przyjmowanie 
dostaw, kompleksowe wsparcie działu, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice. 

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

poszukuje kandydatów na stanowisko  
główny specjalista ds. procedur przetargowych – koordynator sekcji

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 Nabo-
ry 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 sta-
nowisku,

• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do 
pokoju nr 113 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 4 maja 2015 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 złożone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 
4 maja 2015 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, 
testu ze sprawności fizycznej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania niezbędne  
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/338-19-74.

nabór nr KD.210.10.2015.AB-1
 Urząd Miejski w Gliwicach,   

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stano-
wisko urzędnicze w Wydziale 

Architektury i Budownictwa w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju nr 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:

• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 12 maja 2015 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój nr 364. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.10.2015.AB-2
 Urząd Miejski w Gliwicach,   

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stano-
wisko urzędnicze w Wydziale 

Architektury i Budownictwa w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju nr 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:

• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 14 maja 2015 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój nr 364. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50.

Przedszkole Miejskie nr 25  
w Gliwicach, ul. Rydygiera 10,

ogłasza nabór na stanowisko urzęd-
nicze – główna księgowa na ½ etatu 

czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stro-
nach internetowych pm25.bip.gliwice.eu  
w zakładce Nabory i pm25gliwice.netstrefa.pl, 
oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskie-
go nr 25 w Gliwicach przy ul. Rydygiera 10.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:

• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 6 maja 2015 r. 
do godz. 15.00 w Przedszkolu Miejskim nr 25 
w Gliwicach (ul. Rydygiera 10). Dokumenty, 
które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie pod nr 32/230-
29-31.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą pocztową na adres: Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, osobiście 
w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (pokój nr 301 w siedzibie PWiK) lub drogą e-mailową 
na adres: bok@pwik.gliwice.pl. 

Wymagania:
• minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicz-

nymi, mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem;
• wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomii, zarządzania, prawa zamówień publicznych, 

administracji, prawa;
• dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, jak kursy i szkolenia związane ze specyfiką 

pracy na stanowisku (mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień 
publicznych);

• doświadczenie przy realizacji inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europej-
skiej – mile widziane;

• znajomość procedur służących wyłonieniu wykonawców do realizacji zadań;
• wysoka komunikatywność i umiejętność wyznaczania celów;
• obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel).

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• referencje – mile widziane.

OBWIESZCZENIE

NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity DzU 102 z 2010 r., poz. 651 z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy Pla-
cu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia:

•	  nr 270-279 do 11 maja 2015 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wyka-
zach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity DzU z 2014, poz. 518  
z późn. zm.) 

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

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	  nr 78/2015 do 13 maja 2015 r.
•	  nr 79/2015 do 13 maja 2015 r.
•	 nr 80/2015 do 13 maja 2015 r.
•	 nr 81/2015 do 13 maja 2015 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 11/SP/15 do 13 maja 2015 r.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 12/SP/2015 do 13 maja 2015 r.

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 

dzierżawy lub zbycia

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2013 r., poz. 687 
ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice podaje do publicznej wiadomości, że w 22 kwietnia 2015 r. wydał decyzję nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi publicznej, od włączenia do ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach do placu manewrowego planowanego w rejonie rowu R-V”.

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren 
oraz projekt budowlany.

I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny 
nr działki):

Obręb Żerniki: 439/2 (439), 443/1 (443), 444/2 (444), 448/4 (448/2), 449/2 (449), 450/1 (450), 
458/2 (458), 477/2 (477), 1753/21 (1753/7), 1753/8, 1753/10

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor prowadził 
będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie podano pierwotny nr działki):

Obręb Żerniki: 439/1 (439), 442, 444/1 (444)

II. Niniejszą decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia  
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
zatwierdza się podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr pierwotny 
działki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzącej  

w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

1. 439 439/2 0,0427 439/1 0,7063 Żerniki
439/3 0,3805

2. 443 443/1 0,0621 443/2 0,5131 Żerniki

3. 444 444/2 0,7138
444/1 0,0915

Żerniki444/3 0,1373

4. 448/2 448/4 0,0524 448/3 0,1125 Żerniki
448/5 0,3090

5. 449 449/2 0,0151 449/1 0,0719 Żerniki

6. 450 450/1 0,0295 450/2 0,4533 Żerniki

7. 458 458/2 0,0499
458/1 0,0418

Żerniki458/3 0,3345

8. 477 477/2 0,0294 477/1 0,5346 Żerniki
9. 1753/7 1753/21 0,0455 1753/20 0,1642 Żerniki

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością 
Gminy Gliwice z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:

Lp. Numer działki Numer działki pierwotniej Obręb

1. 439/2 439 Żerniki

2. 443/1 443 Żerniki
3. 448/4 448/2 Żerniki

4. 449/2 449 Żerniki
5. 450/1 450 Żerniki
6. 1753/21 1753/7 Żerniki

POUCZENIE

W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się 
z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w pok. nr 532 (V piętro), w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do wojewody śląskiego 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,

• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli 
zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach, stronie internetowej tego urzędu oraz w prasie lokalnej).

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6744.1.2015 z 23 kwietnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Szczegóły na   
www.gliwice.eu

w dziale  
„Dla mieszkańców”

http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,223
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,229
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,229
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,230
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,230
http://pm25.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,228
http://www.pm25gliwice.netstrefa.pl/
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://bip.gliwice.eu/strona=10396
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organiza-
torem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

  UL. WOLNOŚCI 26, lokal  
nr 2, parter, pow. 47,90 m2 
+ pomieszczenie przynależ-
ne 6,00 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka 
z WC
Termin przetargu:  
21 maja 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
106 300,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 5 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 maja 2015 r.

  UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 8, lokal 
nr 5, I piętro, pow. 44,13 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, spiżarka
Termin przetargu:  
21 maja 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
113 200,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 5 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 maja 2015 r.

  UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 17, lokal 
nr 6, II piętro, pow. 49,50 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu:  
21 maja 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
115 100,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 maja 2015 r.

  UL. RÓŻY LUKSEMBURG 
17, lokal nr 3, I piętro,  
pow. 39,00 m2 + piwnica 8,70 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z WC, przedpokój
Termin przetargu:  
21 maja 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
78 100,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 13 30 do 13.45
Wadium: 4 000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 maja 2015 r.

  UL. ŚREDNIA 3, lokal  
nr III, parter, pow. 29,48 
m2 + piwnica 2,43 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu:  
21 maja 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
96 700,00 zł
Termin oględzin:  
12 maja 2015 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Wadium: 4 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 
maja 2015 r.

  UL. ZAWISZY CZARNEGO 
20, lokal nr I, piwnica, pow. 
71,53 m2, 5 pomieszczeń 
użytkowych, 2 sanitariaty, 
pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz

Termin przetargu: 21 maja 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
181 700,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 12.15 do 12.30
Wadium: 9 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 
maja 2015 r.

  UL. GROTTGERA 40, garaż nr 2,  
pow. 12,80 m2

Termin przetargu: 21 maja 
2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości:  
11 200,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 
r. od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 
maja 2015 r.

Zarząd ZBM II TBS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, ul. Warszawska 35B, 

tel. 32/300-00-38, 32/331-05-62,
e-mail: tbs@tbs2.pl, biuro@tbs2.pl,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

Dokumenty do przetargów można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pok. 108.  

Szczegóły na www.tbs2.pl

II przetarg ustny na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wy-
najem lokalu użytkowego przy  
ul. Zawadzkiego 48, pow. 93,78 
m2 
Termin przetargu: 
7 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium  
w wysokości 2000,00 zł.

I przetarg nieograniczony pisem-
ny ofertowy na wysokość stawki 
czynszu na wynajem garaży przy  
ul. Tarnogórskiej 1 – Składowej 
– 41 garaży

Termin przetargu:  
8 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium  
w wysokości 500,00 zł (na 1 garaż).

I przetarg ograniczony pi-
semny ofertowy na wy-
sokość stawki czynszu na 
wynajem garażu nr 5 przy  
ul. Targowej 11-17
Termin przetargu:  
8 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium  
w wysokości 500,00 zł (na 1 garaż).

17 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanych nieruchomości, położonych w Gliwicach przy ul. Dolnej, stano-
wiących własność Miasta Gliwice, oznaczonych jako działka nr 164/1, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0216 ha (KW nr GL1G/00039279/5) 
i działka nr 166/2, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0768 ha (KW nr GL1G/00039216/6).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
160 100,00 zł*
Wadium: 16 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1610,00 zł
*Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota 
w wysokości 4268,10 zł brutto z tytułu obciążenia 
działki nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, służebnością 
gruntową (przechodu i przejazdu) na rzecz każdocze-
snych właścicieli działek nr 164/1 166/2, obręb Li-
gota Zabrska – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).
19 marca 2015 r. przeprowadzony został I przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 164/1, obręb Li-
gota Zabrska, zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00039279/5, natomiast działka oznaczona 
numerem 166/2, obręb Ligota Zabrska, zapisana jest 
w księdze wieczystej nr GL1G/00039216/6.
Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości 
niezabudowanych, obejmujących działkę nr 164/1, 
obręb Ligota Zabrska, oraz działkę nr 166/2, obręb 
Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 0,0984 ha, 
użytek „B” – tereny mieszkaniowe. Powierzchnia 
działki nr 164/1 to 0,0216 ha, a działki nr 166/2 – 
0,0768 ha.
Działki nr 164/1 i 166/2, obręb Ligota Zabrska, po-
łożone są w Gliwicach przy ul. Dolnej, w odległości 
około 60 m w kierunku południowo-wschodnim  
od zbiegu ul. Dolnej z ul. Kujawską.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudo-
wy mieszkaniowej, tereny niezabudowane oraz za-
kład produkcyjny. Działki tworzą teren nieogrodzony 
o nieregularnym kształcie, porośnięty zielenią.
Działki posiadają dostęp do pełnej sieci uzbrojenia 
terenu: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, tele-
technicznej, energetycznej i gazowej. Warunki pod-
łączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.

Przez przedmiotowe działki przebiegają istniejące 
(liczne) sieci uzbrojenia technicznego. 
Dojazd do drogi publicznej – ul. Dolnej – istniejącym 
zjazdem z działek nr 164/1 i 166/2 poprzez działkę 
163/2 (na działce nr 163/2 zostanie ustanowiona 
służebność drogowa na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli/zarządców działek nr 164/1 i 166/2, obręb 
Ligota Zabrska). Warunki włączenie nieruchomości 
do drogi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 
Ograniczenia nieruchomości
Działka nr 164/1 obciążona jest następującymi słu-
żebnościami:

• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu 
w zakresie przyłącza wodociągowego oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej (powierzchnia gruntu, którą 
obejmuje służebność przesyłu wynosi 27,57 m2) 
– na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o.;
• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu  
w zakresie infrastruktury teletechnicznej o dłu-
gości 5,50 m i szerokości 1,00 m, (powierzchnia 
gruntu, na której będzie wykonywana służebność 
wynosi 5,5 m2) – na rzecz TP Invest Sp. z o.o.

Działka nr 166/2 obciążona jest następującymi słu-
żebnościami:

• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu 
w zakresie sieci wodociągowej, przyłącza wodo-
ciągowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej (po-
wierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność 
przesyłu wynosi 257,73 m2) – na rzecz Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu  
w zakresie infrastruktury teletechnicznej o długo-
ści 11,00 m i szerokości 1,00 m – na rzecz TP Invest 
Sp. z o.o.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 28 stycz-
nia 2007 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligo-
ta Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską 
(uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 26 października 2006 r., Dziennik Urzędo-
wy Woj. Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz. 
4886), działki nr 164/1 i 166/2, obręb Ligota Zabr-
ska, położone są na terenie oznaczonym symbolem 
4 MN, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy, dla których ustanowiono:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe –  
z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych i warsztatów, które powodu-
ją znaczące zwiększenie ruchu samochodowego, 
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze za wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Ponadto, w ww. planie miejscowym przedmiotowe 
nieruchomości znajdują się w granicach obszaru re-
witalizacji.
Wadium
Wadium w wysokości 16 100,00 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 prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 164/1 i 166/2, obręb Ligota 
Zabrska, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz NIP, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 11 czerwca 2015 r. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe 
/Sprzedaż nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu

17 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, oznaczonej jako działka nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0979 ha, KW nr GL1G/00039216/6.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
167 500,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1680,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).
19 marca 2015 r. przeprowadzony został I przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 166/3, obręb Li-
gota Zabrska, zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00039216/6.
Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości 
niezabudowanej, obejmującej działkę nr 166/3, ob-
ręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0979 ha, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe. 
Działka nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, położona 
jest w Gliwicach przy ul. Dolnej, w odległości około 
100 m w kierunku południowym od zbiegu ul. Dol-
nej z ul. Kujawską. Otoczenie nieruchomości stano-
wią tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny nieza-
budowane oraz zakład produkcyjny.
Działka nr 166/3 posiada kształt nieregularny i stano-
wi teren porośnięty zielenią oraz plac o nawierzchni 
gruntowej. Nieruchomość jest nieogrodzona.
Nieruchomość posiada dostęp do pełnej sieci uzbro-
jenia terenu: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
teletechnicznej, energetycznej i gazowej. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy uzgod-
nić bezpośrednio z ich dostawcami.
Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają ist-
niejące (liczne) sieci uzbrojenia technicznego. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. 
Dolnej. Warunki włączenie nieruchomości do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieru-

chomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu,  
w granicach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 
Ograniczenia nieruchomości
W granicy działki nr 166/3 znajduje się punkt oświe-
tleniowy należący do miejskiej sieci oświetlenia 
ulicznego (na rzecz właściciela działki nr 566, obręb 
Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00054657/0, tj. Miasta 
Gliwice, zostanie ustanowiona służebność grunto-
wa na terenie o powierzchni około 5,07 m2, w celu 
umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gli-
wice, tj. konserwacji i eksploatacji oświetlenia dro-
gowego). 
Działka nr 166/3 obciążona jest następującymi słu-
żebnościami:

• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu  
w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci kana-
lizacji sanitarnej (powierzchnia gruntu, którą 
obejmuje służebność przesyłu wynosi 299,80 m2)  
– na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o.;
• nieograniczoną w czasie służebnością drogi – 
przejścia i przejazdu – na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki gruntu nr 166/4 o powierzch-
ni 0,0070 ha oraz działki nr 168 o powierzchni 
0,1368 ha, z tym, że powierzchnia gruntu objęte-
go służebnością na działce nr 166/3 wynosi 50 m2, 
co stanowi pas o długości 12,5 m i szerokości 4 m 
(przy granicy z działką nr 166/5);
• nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu  
w zakresie infrastruktury teletechnicznej o dłu-
gości 19,00 m i szerokości 1,00 m (powierzchnia 
gruntu, na której będzie wykonywana służebność 
wynosi 19 m2) – na rzecz TP Invest Sp. z o.o.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 28 stycz-
nia 2007 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligo-
ta Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkow-
ską (uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 26 października 2006 r., Dziennik 
Urzędowy Woj. Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 2006 
r., poz. 4886), działka nr 166/3, obręb Ligota Zabr-
ska, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 
4 MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy, dla których ustanowiono: 

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe  
– z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych i warsztatów, które powodu-
ją znaczące zwiększenie ruchu samochodowego, 
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze za wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Ponadto, w ww. planie miejscowym przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w granicach obszaru re-
witalizacji.
Wadium
Wadium w wysokości 16 800,00 zł należy wnieść  
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz 
NIP, na której rzecz nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 11 czerwca 2015 r.

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

na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Oficjalny profil 
Gliwic 

na facebooku

www.facebook.com/
Miasto.Gliwice

http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2149
www.zgm-gliwice.pl
mailto:tbs@tbs2.pl
mailto:biuro@tbs2.pl
www.facebook.com/miasto.gliwice
http://www.tbs2.pl/lokale/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2158
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza pisemny przetarg ofertowy  

nieograniczony na wysokość stawki czynszowej na nw. garaże. 

I PRZETARG
• ul. Nadrzeczna, 
 pow. użytkowa – 15,73 m2

• ul. Korfantego 10 / G-1, 
 pow. użytkowa – 22,00 m2

• ul. Pszczyńska 7 / G-3, 
 pow. użyt.– 16,00 m2

• ul. Pszczyńska 7 / G-4, 
 pow. użytkowa – 16,00 m2

• ul. Pszczyńska 29 / G-5, 
 pow. użytkowa – 16,28 m2

• ul. Kasprowicza 8 / G-2, 
 pow. użytkowa – 13,23 m2

• ul. Jesienna, 
 pow. użytkowa – 16,00 m2

• ul. Górnych Wałów 13, 
 pow. użytkowa – 27,38 m2

• ul. Kunickiego 21 / G-2, 
 pow. użytkowa – 18,20 m2

• ul. Kunickiego 21 / G-31, 
 pow. użytkowa – 11,28 m2

Cena minimalna za 1 m2 pow. 
użytkowej: 5,00 zł
Wadium: 500,00 zł

Przetarg rozpocznie się 8 maja 
2015 r. o godz. 10.00 w sali na-
rad (I piętro, pok. nr 121) przy 

ul. Dolnych Wałów 11. Ofertę 
cenową wraz z dokumenta-
mi należy złożyć do 7 maja  
2015 r. do godz. 14.00 w Dzia-
le Eksploatacji (I piętro, pok. nr 
106) przy ul. Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonej kopercie, na której 
należy umieścić imię, nazwisko 
lub nazwę firmy i adres oferenta 
oraz adres garażu, którego ofer-
ta dotyczy. Udział w przetargu 
mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium  

na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank 
Śląski S.A. I O/Gliwice nr konta 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546. 

Pełna treść ogłoszenia 
dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komuni-

katy urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość  

czynszu oraz na 
www.zbm.gliwice.pl

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, 
położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej (sporządzonego na podstawie 
uchwały numer XXXIV/659/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 roku).

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2015 r., poz. 199) oraz  
na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  
i 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także 
zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1118  
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu ww. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgo-
skiej i ulicy Lubelskiej w dniach od 7 maja do  
5 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycię-
stwa 21), w następujący sposób:
• poniedziałki i piątki – w godz. 8.00 – 12.00
• wtorki i środy – w godz. 12.00 – 16.00
• czwartki – w godz. 13.00 – 17.00
w pokoju nr 510 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami rozpocz-
nie się 20 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – sala nr 146 (I piętro)  
– o godzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta 
Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
– w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 
2015 roku.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddzia-
ływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta do-
datkowo Rada Miasta.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

ul. Poziomkowa, obr. Czechowice Północ

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

 działka nr 77/26 o pow. 1009 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 200 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 202 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 200 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/30 o pow. 940 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 188 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 18 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 167 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 233 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 237 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 235 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 232 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 230 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 maja 2015 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 229 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 maja 2015 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 228 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 22 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 maja 2015 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 228 500,00 zł 

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 22 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 maja 2015 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 219 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 22 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 maja 2015 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 230 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 14 maja 2015 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 231 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 14 maja 2015 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 231 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 14 maja 2015 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 233 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 14 maja 2015 r., godz. 
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 234 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

Osoby niepełnosprawne mieszkające  
na terenie Miasta Gliwice, zainteresowane 
otrzymaniem dofinansowania ze środków 
PFRON w ramach pilotażowego progra-
mu „Aktywny Samorząd”, mogą pobierać  
i składać wnioski w biurze obsługi środ-
ków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej 
znajdującym się w Gliwickim Ośrod-
ku Integracji Niepełnosprawnych przy  
ul. Zwycięstwa 34 w:
• poniedziałki, w godz. 12.30 – 16.30,
• wtorki i środy, w godz. 8.00 – 11.00,
• czwartki, w godz. 12.00 – 15.00,
• piątki, w godz. 12.00 – 14.00.

Wnioski są również dostępne na stronie 
GOIN – www.goin.gliwice.pl, w zakładce 
Aktywny Samorząd.

Termin przyjmowania wniosków:
MODUŁ I – do 30 sierpnia 2015 r.
MODUŁ II – do 30 września 2015 r.
W roku 2015 program obejmuje następu-
jące moduły wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie  
do uczestnictwa w społeczeństwie informa-
cyjnym – dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi sprzętu elektronicznego i oprogra-
mowania nabytego w ramach programu,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu 
się, w tym: pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym, pomoc  
w zakupie protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania technicz-
ne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny 
(co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki  
dla osoby zależnej;
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym. 

Załącznik graficzny do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część 
Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej. 

obszar, którego dotyczy wyłożenie

PILOTAŻOWY PROGRAM 
„AKTYWNY SAMORZĄD”

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2155
www.zbm.gliwice.pl
http://goin.gliwice.pl/index.php?id=o_osrodku
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KULTURA CO?
GDZIE?      
KIEDY?

30 KWIETNIA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Stacji 

Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują zapisy
q godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie  

z grami planszowymi w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 20.00: „Czwartek jazzowy” – jazz jam w Śląs- 
kim Jazz Clubie (Plac Inwalidów Wojennych 1)  
– wstęp wolny

3 MAJA (NIEDZIELA)
q godz. 16.00: Koncert patriotyczny w Willi Caro  

(ul. Dolnych Wałów 8a) – wstęp wolny
q godz. 18.00: „Projekt Grechuta” – koncert  

zespołu PLATEAU oraz Martyny Jakubowicz  
i Krzysztofa Kiljańskiego na Scenie BAJKA (ul. Dol-
nych Wałów 3)

4 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiar-

stwa artystycznego w Stacji Artystycznej RYNEK  
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

5 MAJA (WTOREK)
q godz. 17.00: Pokaz filmów „Struktura kryształu”  

i „Iluminacja” w ramach Akademii Polskiego Filmu 
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) – wykład 
wprowadzający wygłosi reżyser Krzysztof Zanussi

q godz. 18.00: Warsztaty teatralne dla młodzieży 
szkół średnich, uczącej się w Gliwicach w Centrum 
Organizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6)

q godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – bezpłatne zajęcia 
teatralne dla dorosłych w Stacji Artystycznej RY-
NEK (Rynek 4-5) – obowiązują zapisy (sar@gtwgli-
wice.pl)

6 MAJA (ŚRODA)
q godz. 10.00: „Gliwickie opowieści – legendy  

o naszym mieście” – zajęcia dla dzieci realizowa-
ne w ramach stypendium MKiDN w Stacji Arty-
stycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują zapisy  
(marta.k.krys@gmail.com)

7 MAJA (CZWARTEK)
q godz. 10.00: „Śladami Horsta Bienka” – wycieczka 

po mieście organizowana przez Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej – obowiązują zapisy (haus@
haus.pl)

q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują zapisy

q godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie  
z grami planszowymi w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 20.00: „Tradycyjny Czwartek Jazzowy”  
– jam session w stylu swing i stylach tradycyjnych  
z udziałem zespołu Enerjazzer w Śląskim Jazz Clu-
bie (Plac Inwalidów Wojennych 1) – wstęp wolny

8 MAJA (PIĄTEK)
q godz. 16.30: Koncert Zespołu Ludowego „Perła” 

z Ukrainy w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Ła-
będź” (ul. Partyzantów 25)

q godz. 18.00: Koncert Tymon & The Transistors  
w ramach cyklu „Filharmonia” w C. K. JAZOVIA 
(Rynek 10)

q godz. 18.00: „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd ro-
werowy w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 
(8-15 maja); start z Placu Krakowskiego, meta pod 
Radiostacją Gliwicką

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 20.30: Koncert pieśni chrześcijańskich  
w wykonaniu Zespołu Wspólnoty Alleluja z Gliwic 
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

Stacja Artystyczna RYNEK 
świętowała drugie urodzi-
ny. Jubileuszowa impre-
za w kamienicy pod nr 4-5 
na gliwickim Rynku odbyła  
18 kwietnia. Było muzycznie 
i tanecznie.

Świętowanie zaczęło się z przy-
tupem, czyli od warsztatów tańca 
izraelskiego, które poprowadziła Na-
talia Hakenberg. Potem przyszła pora  
na krótką prezentację podsumowują-
cą działalność Stacji i przypomnienie 
minionych spotkań. Urodzinową 
imprezę zwieńczył koncert kwartetu 
saksofonowego Saksoholicy, który 
wystąpił w składzie: Maciej Zieliński, 
Michał Głąb, Piotr Jagoda i Paweł Piec.  
A wszystko to w otoczeniu fotografii 
z cyklu „Twarze Znalezione – Między 
Światłem a Cieniem” autorstwa Beaty 
Brząkali, które stanowiły znakomitą 
oprawę dla wydarzeń zaplanowanych 
na ten wyjątkowy dzień. 

Stacja Artystyczna RYNEK powsta-
ła w kwietniu 2013 r. Utworzyło ją 
Stowarzyszenie GTW, które wygrało 
miejski konkurs na prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej przy Rynku 4-5.  
W ciągu ostatnich 365 dni w Stacji od-
było się prawie sto imprez – 22 wys- 
tawy, 11 koncertów, 13 warszta-
tów, 20 spotkań, 4 pokazy filmowe  
i 23 inne wydarzenia, w których 
wzięło udział w sumie ponad 8,5 tys. 
osób. – Staramy się, aby oferta była 
różnorodna, aby każdy – niezależnie 
od wieku i zainteresowań – mógł 
znaleźć tu coś dla siebie – przekonują 
animatorzy ze Stacji. 

Od początku działaności mocną 
stroną SAR są zajęcia artystyczne. 
Niektóre, jak warsztaty teatralne, 
plastyczne czy ręcznego dziewiar-
stwa, na stałe goszczą w programie 
placówki. – Chcemy jak najbardziej 
aktywizować społeczność lokalną do 
działań artystycznych. Znakomitą ku 
temu okazją są warsztaty, których 
uczestnicy zdobywają wiedzę z kon-
kretnej dziedziny i tworzą własne pra-
ce, co daje im sporą satysfakcję – mó-
wią przedstawiciele Stacji. Ponadto  
w Stacji regularnie goszczą amatorzy 
podróży, gier planszowych czy muzyki 
z gramofonu. – Ponadto podtrzymu-

jemy kontakty z zaprzyjaźnionymi 
organizacjami i artystami oraz nawią-
zujemy nowe, co sprawia, że mamy 
bardzo dobrą perspektywę na dalszy 
rozwój i urozmaicanie naszej oferty. 
Osiągnęliśmy sukces na polu edukacji 
kulturalnej mieszkańców Gliwic, któ-
rzy dzięki naszym wydarzeniom po-

znają nowe rodzaje sztuki, artystów 
i sposoby na kreatywne spędzanie 
czasu – podsumowuje Dariusz Opoka 
ze Stowarzyszenia GTW. 

Informacje o aktualnych wydarze-
niach można znaleźć na profilu Stacji 
na Facebooku – www.facebook.com/
StacjaArtystycznaRynek. Placówka 
jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00 – 18.00 oraz w week-
endy podczas imprez. 

(bom)

DRUGIE URODZINY 
STACJI NA RYNKU
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