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To fajna i potrzebna 
inicjatywa...

…mówili uczestnicy Gliwickich Tar-
gów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.  
12 maja szóstą edycję imprezy zorgani-
zowały Powiatowy Urząd Pracy i Gliwicki 
Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych. 

Dzień otwarty 
hali na bis!

Ponad 300 osób obejrzało rok temu  
od środka plac budowy Hali GLIWICE. 
Teraz czas na Ciebie! Do wspólnego zwie-
dzania obiektu zapraszamy tym razem  
w sobotę, 30 maja.

Jak głosowano 
w Gliwicach?

Frekwencja w niedzielnych wyborach 
Prezydenta RP była w Gliwicach nieco 
wyższa niż w województwie śląskim  
i w kraju. Przed nami druga tura wyborów, 
która odbędzie się 24 maja. 

MuSHELLka i BYTEL  
– na podbój Europy

Studenci z Politechniki Śląskiej szykują się 
do tegorocznego wyścigu Shell Eco-marathon. 
Impreza startuje w Holandii w przyszłym ty-
godniu. Na torze w Rotterdamie zaprezentują 
dwa pojazdy – MuSHELLkę i BYTEL’a.

FOTOPASJONACI
Przybywa w Gliwicach osób, które z aparatem w rękach biegają po mieście 
w poszukiwaniu wyjątkowych ujęć. Środowisko fotografów działa coraz prężniej. 
Prezentujemy sylwetki kilku osób, które wykonują ciekawe zdjęcia Gliwic. 11

https://gliwice.eu/samorzad
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AKTUALNOŚCI

INICJATYWA W TWOICH RĘKACHJAK GŁOSOWANO  
W GLIWICACH?

SENIORZE, TO TWOJA STREFA

Tylko do 20 maja do godz. 12.00 mieszkańcy Gliwic mogą oddać głos na najcen-
niejszą – ich zdaniem – Inicjatywę Roku 2014. W plebiscycie VOX POPULI, będą-
cym częścią prezydenckiego konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2014”, gliwiczanie 
decydują, która z nominowanych inicjatyw otrzyma cenny tytuł i nagrodę.

W konkursie, który organizowany jest  
w Gliwicach od 2009 roku, nagradzani są liderzy 
społeczni, debiutujące oraz działające dłużej 
organizacje pozarządowe, a także biznesowi 
dobroczyńcy. Spośród zgłoszonych kandydatur 
kapituła powołana przez prezydenta Gliwic wy-
biera laureatów. Głos w jednej z konkursowych 
kategorii oddany został mieszkańcom. To oni są 
uczestnikami działań i odbiorcami przedsięwzięć 
inicjowanych przez organizacje, dlatego ich zdanie 
w tej kwestii jest najważniejsze. 

Mówiąc „oni”, organizatorzy mają na myśli 
każdego z nas, mieszkańców Gliwic, bez wzglę-
du na płeć, wiek czy inne podziały. I podkre-
ślają: Inicjatywy są dla wielu gliwiczan bardziej 
rozpoznawalne niż np. nazwy organizacji – nie 
wszyscy bowiem wiedzą, kto jest organizatorem 
konkretnego festiwalu, pokazu czy warsztatów. 
Łatwiej zapamiętujemy nazwę wydarzenia, ta jest 
bowiem dla nas – uczestników – znacznie waż-
niejsza. Dlatego to właśnie kategoria Inicjatywa 
Roku 2014 została oddana pod głosowanie VOX 
POPULI. Chętnie uczestniczymy w różnych wyda-
rzeniach, warto więc docenić ich pomysłodawców 
i kliknąć wybraną nazwę w plebiscytowej ankiecie 
na stronie www.gcop.gliwice.pl.

Nominowane inicjatywy to:
• I Półmaraton Gliwicki – impreza sportowa 

organizowana przez Fundację Bieg Rzeźnika,
• Festiwal podróżniczy „Świat to za mało!”  

– czyli sporo podróżniczych inspiracji w różnych 

postaciach, powstałych dzięki działaniom Sto-
warzyszenia „Przed Siebie”,

• Festiwal Winter Reggae – jeden z najstarszych 
festiwali reggae w Polsce, organizowany przez 
Stowarzyszenie GTW,

• Liga Bohaterów – bezpłatne warsztaty z zakresu 
pierwszej pomocy i ratownictwa dla uczniów, 
na które zaprasza Fundacja „Kapitan Światełko”,

• „Seria Pokazów Nieba” – pokazy astronomicz-
ne połączone z prelekcjami i praktyką obserwa-
cyjną, organizowane przez Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii, oddział Gliwice,

• Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się 
w Gliwicach – cykl zajęć dla młodych gliwiczan, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne 
Pro-Scenium.

Zwycięzcą w tej kategorii zostanie inicja-
tywa, na którą mieszkańcy oddadzą najwięcej 
głosów – zarówno w formie papierowej (kupony 
do głosowania dostępne były w wydaniu „MSI”  
nr 18/2015 z 30 kwietnia), jak i elektronicznej,  
na stronie www.gcop.gliwice.pl. Warto podzięko-
wać organizatorom tych cennych inicjatyw. Każdy 
głos jest dla nich potwierdzeniem tego, że warto 
pracować na rzecz mieszkańców. Oddaj swój głos, 
kliknij i wybierz Inicjatywę Roku 2014!

Liliana Haduch

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich 
była w Gliwicach nieco wyższa niż w województwie 
śląskim i kraju. Do urn poszła ponad połowa osób 
uprawnionych do głosowania. Największe poparcie 
w naszym mieście uzyskał Bronisław Komorowski.  

Pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia. W drugiej turze zmie-
rzą się Andrzej Duda, który wygrał pierwszą turę wyborów prezy-
denckich, zdobywając 34,76% głosów, oraz Bronisław Komorowski, 
który zajął drugie miejsce i otrzymał 33,77% głosów. 

Głosowanie odbędzie się 24 maja. W Gliwicach głosy będzie 
można oddawać w tych samych lokalach wyborczych, co 10 maja.

                    (al)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

Od marca na stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (www.gcop.
gliwice.pl) działa Strefa Seniora. To platforma informacyjna, na której zebrane i za-
prezentowane zostały informacje dotyczące kwestii istotnych dla osób starszych. 

W Strefie Seniora można obecnie znaleźć 
przydatne informacje o zniżkach i promocjach 
(zakładka „Gliwice przyjazne seniorom”), ulgach 
i prawach osób starszych, Karcie Seniora (projekt 
„Gliwicki Senior 67+ 75+”) oraz akcji „Bezpieczny 

Senior”. Umieszczono tam również aktualności 
(zapowiedzi wykładów, warsztatów, spotkań, po-
rady), a także omówienie projektów „Baśniowe 
Babcie” (wolontariat osób dojrzałych), „Grupa 
Teatralna Seniorów” i „Akademia Wolontariatu 
Seniora”. W Strefie zainteresowani natrafią też 
na informacje dotyczące zespołu branżowego 
do spraw seniorów oraz gliwickich organizacji 
wspierających lub skupiających osoby starsze. Nie 
zapomniano ponadto o podłączeniu ciekawych 
linków i zbioru czasopism seniorskich online.

Jeśli posiadacie Państwo wiedzę dotyczącą 
przykładowo: nowych klubów seniora w mie-
ście i regionie, oferty edukacyjnej i kulturalnej, 
zniżek i promocji, ciekawych miejsc i możliwości 
spędzenia wolnego czasu, będziemy wdzięczni 
za podzielenie się nią z nami. Chcemy, aby Strefa 
Seniora była platformą funkcjonalną, przejrzystą, 
a przede wszystkim aktualną. Mamy nadzieję, że 
włączą się Państwo w jej rozwój.

Wszelkie uwagi prosimy przekazywać drogą 
mailową (seniorzy@gcop.gliwice.pl) lub telefo-
nicznie pod nr 32/775-01-78.

Ilona Rola
GCOP

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT2015.PKW.GOV.PL
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WYDARZENIE

Ponad 300 osób skorzystało w ubiegłym roku z możliwości obej-
rzenia od środka placu budowy Hali GLIWICE. Teraz czas na Ciebie! 
Do wspólnego zwiedzania obiektu zapraszamy tym razem w sobotę, 
30 maja. 

Liczba zwiedzających – podobnie 
jak rok temu – jest ściśle określona  
ze względu na ograniczenia nałożone 
przez głównego wykonawcę obiektu. 
Trzeba pamiętać, że jest to plac budowy, 
na którym trwają prace! Jednorazowo 
na teren hali będzie mogła wejść grupa  
20 osób. 

Zwiedzanie rozpocznie się o godz. 
10.20 i potrwa do 16.00 – poszczegól-
ne grupy będą wchodziły na budowę 
co 20 minut. Każdą grupę oprowadzi 
przedstawiciel wykonawcy, który opowie  
o przebiegu prac. W planach jest m.in. 
wejście na arenę główną oraz na trybu-
ny. Ostatnie oprowadzanie rozpocznie się  
o godz. 15.40. 

Uruchomienie systemu rezerwacji pla-
nowane jest na 18 maja (godz. 8.00). Zgła-
szać się będzie można na dwa sposoby. 

Dla osób korzystających z internetu 
przygotowany został formularz reje-
stracyjny na stronie www.dzienotwarty. 
gliwice.eu. Należy wybrać w nim pre-
ferowaną godzinę wejścia na budowę 
i wpisać swoje dane w puste pola.  
Po kliknięciu przycisku „Wyślij” otworzy 
się karta, na której można sprawdzić 
poprawność danych oraz ostatecznie 
potwierdzić rezerwację. Osoby, które nie 
korzystają z internetu, będą mogły pobrać 
i wypełnić na miejscu  tradycyjne formula-
rze w Informacji Głównej na parterze UM. 
Takie formularze będzie można składać do 
22 maja do godz. 15.00.

Ostateczny termin rejestracji inter-
netowej upłynie 27 maja o godz. 16.00. 
Zgłaszający się otrzymają potwierdzenie 
rezerwacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. Wejście 

na plac budowy Hali GLIWICE zlokalizo-
wane będzie za Lodowiskiem „Tafla” przy  
ul. Akademickiej 29.

Dniu Otwartemu Hali GLIWICE towa-
rzyszyć będzie sympatyczna impreza dla 
małych i dużych, organizowana na terenie 
pobliskiego Parku Chrobrego. Od godz. 

12.00 do 18.00 zapraszamy wszystkich 
gliwiczan na Festyn z Okazji Dnia Dziec-
ka! Będzie się działo – zaplanowano m.in.: 
występy na scenie, animacje, konkursy, 
gry i zabawy. Wstęp –  rzecz jasna –  wol-
ny! 

    (kik)

Dzień otwarty hali na bis

Poznajecie? Tak było 7 czerwca 2014 roku. Ponad 300 szczęśliwców skorzystało wtedy z okazji, aby przy pięknej pogodzie zobaczyć 
z bliska, jak powstaje Hala GLIWICE. To, jak obiekt wygląda teraz, przedstawia zdjęcie poniżej.
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IMPREZY

COŚ DLA CIAŁA,
COŚ DLA (D)UCHA

ŚWIĘTUJEMY KONCERTOWO

Na starcie Rajdu Miejskiego 360 stopni stanęło w miniony weekend 
112 dwuosobowych drużyn z całego kraju. 9 i 10 maja nie brakowało 
atrakcji dla wszystkich. Tłumy mieszkańców przyszły m.in. na kon-
cert Kasi Popowskiej i Grzegorza Hyżego. 

Ten rajd ma już swoją renomę. Mi-
łośników sportu przyciąga do Gliwic 
przyjazna atmosfera, dobra organizacja, 
a przede wszystkim urozmaicona rywa-
lizacja, która pozwala sprawdzić różne 
umiejętności. Tym razem dopisała także 
pogoda. Na starcie stanęło 112 dwuoso-
bowych drużyn, a cały dwudniowy rajd 
ukończyło 105 zespołów. Do zaliczenia 
był 25-kilometrowy bieg, 75-kilometro-
wa trasa rowerowa z odcinkami do po-
konania na rolkach, kajakach oraz bieg 
na orientację. Jak zawsze na uczestników 
czekały punkty kontrolne z ciekawymi 
zadaniami – nie tylko sportowymi. 

Wśród zespołów męskich (M) po 
raz kolejny zwyciężyli: Łukasz Warmuz 
i Ireneusz Waluga (Team 360 Stopni),  

a najlepszy zespół gliwicki tworzyli Pa-
weł Rodak i Sebastian Chojnowski (GTT 
& Sklep Biegacza.pl Team). W kategorii 
MIX triumfowali Ola Popiel-Kruk i Irene-
usz Towarek z Gliwic (131 kg). Reprezen-
tanci naszego miasta – Bożena Pędowska  
i Wojciech Pędowski (fanklubolar) – wy-
grali także wśród drużyn mieszanych,  
w których suma wieku zawodników prze-
kracza 90 lat (MIXV). W analogicznej wie-
kowo kategorii zespołów męskich (MV) 
pierwsze miejsce zajęli Jarosław Prokop  
i Tomasz Ligocki (Chop ze Żelaza Tri 
Team), a spośród gliwiczan najwyżej 
uplasowali się Henryk Hrynowiecki  
i Jacek Podwórny (Juniorzy). 

Głównym organizatorem rajdu był 
miejski samorząd, ale w imprezę zaan-

gażowało się wiele innych podmiotów 
i instytucji. Bezinteresownie pomogli 
m.in. żołnierze z gliwickiego garnizonu, 
którzy na swoim terenie przygotowali 
najtrudniejsze zadania sprawnościowe, 
strażacy z jednostki w Łabędach, gdzie na 
zawodników czekały pytania z ochrony 
przeciwpożarowej, pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i basenu „Olimpij-
czyk”.   

Na mecie uczestników powitało wie-
lu gliwiczan, dla których przygotowano 
sporo dodatkowych atrakcji. W sobotę 
i niedzielę pod Radiostacją urządzono 
rodzinny piknik. Były konkursy, animacje 
dla dzieci, zabawy na dmuchańcach, 
pokazy sportowe i taneczne. Ogromne 
zainteresowanie wzbudził występ gwiazd 

muzyki pop. Na sobotnim koncercie Kasi 
Popowskiej i Grzegorza Hyżego bawiły się 
tłumy mieszkańców. 

Szczegółowe wyniki Rajdu Miejskie-
go 360 stopni można znaleźć na stronie 
internetowej www.team360.pl.

      (al)

25 lat temu, 8 marca 1990 roku, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Wkrótce potem 
– pod koniec maja – odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do 
tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce 
samorządność. Jej jubileusz uczcimy w Gliwicach koncertowo – 31 maja na Placu Krakowskim.

Jako pierwszy na plenerowej scenie 
wystąpi Dawid Kwiatkowski – jeden  
z największych nastoletnich fenomenów 
muzycznych ostatnich lat. Jego histo-
ria pokazuje, że każdy kraj może mieć 
swojego Justina Biebera. Podobnie jak 
Kanadyjczyk, Kwiatkowski zaczął od 
nagrywania coverów i wrzucania ich do 
internetu. Kiedy osiągnął sukces i zdobył 
rzesze oddanych fanek, zgłosiła się do 
niego wytwórnia z gotowym kontraktem 
płytowym. W Gliwicach wokalista będzie 
promował swój kolejno złoty („9893”)  
i platynowy („Pop & Roll”) album. 

Po Dawidzie Kwiatkowskim na scenę 
wyjdzie Łukasz „Mrozu” Mróz – produ-
cent muzyczny i popularny piosenkarz 
wykonujący muzykę z pogranicza popu  
i R&B. W jego utworach można doszukać 
się również elementów hip-hopu i reggae. 
Jest znany z wpadających w ucho hitów, 
takich jak „Rollercoaster”, „Femme fa-

tale”, „Poza logiką”, „Nic do stracenia” 
(wspólnie z chórem „Sound’n’Grace”) czy 
„Jak nie my to kto” (duet z Tomsonem).

Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru 
będzie jednak Agnieszka Chylińska, któ-
rej kariera stanowi przykład największej 
chyba metamorfozy w polskim show-biz-
nesie. Przed laty podbijała listy przebojów 
i serca fanów jako demoniczna, drapieżna 
i buntownicza wokalistka rockowego ze-
społu O.N.A. Teraz znakomicie sprawdza 
się w klubowych i popowych klimatach 
muzycznych, a jej cięte uwagi i trafne 
pointy stały się znakiem rozpoznawczym 
kolejnych edycji programu „Mam talent”. 
Na występie Chylińskiej po prostu trzeba 
być!

Początek koncertów – godz. 18.00. 
Wstęp wolny. 

    (kik)
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AKTUALNOŚCI

W czerwcu mieszkańcy Gliwic wybiorą zadania jednoroczne, które 
mogą być zrealizowane w 2016 roku. Do Urzędu Miejskiego wpłynę-
ły 154 wnioski z propozycjami przedsięwzięć do wykonania w róż-
nych dzielnicach. 

Gliwiczanie po raz trzeci będą mogli 
zadecydować w głosowaniu o realiza-
cji pakietu zadań – o łącznej wartości  
2,5 mln zł. W tym roku radni miejscy, osie-
dlowi i młodzieżowi przekazali w imieniu 
mieszkańców 154 wnioski. Dobiega końca 
ich weryfikacja pod względem formalnym 
i merytorycznym. 

Wnioski trafiły do wydziałów UM zaj-
mujących się poszczególnymi zagadnienia-
mi, a także do miejskich jednostek, takich 
jak np. Zarząd Dróg Miejskich czy Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych. Konieczne 
jest m.in. sprawdzenie, czy miejski samo-
rząd ma prawne kompetencje do wyko-
nania danego przedsięwzięcia i czy teren 
należy do miasta. Osoby odpowiedzialne 
za weryfikację muszą też np. ustalić, czy 
przedsięwzięcie nie jest w trakcie realizacji 
lub w najbliższych planach, a także czy nie 
koliduje z jakąś inną inwestycją w pobliżu. 
Możliwe do wykonania zadania jedno-
roczne wraz z krótkimi opisami zostaną 
zestawione w trzech grupach: inwestycyj-
nej, remontowej i zadań bieżących. 

Na obecnym etapie liczba wniosków 
zmniejszyła się już o kilkanaście, bo za 
zgodą wnioskodawców połączono te, 
które się powielały – zawierały w całości 
lub w dużym stopniu to samo zadanie. 

Czego dotyczą tegoroczne propozycje? 
– Największa grupa obejmuje remonty  
i inwestycje drogowe, budowę lub napra-
wę chodników i urządzenie miejsc parkin-
gowych. Są też m.in. wnioski o renowację 
zieleńców i odnowienie placów zabaw. 
Zgłoszono także prośby o kolejne siłownie 
w plenerze – informuje Marek Jarzębow-
ski, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic. 

Na jakie zadania będzie można gło-
sować tym razem? Tego dowiemy się  
1 czerwca – lista zostanie opublikowana 
w pierwszej kolejności na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu. Ukaże się także  
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym  
– Gliwice”. Głosowanie zostanie prze-
prowadzone się w dniach od 8 do  
x22 czerwca. W tym roku będzie można od-
dać głos nie tylko przez internet, ale także  
na specjalnych papierowych formularzach  
– w wyznaczonych miejscach w różnych 
częściach miasta. Wyniki konsultacji spo-
łecznych poznamy do 20 lipca.  
  

Pierwszego dnia na specjalnej stronie internetowej Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach odnotowano prawie 10 tysięcy odsłon.  
Choć nowy system parkingowy ma działać od lipca, wielu kierowców już teraz sięga po szczegółowe informacje.  

Od lipca w centrum Gliwic – podobnie 
jak w innych dużych miastach – ma zacząć 
funkcjonować Strefa Płatnego Parkowa-
nia (SPP). Wyznaczono ją mniej więcej 
w odległości kilkuset metrów od Rynku 
oraz ul. Zwycięstwa i podzielono na dwie 
podstrefy. 

Kierowców czekają spore zmiany. Aby 
zapewnić im z wyprzedzeniem dostęp do 
szczegółowych informacji, miejska spółka 
Śląska Sieć Metropolitalna (ŚSM) urucho-

miła pod koniec kwietnia specjalną stronę 
internetową. Pod adresem www.parko-
waniegliwice.pl można znaleźć m.in. do-
kumenty określające zasady funkcjonowa-
nia SPP, mapę strefy parkingowej, wykaz 
ulic w obydwu podstrefach, informacje  
o opłatach, abonamentach i ryczałtach 
oraz listę parkomatów, a dokładnie  
PIAP-ów, czyli wielofunkcyjnych, nowo-
czesnych urządzeń służących nie tylko do 
opłacania postoju. Jest także możliwość 
elektronicznego zadawania pytań, a te 
najistotniejsze i najczęściej się powtarza-
jące są publikowane w internecie. 

– Specjalna strona internetowa oka-
zała się bardzo potrzebna, a każdego dnia 
ponad 80% osób odwiedzających to nowi 
użytkownicy. Pierwszego dnia odnotowa-
liśmy prawie 10 000 odsłon, a nasz zespół 
odpowiedział na 70 e-maili i przeprowa-
dził blisko 100 rozmów telefonicznych.  
Do tej pory otrzymaliśmy w sumie ponad 
500 e-maili z pytaniami i żaden nie pozo-
stał bez odpowiedzi. Mniej więcej 400 razy 
udzieliliśmy wyjaśnień telefonicznych – 
wylicza Mariusz Kopeć z SSM. Zapowiada,  
że w pierwszej połowie czerwca w siedzi-
bie spółki przy ul. Bojkowskiej 37 (NOWE 
GLIWICE) zostanie uruchomiony punkt 
obsługi Strefy Płatnego Parkowania.   (al)

1 czerwca: OGŁOSZENIE LISTY PROPO-
ZYCJI BUDŻETOWYCH
8 – 22 czerwca: CZAS NA GŁOSOWANIE 
Do 20 lipca: WYNIKI KONSULTACJI

Głosowanie za miesiąc.  
Nie przegap!

Płatne parkowanie. Gdzie znaleźć informacje?

W Parku Chopina powstaje siłownia pod chmurką, którą gliwiczanie 
wybrali w ubiegłorocznym głosowaniu. Zadecydowali też o budowie 
kolejnych – na skwerze przy ul. Derkacza i na osiedlu Kopernika. 

2 500 000 zł – tyle zaplanowano na realizację zadań, które wybiorą mieszkańcy
Zadania będą podzielone na trzy grupy:
1 500 000 zł – limit dla zadań inwestycyjnych
800 000 zł – limit dla zdań remontowych
200 000 zł – limit dla zadań bieżących
Do realizacji będą skierowane te zadania z poszczególnych grup, na które zagłosuje 
najwięcej osób i które zmieszczą się w limicie finansowania. 

Mapa Strefy Płatnego Parkowania jest dostępna także w Miejskim Systemie In-
formacji Przestrzennej – w zakładce GEOPORTAL KOMUNIKACYJNY (wejście  
do MSIP ze strony internetowej www.gliwice.eu – odsyłacz do Planu miasta  
na szarym pasku u góry i na jednym z kolorowych banerów po lewej stronie).  
Po kliknięciu na znaki z charakterystycznym „P” wyświetlają się ceny za parkowanie 
w podstrefach.  

WWW.GLIWICE.EU
Więcej informacji w zakładce „Budżet 2016. 

Głosowanie” na stronie internetowej
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https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/budzet-2016-glosowanie
https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/budzet-2016-glosowanie
www.parkowaniegliwice.pl
www.parkowaniegliwice.pl
www.parkowaniegliwice.pl
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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SPORT

Dla piłkarzy Piasta Gliwice pierwsza kolejka finałowej części sezonu ekstraklasy 
nie była udana. Podopieczni Radoslava Látala przegrali na własnym boisku z Gór-
nikiem Łęczna 2:3 (1:0). O kolejne punkty gliwiczanie powalczą już w najbliższą 
sobotę (16 maja, godz. 20.30) na trudnym terenie w Chorzowie. Wynik najbliż-
szego meczu z Ruchem może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli w grupie 
spadkowej.  

Piast przegrał z Górnikiem 
Łęczna. O tym, że komplet 
punktów ze stadionu przy 
ul. Okrzei wywieźli goście  
z Lubelszczyzny zdecydowała 
druga połowa. Po pierwszych 
45 minutach gry, po trafieniu 
Horvatha, Piast prowadził 1:0. 
Drugiego gola dla gliwiczan, 
zaraz po przerwie z rzutu kar-
nego zdobył Kamil Wilczek. Od 
50. minuty spotkania do gry 
zabrali się goście, którzy trafiali 
do bramki Piasta w 52., 53. i 79. 
minucie gry. – To był nieudany 
mecz z naszej strony. Strzelili-
śmy jako pierwsi dwie bramki. 
Szczególnie drugie trafienie 
miało nam zapewnić spokojne 
dogranie meczu, ale popełni-
liśmy dwa błędy, po których 
goście doprowadzili do wyrów-
nania. A w końcówce przytra-
fiły się kolejne... – powiedział 
po meczu trener gliwickiego 
Piasta Radoslav Látal. – Nie po-
trafię wytłumaczyć tego, co się 
stało. Być może zawodnicy zbyt 
się rozluźnili. Może myśleli, że 

mecz już jest wygrany. Na pew-
no będę to jeszcze analizować 
– komentował szkoleniowiec. 
Jednym z piłkarzy Piasta, któ-
ry robił co mógł, by odwrócić 
losy spotkania, był wpuszczony  
z ławki rezerwowych Gerard 
Badía. Po końcowym gwizdku 

Hiszpan zaapelował do kibiców 
gliwickiej drużyny: Musimy 
walczyć dalej. Zostało sześć 
meczów, a nasz cel się nie zmie-
nia. Chcę prosić kibiców, aby nie 
przestali w nas wierzyć.

Trójka zawodników z Gliwickiego Klubu Walk 
Wschodnich Najemnik przywiozła w sumie 4 medale 
z Mistrzostw Polski w Kickboxingu kadetów i senio-
rów light-contact i point-fighting.

Na weekendowych Mistrzo-
stwach Polski w Kickboxingu  
w kategorii seniorów triumfo-
wał Szymon Wąs. Reprezentant 
gliwickiego klubu Najemnik 
zajął pierwsze miejsce w formule  
light-contact w kategorii do 89 kg. 
W finałowej walce wypunkto-
wał 3-0 Jakuba Kasicę z Kutna.

Dobrze spisali się też młodsi 
zawodnicy z gliwickiego Najem-

nika. Justyna Ciborska dwa razy 
stawała na podium: zdobyła 
drugie miejsce wśród kadetów 
starszych w wadze powyżej  
65 kg w formule light-contact, 
a w formule point-fighting za-
jęła trzecią pozycję. Jej młodszy 
klubowy kolega, Igor Szkodny, 
okazał się najlepszy spośród 
kadetów młodszych w kategorii 
wagowej powyżej 47 kg. 

W sobotę 16 maja z gliwickiego Rynku wyruszy rajd 
rowerowy „O zielony liść kasztanowca”. Miłośnicy 
dwóch kółek już po raz ósmy przejadą trasą, która 
prowadzi przez kasztanowe aleje w naszym regionie. 

Cykliści wyruszą z Rynku  
o 9.00 i pojadą w kierunku 
Ostropy. Dalej trasa rajdu po-
prowadzi przez Łany Wielkie  
i las do ścieżki przyrodniczo-le-
śnej „Rachowice”. – Impreza jest 
świetną okazją do miłego spę-
dzenia czasu i poznania urokli-
wych miejsc w najbliższej okolicy 
–  przekonuje Jarosław Szerszeń  
z Kolarskiego Klubu PTTK im.  
Wł. Huzy w Gliwicach, który po-
prowadzi rajd. Impreza ma na 
celu zwrócenie uwagi na problem 
ginących kasztanowców oraz po-
pularyzację turystyki kolarskiej 
i dziedzictwa przyrodniczego 
lasów Nadleśnictwa Rudziniec.

Rajd organizowany jest 
cyklicznie, w porze kwitnących 
kasztanowców, przez Tury-
styczny Klub Kolarski PTTK im. 
Wł. Huzy w Gliwicach, Polski 
Klub Ekologiczny Koło Miejskie  
w Gliwicach i Nadleśnictwo Ru-
dziniec. W tym roku metę rajdu 
wyznaczono w szkółce leśnej  
w Rachowicach. Tam uczestnicy 
spotkają się z leśniczym, który 
opowie o znaczeniu przyrody 
w życiu człowieka. Czekają na 
nich także zabawy, konkursy 
oraz wspólne ognisko. Impreza 
zakończy się ok. 13.30. Udział  
w rajdzie jest bezpłatny. 

                (mag)

16 maja w Gliwicach ruszają zawody GRAND PRIX GLIWIC W SIATKÓWCE PLAŻO-
WEJ. Trwają zapisy zainteresowanych drużyn. Zmagania zawodników będzie moż-
na śledzić na terenie Kąpieliska Leśnego.

Celem zawodów jest pro-
mocja siatkówki plażowej jako 
formy spędzania wolnego czasu 
oraz zaprezentowanie środowi-
ska gliwickich siatkarzy. 

Zawody zaplanowano na 
trzy weekendy: 16 i 17 maja,  
30 i 31 maja oraz 13 i 14 czerw-
ca. Turnieje będą rozpoczynać 
się o godz. 10.00. W ostatnią 
niedzielę – 14 czerwca – odbę-
dzie się podsumowanie imprezy 
oraz wręczenie nagród. 

Podczas GRAND PRIX GLI-
WIC W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
będziemy oglądać rywalizację 
kobiet, mężczyzn oraz zespołów 
mieszanych. Nie ma kategorii 
wiekowej. Zapisy zaintereso-
wanych drużyn przyjmowane 
są do godz. 18.00 dnia poprze-
dzającego dany dzień zawo-
dów. Obowiązuje jednak limit 
zgłoszeń: 24 zespoły w kategorii 
mężczyzn, 16 w kategorii kobiet 
oraz 32 w kategorii mikstów.  
Dla najlepszych – przewidziano 
nagrody. Szczegółowe informa-
cje oraz regulamin na stronie 
www.mzuk.gliwice.pl.  (as)

PUNKTY POTRZEBNE 
OD ZARAZ

MEDALOWI 
KICKBOXERZY

SZLAKIEM 
KASZTANOWYCH ALEI ZMAGANIA Z PIŁKĄ 

NA PIASKU
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Zawodnicy GSWW Najemnik. Od lewej z medalami: Szymon 
Wąs, Igor Szkodny, Justyna Ciborska 
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http://mzuk.gliwice.pl/aktualnosci/2015-05/grandprixsiatkowka/
http://mzuk.gliwice.pl/aktualnosci/2015-05/grandprixsiatkowka/
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INNOWACJE

– Teraz – tuż przed zawodami – jest najbardziej gorący okres. Zespoły pracują bardzo intensywnie, w laboratorium praca wre niemalże  
24 godziny na dobę – relacjonuje inż. Mateusz Wąsik, manager zespołu Smart Power z Politechniki Śląskiej, który szykuje się do tegorocz-
nego wyścigu Shell Eco-marathon. Impreza startuje w Holandii w przyszłym tygodniu. Na torze w Rotterdamie studenci z gliwickiej uczelni 
zaprezentują dwa pojazdy – MuSHELLkę i BYTEL’a. 

Shell Eco-marathon to jeden z naj-
bardziej innowacyjnych i prestiżowych 
konkursów studenckich, odbywający 
się co roku w Europie, Ameryce i Azji. 
Zespoły samodzielnie projektują, budują  
i testują pojazdy najbardziej wydajne pod 
względem energetycznym. W tegorocznej 
edycji, która odbędzie się w Rotterdamie 
między 21 a 24 maja, weźmie udział  
228 drużyn z 30 krajów Europy i Afryki. 
Polskę reprezentować będzie 11 zespołów 
z uczelni technicznych w Gdańsku, Gliwi-
cach, Lublinie, Łodzi i Warszawie. 

Dwa pojazdy, różne rozwiązania

Politechnika Śląska startuje w zawo-
dach od 2012 r. W tegorocznej edycji im-
prezy – podobnie, jak w ubiegłym roku – 
wystawi dwa bolidy skonstruowane przez 
studentów Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego. W kategorii „Prototy-
pe” po raz czwarty wystartuje MuSHELL-
ka, a w kategorii „Urban Concept” po raz 
drugi pojedzie jej młodszy brat – BYTEL. 
– „Muszelka” jest pojazdem klasy pro-
totyp, który został zbudowany w celu 
osiągania jak najlepszych wyników, kosz-
tem komfortu jazdy. Wyglądem znacznie 
różni się od samochodów, które jeżdżą po 
drogach. Pojazd waży około 40 kg i jest 
napędzany baterią elektryczną. W tej 
kategorii dążymy do tego, aby pokazać, 
jakie mamy technologie i uzyskać jak 
najlepsze wyniki, czyli przejechać ponad 
500 km na 1 kWh energii elektrycznej  
– opowiada Mateusz Wąsik. Drugi bolid  
– „bajtel” – przypomina samochód miej-
ski. Jest większy, choć jednoosobowy  
i waży około 160 kg. Posiada takie wy-
posażenie, jak bagażnik, wycieraczki czy 
światła. – Po odpowiednich przygotowa-
niach taki pojazd można by zarejestrować 
i jeździć nim po drogach – przekonuje 
przedstawiciel zespołu Smart Power. 

Na słońce i wodór

Rokroczne zmiany w regulaminie 
maratonu zmuszają zespoły do ciągłego 
udoskonalania swoich maszyn. – W zesz- 
łym roku w kategorii „Urban Concept” 
wystartowała platforma testowa. Teraz 

nasz miejski pojazd zmienił się diametral-
nie. BYTEL ma nowe poszycie i napęd… 
wodorowy! To najbardziej ekologiczna 
metoda pozyskiwania energii. Na wejściu 
podajemy sprężony wodór i otrzymujemy 
energię elektryczną oraz produkty ubocz-
ne – czysty tlen oraz wodór – mówi Ma-
teusz Wąsik. – Jeśli chodzi o MuSHELLkę, 
to wprowadziliśmy drobne zmiany kon-
strukcyjne. Dodaliśmy także panele solar-
ne, które zwiększają wydajność naszego 
systemu – dodaje. 

Na co dzień nad pojazdami pracuje 
około 20 osób. Zespół Smart Power two-
rzą studenci Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego, którzy swoje moto-
ryzacyjno-konstrukcyjne pasje realizują  
w Studenckim Kole Naukowym Mode-
lowania Konstrukcji Maszyn pod okiem  
dr hab. inż. Wojciecha Skarki, profesora Po-
litechniki Śląskiej. Do dyspozycji mają dwa 
laboratoria – na macierzystym wydziale 
oraz w budynku Centrum Nowych Techno-
logii przy ul. Konarskiego. Natomiast boli-
dy testują na torze firmy Fiat w Tychach.  
– Funkcje są wyspecjalizowane. W dru- 
żynie mamy m.in. elektroników, me-
chatroników, automatyków, mechaników 
i każdy ma swoje zadanie do wykonania, 
przy jednym bądź obydwu samochodach. 
Pracujemy przez cały rok, aby jak najlepiej 
zaprezentować się na majowych zawo-
dach – mówi manager grupy.

Nie czas, a zużycie energii

Podczas Shell Eco-marathonu bolidy 
mają do przejechania 10 okrążeń wokół 
toru w maksymalnym czasie 40 minut. 
Ale nie czas się liczy, tylko efektywność 
energetyczna pojazdu. Zwycięża drużyna, 
która w przeliczeniu pokona najdłuższy 
dystans – w zależności od kategorii – na 
ekwiwalencie jednego litra paliwa lub 
jednej kilowatogodziny. 

W zeszłym roku MuSHELLka zajęła  
12 miejsce w swojej kategorii z wyni-
kiem 487 km przejechanych na 1 kWh. 
BYTEL również ukończył rywalizację na 
12 pozycji, osiągając wynik 59 km/kWh.  
Czy uda się poprawić te rezultaty? Trzy-
mamy kciuki!

                  (bom)

MuSHELLka i BYTEL 
– z Gliwic na podbój Europy

Projekt „Smart Power – Innowacyjny, wysoko sprawny pojazd elektryczny 
przeznaczony do startu w światowych zawodach Shell Eco-marathon” został do-
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 r. gliwicka 
uczelnia otrzymała grant w wysokości ok. 500 tys. zł w ramach programu „Generacja 
przyszłości”, który wspiera studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, 
konstruktorów, programistów i innowatorów. Więcej informacji o działaniach zespołu 
Smart Power można znaleźć na stronie http://mkm.polsl.pl. 

Debiut BYTEL'a w nowej wersji, choć jeszcze surowej  
na Międzynarodowych Targach Hydrauliki, Pneumatyki,  
Sterowania i Napędów HaPeS 2014 w Katowicach

BYTEL zmienił się diametralnie – zyskał nowe poszycie
i napęd wodorowy!

Zespół Smart Power tworzą studenci wydziału Mechanicznego  
Technologicznego Politechniki Śląskiej
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KULTURA

MUZYCZNA UCZTA
W JAZOVII

ŚLĄSKI JAZZ CLUB
PREZENTUJE

Dave Holland – angielski kontrabasista jazzowy – jest określany mianem „ka-
pitana tonu i rytmu o wspaniałym wyczuciu”. 14 maja wystąpi w Gliwicach 
ze swoim kwartetem PRISM. Koncert z cyklu „Filharmonia” rozpocznie się  
w Centrum Kultury JAZOVIA (Rynek 10) o godzinie 18.00. Szykuje się muzycz-
na uczta! 

– Program tegorocznej 
„Filharmonii” to zestawienie 
artystów zarówno polskich, 
jak i zagranicznych, których 
można by posadzić w jednej 
loży pod tytułem „top of the 
top”. Reprezentują różne ga-
tunki muzyczne, w których na-
dają ton, a swoją twórczością 
bronią tych czołowych pozycji. 
Na półmetku cyklu koncertów 
pod hasłem „Filharmonia” bę-
dziemy gościć Dave’a Hollanda 
– zapowiadają organizatorzy 
imprezy z Fundacji Integracji 
Kultury. 

Dave Holland jest jednym 
z najwybitniejszych współcze-
snych artystów świata jazzu. 
Muzyczną karierę rozpoczął 
na początku lat 60-tych XX w.  
w rodzimej Anglii, grając 
awangardowy jazz wspól-
nie z Johnem Surmanem, 
Evanem Parkerem i Johnem 
McLaughlinem. Jego po-
nadprzeciętną muzykalność  
i kompetencje instrumentalne 
szybko zostały dostrzeżone 
przez muzyków amerykań-
skich, takich jak: Miles Davis, 
Chick Corea, Anthony Braxton 
i Barry Altschul, którzy zapro-
sili Hollanda do współpracy. 
Wirtuozowska technika, 
indywidualne brzmienie, 
styl oraz rozległe muzyczne 
zainteresowania uczyniły  
z angielskiego kontrabasisty 
czołowego instrumentalistę 
i kompozytora w nowocze-
snym jazzie, co odzwierciedla 

jego bogata dyskografia. Dave 
Holland ma na koncie 20 au-
torskich albumów oraz ponad  
100 nagrań, w których udziela 
się jako kontrabasista i współli-
der. Był wielokrotnie tytułowa-
ny „Jazzowym Kontrabasistą 
Roku” i „Muzykiem Roku” 
przez fachową prasę muzyczną  
w Ameryce, Europie i Japo-
nii. W ostatnim czasie jego 
artystyczne zainteresowania 
wychodzą poza ramy współ-
czesnego jazzu i podążają  
w kierunku muzyki flamenco 
(nagrania i koncerty z hisz-
pańskim wirtuozem gitary 
Pepe Habichuelą) i rhythm 

and bluesa (ostatnia płyta pt. 
„Prism”).

W Gliwicach wystąpi  
ze swoim kwartetem w skła-
dzie: Kevin Eubanks – gitara, 
Craig Taborn – fortepian, Eric 
Harland – perkusja. Bilety na 
koncert są dostępne w serwi-
sie www.ticketpro.pl, a w dniu 
imprezy (od godz. 17.00) także 
w JAZOVII. Projekt „Filharmo-
nia – muzyka w JAZOVII” jest 
dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. Szczegółowe 
informacje można znaleźć 
na stronie www.filharmonia.
jazovia.pl. 

14 maja Śląski Jazz Club zaprasza na koncert Kingi Głyk promujący jej najnow-
szy album pt. „Rejestracja”. Impreza w klubie przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 1 rozpocznie się o godzinie 20.00. 

Kinga Głyk jest 18-letnią, 
utalentowaną gitarzystką 
basową. Swoją przygodę  
z muzyką rozpoczęła w wieku 
12 lat, grając w rodzinnym 
GŁYK P.I.K TRIO ze swoim tatą 
Irkiem – wibrafonistą i bratem 
Patrykiem – perkusistą. Artyst-
ka zagrała dziesiątki koncertów 
w Polsce i za granicą, zadziwia-
jąc muzykalnością i swobodą 
grania na basie. Występowała 
z takimi muzykami, jak: Jnr Ro-
binson, Ruth Waldron, Natalia 

Niemen, Paweł Tomaszewski, 
Joachim Mencel, Arek Skolik, 
Mateusz Otremba „Mate.o”, 
Adam Szewczyk, Marek Dyk-
ta, Tomasz Lipert czy Piotr 
Wyleżoł.

Na scenie ŚJC Kindze 
towarzyszyć będą Irek Głyk 
(perkusja) oraz Kuba Gwarec-
ki (instrumenty klawiszowe). 
Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie www.
sjc.pl. 

                (bom)

14 MAJA  
(CZWARTEK)
 ▪ godz. 18.00: Koncerty Funk Da Sys-
tem, Koniec Świata, Farben Lehre, 
Acid Drinkers na terenie kampu-
su Politechniki Śląskiej w ramach 
IGRÓW 2015

 ▪ godz. 18.00: Koncert PRISM w ra-
mach cyklu „Filharmonia” w C. K. 
JAZOVIA (Rynek 10)

 ▪ godz. 18.00: „Wieczór z polskimi  
i niemieckimi chanson” – koncert 
Jolanty Wolters w Stacji Artystycz-
nej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązu-
ją wcześniejsze zgłoszenia (haus@
haus.pl)

 ▪ godz. 18.00 i 20.30: „Sam, czyli 
przygotowanie do życia w rodzi-
nie” – spektakl Wrocławskiego 
Teatru Lalek w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57) 
w ramach XXVI Gliwickich Spotkań 
Teatralnych

 ▪ godz. 18.30: „Tramwaj zwany pożą-
daniem” – retransmisja spektaklu 
Royal National Theatre z Londynu 
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) 
w ramach XXVI Gliwickich Spotkań 
Teatralnych

 ▪ godz. 20.00: Koncert Kinga Głyk 
Trio w Śląskim Jazz Clubie (Plac In-
walidów Wojennych 1)

15 MAJA (PIĄTEK)
 ▪ godz. 17.00: Koncerty Othlan,  
Prime, Małpy, Jamala i T. Love na 
terenie kampusu Politechniki Ślą-
skiej w ramach IGRÓW 2015

 ▪ godz. 18.00: Spotkanie z fotogra-
fem Adamem Hawałejem w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – 
wstęp wolny

 ▪ godz. 18.00: Spotkanie autorskie ze 
Sławomirem Koprem w sali wysta-
wowej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (Plac Inwalidów Wojennych 3) 
– wstęp wolny

 ▪ godz. 19.00: „Szklana menażeria” 
– spektakl Teatru im. Jana Kocha-
nowskiego z Opola w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 
55/57) w ramach XXVI Gliwickich 
Spotkań Teatralnych

16 MAJA (SOBOTA)
 ▪ godz. 18.00: – „Palcem po ma-
pie – spotkania z kulturą Hiszpanii 
oraz krajów iberoamerykańskich” – 
warsztaty i prelekcja w Stacji Arty-
stycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

 ▪ godz. 18.30: „Cyrulik sewilski” – 
opera komiczna w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 
55/57)

 ▪ godz. 19.00: „Wieczór z muzyką 
żydowską” – koncert zespołu Ne-
gev w Centrum Kultury Studenckiej 
MROWISKO (ul. Pszczyńska 85)

 ▪ godz. 19.00: „Projekt: matka” – 
spektakl Teatru KANA ze Szczecina 
w Ruinach Teatru Victoria (Aleja 
Przyjaźni 18) w ramach XXVI Gliwic-
kich Spotkań Teatralnych

17 MAJA  
(NIEDZIELA)
 ▪ godz. 16.00: „Alfie, mały wilko-
łak” – pokaz filmu w ramach cyklu 
„Dzieciaki na horyzoncie” w Kinie 
AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

 ▪ godz. 17.00: „Cyrulik sewilski” – 
opera komiczna w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 
55/57)

 ▪ godz. 19.00: „Mistrz i Małgorza-
ta” – spektakl Teatro Tatro z Nitry 
(Słowacja) w teatralnym namiocie 
w Parku Chopina w ramach XXVI 
Gliwickich Spotkań Teatralnych

18 MAJA  
(PONIEDZIAŁEK)
 ▪ godz. 16.00: Spotkania ręcznego 
dziewiarstwa artystycznego w Sta-
cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 
– wstęp wolny

19 MAJA (WTOREK)
 ▪ godz. 12.00: Otwarcie VIII Mię-
dzynarodowego Pleneru Malar-
skiego „Moje Miasto” w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ▪ godz. 16.00: „Podwieczorek przy 
gramofonie” – spotkanie muzycz-
no-sentymentalne dla seniorów  
w Stacji Artystycznej RYNEK  
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ▪ godz. 17.00: Pokaz filmów „Słońce 
wschodzi raz na dzień” i „Żywot 
Mateusza” w ramach Akademii 
Polskiego Filmu w Kinie AMOK  
(ul. Dolnych Wałów 3) 

 ▪ godz. 17.00: „Gliwiczanie Gliwicza-
nom” – koncert uczniów gliwickiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

 ▪ godz. 18.00: Warsztaty teatralne 
dla młodzieży szkół średnich, uczą-
cej się w Gliwicach w Centrum Or-
ganizacji Kulturalnych (ul. Studzien-
na 6)

 ▪ godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – bez-
płatne zajęcia teatralne dla doro-
słych w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – obowiązują zapisy 
(sar@gtwgliwice.pl)

 ▪ godz. 20.00: „Wtorek bluesowy” 
– jam session w stylistyce blues  
w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwali-
dów Wojennych 1) – wstęp wolny

20 MAJA (ŚRODA)
 ▪ godz. 16.00: „Jest akcja: Powsta-
je redakcja!” – warsztaty dzien-
nikarskie dla młodzieży w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – 
obowiązują zapisy (au@hydepark-
news.pl)

 ▪ godz. 19.00: Spotkanie z cyklu  
„Couchsurferzy w podróży” w Sta-
cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 
– wstęp wolny

A TAKŻE: 
 ▪ 15 – 17 maja: Weekend z Docs 
Against Gravity w Kinie AMOK  
(ul. Dolnych Wałów 3)
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WARTO POZNAĆ

Tu można nauczyć się tańczyć, szlifować swój talent wokalny lub plastyczny, współtworzyć projekty fotograficzne, zostać aktorem albo mi-
strzem planszówek – w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach działają w sumie 104 koła zainteresowań, więc każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie. 

Wszystko zaczęło się w 1950 roku od 
powstania w Gliwicach Domu Harcerza. 
Rok później w jego miejsce powołano do 
życia Stację Młodego Technika, w której 
młodzież miała rozwijać praktyczne umie-
jętności, a w 1975 roku przekształcono ją 
w Młodzieżowy Dom Kultury, który funk-
cjonuje do dziś. 

Od 2009 roku placówka mieści się 
w budynku przy ul. Barlickiego. Działają 
tu pracownie: plastyczne, fotograficzne. 
Są też sale muzyczne, a w sali teatralnej 
(tzw. starej kotłowni) odbywają się nie 
tylko próby aktorskie i muzyczne, ale też 
kameralne koncerty i imprezy. 

W nowej siedzibie MDK powstała też 
Śląska Izba Regionalna, w której zgroma-
dzono dawne meble, stroje i przedmioty 
codziennego użytku. Eksponaty uatrak-
cyjniają spotkania z kulturą ludową, 
na których uczestnicy poznają dawne 
obyczaje, gwarę, rzemiosło i legendy. 
Zajęciom towarzyszy też wykonywana na 
żywo muzyka ludowa (m.in. przez muzyka 

i kolekcjonera instrumentów ludowych, 
Tadeusza Strassbergera). 

Spotkania z kulturą ludową zostały 
wpisane na listę dobrych praktyk przez 
Kuratorium Oświaty. W ubiegłym roku 
gliwicki MDK otrzymał też od Kuratorium 
najwyższą możliwą ocenę  swojej działal-
ności. 

Gratką dla muzyków, zarówno profe-
sjonalistów jak i amatorów, jest działają-
ce przy MDK Edukacyjne Studio Nagrań. 
Szkoły i placówki oświatowe z Gliwic mogą 
bezpłatnie korzystać z profesjonalnego 
sprzętu i pomocy fachowca.

– To doskonałe miejsce do stawiania 
pierwszych muzycznych kroków, nagra-
nia demo. Studiem opiekuje się Grzegorz 
Gutowski. To czynny muzyk, członek m.in. 
zespołów Enerjazzer, Wyrwani, realiza-
tor wielu nagrań (współpracuje z C.K.  
JAZZOVIA, MAQ Records), akustyk, sło-
wem właściwy człowiek na właściwym 
miejscu – rekomenduje Piotr Pielka, 
dyrektor MDK w Gliwicach.  – Sesja na-
graniowa w studiu jest m.in. nagrodą 
specjalną na organizowanych przez MDK 
Wojewódzkich Prezentacjach Artystycz-
nych. Współpracujemy też z fundacją 
RYTM – laureaci festiwalu  również mają 
możliwość skorzystać z naszego studia. 

Młodzieżowy Dom Kultury współ-
pracuje z wieloma placówkami kultural-
no-oświatowymi, wychodzi poza swoje 
mury, żeby być bliżej uczniów. W ubiegłym 

roku, oprócz głównej siedziby MDK, zaję-
cia odbywały się w 9 innych miejscach: 
filii MDK w Bojkowie, Centrum Sportowo-
-Kulturalnym ŁABĘDŹ, szkołach podstawo-
wych nr 1, 32 i 38, Gimnazjum nr 1 oraz 
nr 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,  
a także Zespole Szkół Samochodowych  
i Zespole Szkół Łączności. – Od września 
chcielibyśmy zacząć działać w Sośnicy,  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14. 
Tam chcemy postawić na studio piosenki 
dla różnych grup wiekowych – zdradza 
dyrektor. – Nasza obecność w tak wielu 
punktach w Gliwicach nie byłaby możli-
wa bez przychylności dyrektorów tych 
placówek i wsparcia miejskich władz 
oświatowych. 

Uczestnicy zajęć w Młodzieżowym 
Domu Kultury z powodzeniem występują 
na zawodach, konkursach i przeglądach 

w regionie, kraju i za granicą. – Wystawy  
i konkursy to dla nas codzienność. Zale-
dwie dwa tygodnie temu jeden z moich 
podopiecznych, Michał Stawinoga, otrzy-
mał główną nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie na komiks, organizowanym 
przez wrocławski klub Anima – mówi 
Aleksander Smoliński, który prowadzi 
pracownię grafiki Mansarda i zespół te-
atralny Magazyn.

Z ostatnich osiągnięć warto wymienić 
chociażby II miejsce Szymona Morcin-
ka w Mistrzostwach Polski F1E (jedna  
z kategorii w modelarstwie lotniczym)  
w grupie juniorów, wyróżnienie dla teatru 
Do i Do w 44. Strzeleckich Spotkaniach 

Amatorskich Teatrów Lalek (prowa-
dzący teatr Wojciech Kotylak otrzymał  
w tym roku Odznakę Honorową Zasłużony  
Dla Kultury Polskiej), I nagrodę dla pod-
opiecznych Ludmiły Karpackiej w ogólno-
polskim konkursie ceramiki czy ubiegło-
roczne wicemistrzostwo Polski mażoretek 
Przedszkolaki. 

– Nasi podopieczni odnoszą też sukce-
sy po opuszczeniu MDK – dodaje dyrektor 
Piotr Pielka. – Kiedyś na zajęcia teatralne 
do pana Aleksandra Smolińskiego cho-
dziła aktorka Magdalena Kumorek czy 
operator filmowy Michał Sosna. Jeden  
z uczestników zajęć fotograficznych stu-
diuje teraz w renomowanej uczelni fo-
tograficznej w Opawie, a dwójka innych 
uczestników przygotowuje się do egzami-
nów na tę uczelnię. 

                 (mag)

Działające w MDK koło gier 
planszowych organizuje  PIONKA 

– największy zlot fanów 
gier planszowych w Polsce. 

Najbliższa XXIV edycja tej imprezy 
odbędzie się 20 i 21 czerwca 

Od 18 maja rozpoczną się Dni Otwarte 
MDK. Na finał, 23 maja, budynek  

przy ul. Barlickiego przejmą miłośnicy 
science fiction i fantasy – ich konwent 

czyli SpaceCon wystartuje o 10.00.  
Z kolei od 13.00 w Parku Chopina  
będzie można obejrzeć występy 
wychowanków Młodzieżowego 

Domu Kultury i zaprzyjaźnionych grup 
artystycznych, a w gliwickiej Palmiarni 
wystawę pracowni Słoik z Pomysłami 

W spotkaniach z kulturą ludową  
bierze udział rocznie 

ponad 2000 uczestników.

Tu nauczysz się śpiewać, grać,  
a później... nagrasz demo  
w profesjonalnym studiu

Mamy Mistrzów Świata
w Tańcu Irlandzkim – zespół Salake

MDK to 104 koła zainteresowań 
i ok. 1200 uczestników zajęć

WWW.MDK.
GLIWICE.PL

DOM PEŁEN KULTURY
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SPOŁECZEŃSTWO

…mówili uczestnicy Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. 12 maja szóstą edycję imprezy zorganizowały Powiatowy Urząd 
Pracy i Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych. Zainteresowanych nie brakowało. Dopisali zarówno pracodawcy, jak i poszukujący 
zatrudnienia. 

– Cieszę się, że targi pracy dla nie-
pełnosprawnych już na stałe wpisały się  
w kalendarz gliwickich wydarzeń prospo-
łecznych – powiedział Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta miasta, podczas 
otwarcia wtorkowej imprezy. – Dla poszu-
kujących pracy to dobra okazja, aby po-
rozmawiać z pracodawcami, dowiedzieć 
się, jak założyć działalność gospodarczą 
czy skorzystać z pomocy doradcy zawo-
dowego. To także szansa na integrację 
społeczną i szeroko rozumiany rozwój 
osobisty. Natomiast dla pracodawców 
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to 
duża korzyść. Nie chodzi tylko o możliwość 
pozyskania dofinansowania, ale przede 
wszystkim bardzo zmotywowanego pra-
cownika. 

Okiem pracodawców…
W tegorocznych targach wzięło udział 

ponad 20 pracodawców z różnych branż 
(handlowej, gastronomicznej, produk-
cyjnej, porządkowej, mechanicznej czy 
informatycznej), którzy przedstawili ofer-
ty pracy na prawie 250 stanowisk. Swoje 
propozycje prezentowały również punkty 
pośrednictwa pracy z Pyskowic, Gliwic  
i Zabrza, Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Integracji z Katowic. 

– Bierzemy udział w targach od po-
czątku. W ubiegłym roku zainteresowa-
nie było duże. Wiele osób wykazywało 
chęć do pracy w naszej firmie, zadawało 
pytania o możliwość zatrudnienia w kon-
kretnej placówce czy rodzaj oferowanej 
pracy. To dobrze, bo czasem potencjalni 
pracownicy inaczej wyobrażają sobie 
pracę, a po zderzeniu z rzeczywistością 
są przerażeni. Jesteśmy jednak otwarci  
i pomagamy się rozwijać – przekonywała 
Mariola Kurzep, przedstawicielka firmy 
TESCO POLSKA, która podczas tegorocz-
nych targów poszukiwała doradcy klienta.

Od początku z targami pracy związane 
jest także Przedsiębiorstwo ELSIT. – Nasza 
spółka była kiedyś zakładem pracy chro-
nionej, więc kwestią aktywizacji osób 
niepełnosprawnych zajmujemy się od 
początku. Teraz jako firma prywatna 
nadal dajemy szansę pracy osobom nie-
pełnosprawnym. Aktualnie rekrutujemy 
pracowników na stanowisko montera 

elementów elektronicznych. Jedna osoba 
już jest na jutro umówiona na rozmowę  
– relacjonowała Danuta Pałka, wiceprezes 
zarządu firmy ELSIT. 

…głosem doradców…
Na odwiedzających targi czekali także 

pracownicy PUP i GOIN. – Podczas kon-
sultacji rozmawiamy przede wszystkim 
o praktycznych kwestiach dotyczących 
spotkania z pracodawcą. Jeśli ktoś nie 
ma przygotowanych dokumentów apli-
kacyjnych, to możemy szybko pokazać, 
jak to zrobić, na co zwrócić uwagę. Dys-
ponujemy wzorami listów motywacyjnych 
i życiorysów zawodowych. Pomagamy też 
przygotować się do rozmowy kwalifikacyj-
nej. Podpowiadamy, jak odpowiadać na 
trudne pytania, jak się zaprezentować, bo 
okazuje się, że to wcale nie stopień niepeł-
nosprawności determinuje proces szuka-
nia pracy, tylko umiejętność autopromocji. 
Wszystko zależy od charakteru danej 
osoby, od tego, w jakim stopniu jest ko-
munikatywna, czy potrafi mówić o sobie  
i swoich dobrych cechach. Na dzisiejszych 
targach uwaga pracodawców skupia się 
wyłącznie na niepełnosprawnych, więc 
powinno im być łatwiej – opowiadały 
Joanna Tylkowska i Monika Wysocka, 
doradcy zawodowi z PUP w Gliwicach. 

…zdaniem poszukujących pracy
Efekty? – Przyjechałem tutaj wraz  

z synem, który już kilka lat jest bez pracy. 
Szuka zatrudnienia w ochronie. Doświad-
czenie już ma, bo pracował w różnych 
sklepach. Ja jeszcze pracuję, ale myślę  
o zmianie zatrudnienia. Też chciałbym 
znaleźć coś w ochronie lub na portierni. 
Mam już swoje lata i problemy ze wzro-
kiem, więc nie mogę wymagać cudów. Ale 
jest szansa. Rozmawialiśmy z kilkoma pra-
codawcami i dostaliśmy zaproszenie na 
rozmowy – nie krył radości pan Andrzej, 
który wraz z synem Krzysztofem przyjechał  
na targi z Miasteczka Śląskiego. 

Optymistycznie nastawiona była także 
pani Karina. – To już drugie takie targi, 
w których biorę udział. Wcześniej byłam 
w Chorzowie i tam dowiedziałam się  
o giełdzie w Gliwicach. Ofert jest tu bar-
dzo dużo. Jestem automatykiem i szukam 
pracy w zawodzie. Znalazłam już kilka 

propozycji, które mnie zainteresowały – 
powiedziała. 

Niektórzy mieli jednak mniej szczę-
ścia. – Po raz pierwszy jestem na takiej 
imprezie, to fajna sprawa. Szukam pracy 
siedzącej ze względu na stan zdrowia. 
Niestety, nie znalazłem takiego stanowi-
ska. Ale zdobyłem adresy firm, do których 
można podzwonić i popytać. Przynajmniej 
wiem, do kogo się zwrócić – przyznał pan 
Marian, opuszczając targi. 

***
Jak podaje Marek Kuźniewicz, dyrek-

tor Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwi-

cach, rokrocznie około 30-40% pracodaw-
ców biorących udział w targach znajduje 
tutaj przyszłych pracowników. – Myślę, że 
to dobry wynik, jak na grupę osób, która 
często jest bardzo oddalona od rynku pra-
cy – ocenia nasz rozmówca. – Z roku na 
rok przybywa też wystawców – zarówno 
pracodawców, jak i instytucji, które po-
magają bezrobotnym. Rośnie również 
liczba ofert pracy dla niepełnosprawnych, 
którymi dysponujemy. Uważam, że efekty 
tej akcji są bardzo pozytywne – podsumo-
wuje. 

                (bom)

To fajna i potrzebna inicjatywa...
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http://adams1.flog.pl
www.bozenanitka.com
www.facebook.com/bonitkaa
www.facebook.com/kuba.szymik
www.500px.com/kuba_szymik
www.facebook.com/buksafotografia
www.instagram.com/michalbuksa
www.facebook.com/pages/Euforia/861039057259733
mailto:promocja@um.gliwice.pl
www.facebook.com/miasto.gliwice
www.instagram.com/gliwice_official
www.twitter.com/miasto_gliwice
www.pinterest.com/miastogliwice
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EKOLOGIA/SAMORZĄD

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

SESJA RADY MIASTA
14 maja 2015 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim,  

o godz. 17.30 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 26 mar-

ca 2015 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta 

Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie wy-

dania oświadczenia dotyczącego 
dwudziestopięciolecia funkcjono-
wania samorządu w Polsce.

7. Projekt uchwały w sprawie nada-
nia tytułu Honorowego Obywate-
la Miasta Gliwice.

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

9. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu mia-
sta Gliwice na 2015 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie 
określenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, 
pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, po-
moc na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną.

11. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na konwersję 
wierzytelności miasta Gliwice  
i Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
oraz wyrażenia zgody na objęcie 
przez miasto Gliwice udziałów  
w podwyższonym kapitale za-
kładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągowe i Kanalizacji spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na objęcie przez 
miasto Gliwice udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na objęcie przez 
miasto Gliwice udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach.

14. Projekt uchwały w sprawie Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Gliwice na lata 2016-2019.

15. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „osiedle 
Czechowice”.

16. Projekt uchwały w sprawie od-
stąpienia od obowiązku przetar-
gowego oraz wydzierżawienia na 
czas nieokreślony nieruchomości 
opisanej jako działka nr 463, obręb 
Stare Miasto, znajdującej się przy 
ul. Kościuszki 32 i Al. Korfante-
go 36.

17. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
i zawarcie z dotychczasowym 
dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony, 

nieruchomości stanowiącej wła-
sność miasta Gliwice, położonej  
w Gliwicach przy ulicy Słowackiego.

18. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
i zawarcie z dotychczasowym 
dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony, 
nieruchomości pozostającej  
w użytkowaniu wieczystym miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ulicy Pszczyńskiej.

19. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia kolejnej umowy dzierża-
wy z dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej przy ul. Cho-
rzowskiej, na czas nieoznaczony.

20. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i za-
warcie kolejnej umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony z dotychcza-
sowym dzierżawcą, nieruchomo-
ści położonej w Gliwicach przy 
ulicy Sikorskiego.

21. Projekt uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w domu dla 
bezdomnych kobiet i samotnych 
matek z dziećmi.

22. Projekt uchwały w sprawie szcze-
gółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie  
z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty, 
odstępowania w całości lub  
w części od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełno-
letniej w pieczy zastępczej oraz 
opłaty za wyżywienie i zakwate-
rowanie dziecka umieszczonego  
w zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym, w zakładzie pielęgnacyj-
no-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej.

23. Projekt uchwały w sprawie roz-
wiązania Centrum Kształcenia 
Ustawicznego z siedzibą w Gliwi-
cach, przy ulicy Stefana Okrzei 20.

24. Projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru do 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów.

25. Projekt uchwały w sprawie wy-
kazu kąpielisk na terenie Miasta 
Gliwice na rok 2015.

26. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania sta-
tutu Osiedlu Trynek.

27. Projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie nadawania 
tytułów „Honorowego Obywatela 
Miasta Gliwice” i „Zasłużonego dla 
Miasta Gliwice”.

28. Projekt uchwały w sprawie powo-
łania Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników.

29. Wolne wnioski i sprawy bieżące 
zgłaszane przez radnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. 16 maja nieużywane lub niedzia-
łające urządzenia elektryczne i elektroniczne będzie można oddać w Brzezince.

Stanowisko, na którym bę-
dzie można zostawić np. stary 
telewizor, telefon, monitor, 
lodówkę, kuchenkę, pralkę, nie-
działające radio, zużyte żarówki 
pojawi się w godzinach od 10.00 
do 14.00 przy kościele przy  
ul. Zamojskiej. Harmonogram 
kolejnych akcji można znaleźć na 
stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu w zakładce „Ekologia”.

Oprócz tego 16 maja odbę-
dzie się zbiórka niebezpiecznych 
odpadów. W pięciu różnych 

miejscach Gliwic będzie można 
oddać m.in.: termometry rtę-
ciowe, akumulatory, baterie, 
kleje, farby, tusze, chemikalia, 
rozpuszczalniki, zużyty olej sil-
nikowy, środki ochrony roślin, 
pojemniki ciśnieniowe, a także 
elektrośmieci. Odpady będą 
przyjmowane według następu-
jącego harmonogramu:
• godz. 9.00 – 10.00 – parking 

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

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

• godz. 11.40 – 12.40 – Plac 
Piłsudskiego w Śródmieściu;

• godz. 13.00 – 14.00 – parking 
przed ZSO nr 14 przy ul. Przed-
wiośnie w Sośnicy;

• godz. 14.20 – 15.20 – parking 
przy placu zabaw przy ul. Lite-
ratów w Łabędach.

(bom)

16 maja Gimnazjum nr 10 wespół z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach organizuje Ekologiczny Festyn Rodzinny. – Do udziału w imprezie zaprasza-
my wszystkich mieszkańców – zachęca Aleksandra Szyszka, dyrektor „dziesiątki”. 

W najbliższą sobotę na te-
renie szkoły przy ul. Lipowej 29 
szykują się: gry i zabawy ekolo-
giczne dla dzieci i dorosłych, kon-
kursy, zawody sportowe, zajęcia  
w szkolnym ogrodzie botanicz-
nym, pokazy pierwszej pomocy 
i doświadczeń naukowych, 
prezentacje gliwickich szkół po-
nadgimnazjalnych, występy arty-
styczne oraz wiele innych atrak-
cji. Podczas imprezy odbędzie 
się także zbiórka elektrośmieci. 
Początek – godz. 12.30.

Warto wspomnieć, że ucz- 
niom Gimnazjum nr 10 tematy-
ka ekologiczna jest szczególnie 
bliska. Od lat działa tam szkolny 
klub ekologiczny EkoGim10, 
którego członkowie biorą udział 
w ogólnopolskich konkursach 
ekologicznych i odnoszą sukcesy. 
Za zaangażowanie i osiągnięcia 
zostali wyróżnieni przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w ostatniej edycji „EkoAktywni” 
oraz przez Narodową Radę 
Ekologiczną w konkursie „Pro-
motor Ekologii”. W tym roku 
biorą udział w kolejnych siedmiu 
przedsięwzięciach.

– Wszystkim konkursom 
przyświecają dwa cele: promo-
cja ekologicznego stylu życia  

w środowisku szkolnym i lokal-
nym oraz zbiórka i przekazanie 
do recyklingu materiałów wtór-
nych. Konkursy mają formę 
projektu edukacyjnego, a ich za-
dania zostały szczegółowo rozpi-
sane. Są wśród nich m.in.: budo-
wa i reklama zespołu, zdobycie 
wiedzy na temat elektrośmieci, 
zużytych baterii i niskiej emisji, 
oraz promocja i zbiórka mate-
riałów wtórnych w szkole. Do 
tej pory uczniowie przygotowali: 
ulotki, gazetki, plakaty, wiersze, 
opowiadania, reportaże, eseje, 
ankiety, komiksy, prezentacje 
multimedialne, rysunki i zdjęcia. 

Zorganizowaliśmy także szereg 
ekologicznych imprez – wymie-
nia Janina Czempiel, nauczyciela 
matematyki i opiekunka szkol-
nego klubu. 

Pod koniec kwietnia od-
była się V edycja EkoRajdu  
o Puchar Prezydenta Miasta.  
W rywalizacji wzięło udział  
15 szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Zawodnicy, zaopatrzeni 
w mapę terenu, pieszo lub na 
rowerze, rozwiązywali zadania 
w bazach w różnych miejscach 
Zatorza. Musieli zmierzyć się  
z testem wiedzy ekologicznej  
i wykazać sprawnością ruchową. 
Wśród podstawówek pierw-
sze miejsce zajęła SP nr 9. Na 
drugiej pozycji uplasowała się  
SP nr 10, a na trzeciej – SP nr 17. 
Wśród gimnazjalistów najlepszy 
okazał się zespół z Gimnazjum  
nr 9. Na dalszych miejscach 
znalazły się gimnazja nr 6, nr 3  
i nr 10. Ponadto program impre-
zy wypełniły: promocja filmików 
o prawidłowym postępowaniu 
z elektrośmieciami i werni-
saż wystawy „Elektroodpady  
w obiektywie”. Tego dnia odbyła 
się również zbiórka elektrośmie-
ci oraz zużytych baterii, których 
zgromadzono aż 2 tony.

EKOLOGICZNIE W „DZIESIĄTCE”

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI  
I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

KOMUNIKATY

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 7 maja 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

• dekorator wnętrz – wykształcenie średnie, specjal-
ność: dekoratorstwo wnętrz lub pokrewne, staż pra-
cy: 1 rok, znajomość technik dekoratorskich, zmysł 
artystyczny, znajomość komputera, osoba na tym 
stanowisku będzie odpowiedzialna za prace związane 
z dekorowaniem wnętrz u klientów (osoby fizyczne 
i firmy), dobór odpowiednich materiałów, robienie 
zestawów dekoracyjnych do mebli, pisanie bloga  
w tym zakresie, jedna zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice, oferta także dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności;

• fryzjer/ka – wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
doświadczenie zawodowe, książeczka sanepidowska, 
fryzjerstwo damsko-męskie, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• górnik, górnik strzałowy, górnik rabunkarz – wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnie-
nia górnicze oraz doświadczenie w górnictwie  
min. 2 lata, trzy zmiany, miejsce pracy: kopalnia 
Rydułtowy;

• pomocnik kominiarski – wykształcenie zawodowe, 
usługi kominiarskie, pokrewno-kominiarskie (bu-
dowlane), praca na wysokości, bezpośredni kontakt 
z klientami, prawo jazdy kat. B, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Pyskowice;

• specjalista ds. sprzedaży internetowej – wykształce-
nie średnie techniczne, mile widziani studenci, dobra 
znajomość języka obcego, ogólna znajomość towarów 
z działu elektroniki użytkowej, komunikatywność, 
ścisłe i logistyczne myślenie, umiejętność koncen-
tracji, mile widziana znajomość obsługi programów 
graficznych, zakres obowiązków: przygotowywanie 
opisów towarów, analiza sprzedaży internetowej, 
kontakt z klientem, elastyczny wymiar czasu pracy, 
miejsce pracy: Gliwice;

• tokarz/frezer – wykształcenie zawodowe lub średnie, 
specjalność: obróbka metali, doświadczenie na sta-
nowisku tokarza, frezera, obróbka metali: toczenie, 
frezowanie konstrukcji stalowych, dbanie o porządek 
na stanowisku pracy, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Toszek.

nabór  
nr KD.210.12.2015.IR-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Inwestycji  
i Remontów w pełnym wymiarze 

czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354)

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 maja  
2015 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór  
nr KD.210.13.2015.IR-2

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska 
urzędnicze w Wydziale Inwestycji 
i Remontów w pełnym wymiarze 

czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354)

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 27 maja  
2015 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia organizowanego według procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

budowę osiedlowej sieci cieplnej w Gliwicach 
– Sośnicy, I etap oraz przyłącza c.o. do budynku 

przy ul. Sztygarskiej 2-4, 6-8. 

Termin składania ofert: 27 maja 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  27 maja 2015 r. o godz. 11.30

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

oraz na www.pec.gliwice.pl

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.:

Remont dachu papowego oraz wykonanie upo-
rządkowania i dobudowy przewodów kominowych 

w budynku przy ul. Jana Śliwki 31B w Gliwicach.

Termin składania ofert: 27 maja 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2015 r. o godz. 10.00

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

Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Wincentego 

Pola16, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  

według regulaminu zakupu towarów i usług Zamawiającego na 

modernizację stolarki okiennej w budynku  
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości  

i Rozwoju Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16.

Termin składania ofert: 18 maja 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 18 maja 2015 r. o godz. 10.00

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

Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Kozielska 73, 
44-121 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów: modernizacja  
sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego,  

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 
Remont dźwigów towarowych.

Termin składania ofert: 19 maja 2015 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2015 r. o godz. 12.15

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

jednostek miejskich

Zespół Szkół  
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych,  

ul. Syriusza 30, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów – zaplecza  
szatniowo-sanitarnego z wykonaniem  

wentylacji mechanicznej – 1 etap.

Termin składania ofert: 20 maja 2015 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:  20 maja 2015 r. o godz. 13.15

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

publiczne jednostek miejskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,  
ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja budynku Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach  

– druga część modernizacji.

Termin składania ofert: 20 maja 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2015 r. o godz. 11.15

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

publiczne jednostek miejskich

Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, 
44-102 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów – przebudowa  
korytarzy z modernizacją instalacji  

zabezpieczenia pożarowego – 1 etap.

Termin składania ofert: 19 maja 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2015 r. o godz. 9.15

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

publiczne jednostek miejskich

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31, 
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów – wykonanie  
zabezpieczeń przeciwpożarowych oddziałów 

przedszkolnych – część pierwsza.

Termin składania ofert: 20 maja 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2015 r. o godz. 9.15

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

publiczne jednostek miejskich

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydatów do pracy  

na stanowisku specjalista ds. systemów 
informatycznych, w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:
• opieka nad systemami 

operacyjnymi i aplika-
cjami administrowanymi 
przez firmę, 

• dbałość o ciągłość pracy  
i bezpieczeństwo syste-
mów monitoringu admi-
nistrowanych przez firmę,

• udział we wdrażaniu no-
wych projektów informa-
tycznych,

• nadzór nad dokumentacją 
techniczną,

• sporządzanie raportów  
i procedur administracyj-
nych,

• wsparcie techniczne klien-
tów (bezpośrednie, zdalne 
i telefoniczne).

Wymagania:
• umiejętność administracji 

systemami serwerowymi 
Windows Server 2008 / 
2012, 

• umiejętność administracji 
systemami klienckimi Win-
dows Vista / Windows 7/ 
Windows 8,

• znajomość Active Direc-
tory,

• umiejętność administracji 
usługami sieciowymi oraz 
siecią LAN, 

• znajomość urządzeń ser-
werowych,

• niekaralność za przestęp-
stwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślnie 
przestępstwo skarbowe,

• znajomość języka angiel-
skiego na poziomie po-
zwalającym na czytanie 
dokumentacji technicznej,

• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność współpracy  

z zespołem,
• zaangażowanie oraz su-

mienność w realizacji po-
wierzonych zadań,

• dążenie do rozwoju zawo-
dowego. 

Dodatkowym atutem 
będzie:
• znajomość zagadnień 

systemów monitoringu  
i kamer IP,

• znajomość systemów wir-
tualizacyjnych Hyper-V 
oraz WMware,

• znajomość zagadnień sie-
ci pamięci masowych SAN  
Fibre Channel, iSCSI,

• znajomość zagadnień sieci 
bezprzewodowych,

• znajomość zagadnień sieci 
światłowodowych,

• znajomość zagadnień 
dotyczących bezpieczeń-
stwa systemów informa-
tycznych,

• wykształcenie wyższe in-
formatyczne.

Wymagane dokumenty  
i oświadczenia:
• list motywacyjny i CV, 
• kserokopie dotychczaso-

wych świadectw pracy,
• kserokopia aktualnego do-

wodu osobistego, 
• oświadczenie kandydata  

o niekaralności, 
• oświadczenie kandydata  

o posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu  
z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, 
od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie, 

• oświadczenie kandydata  
o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych 
osobowych do celów re-
krutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobo-
wych),

• oświadczenie kandydata  
o przyjęciu do wiadomości 
faktu obowiązku publikacji 
w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania 
dokumentów
Dokumenty w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem: „Kandy-
dat na stanowisko Specjalista  
ds. Systemów Informatycz-
nych” należy składać w ter-
minie do 22 maja 2015 r. do 
godz.15.30 w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 
44-100 Gliwice. 

W przypadku wysłania doku-
mentów pocztą – do zacho-
wania wymaganego terminu 
zobowiązuje data wpływu 
dokumentów do firmy, a nie 
data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Wyniki konsultacji w sprawie połączenia 
osiedli Trynek oraz Żwirki i Wigury 

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr V/95/2015 z 26 marca 2015 r. 
oraz zarządzenia nr PM-629/2015 z 31 marca 2015 r. Prezydent Miasta 
ogłosił konsultacje w powyższej sprawie.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 23 opinie mieszkańców, w tym 
jedna po terminie. 

20 mieszkańców opowiedziało się za połączeniem obu osiedli, a ich 
opinia dotyczyła tylko kwestii połączenia osiedli. Jeden mieszkaniec poparł 
koncepcję połączenia osiedli, a także wskazał na potrzebę powrotu do 
podziału Gliwic na 20 osiedli oraz przeprowadzenia ponownej analizy 
podziału miasta na okręgi wyborcze. Jedna mieszkanka opowiedziała się 
przeciw połączeniu osiedli oraz przeciw wprowadzeniu zmian w statucie 
osiedla Trynek w zakresie terminu wyborów. Kolejny mieszkaniec nie 
wypowiedział się na temat samego połączenia osiedli, a wskazał na brak 
analizy okręgów wyborczych i przekazał ogólne uwagi na temat trybu 
przeprowadzania konsultacji. 

21 opinii przekazano zgodnie z wymogami formalnymi (zawierały imię, 
nazwisko, adres i nr PESEL). W dwóch przypadkach nie podano adresu  
i nr PESEL. 

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,232
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,232
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,232
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,231
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,231
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,231
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2198
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2195
http://www.gapr.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5684,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5772,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5777,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5773,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5771,,
http://www.ssm.silesia.pl/
http://gapr.pl/
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OGŁOSZENIA

Zarząd ZBM II TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35B
ogłasza, że w siedzibie ZBM II TBS Sp. z o.o. w sali nr 309, II piętro,  

odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości  
niezabudowanych przy ul. Granicznej, obręb Szobiszowice, obejmujących działki:

lp. nr KW nr 
działki

pow.  
w m2

cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
brutto wraz  
z udziałem  
w działkach  
nr 2102/1  

i 2102/14 oraz 
infrastrukturze

wysokość 
wadium 

w zł

wysokość 
postąpienia 

w zł

godzina 
przetargu

Termin ustnego przetargu: 15 czerwca 2015 r. 
1 GL1G/00086357/0 2102/6 2 144,0 605 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 9.00
2 GL1G/00086357/0 2102/7 1 020,0 303 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 9.30
3 GL1G/00086357/0 2102/10 1 155,0 340 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 10.00
4 GL1G/00086357/0 2102/11 1 053,0 312 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 10.30
5 GL1G/00086357/0 2102/21 986,0 294 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 11.00
6 GL1G/00086357/0 2102/15 1 247,0 365 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 11.30
7 GL1G/00086357/0 2102/18 1 196,0 350 000,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 12.00

Wpłata wadium do 12 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.tbs2.pl, e-mail: tbs@tbs2.pl, inwestycje@tbs2.pl, 
tel. 32/300-00-38, 32/300-00-36, 32/331-05-62 lub  

w siedzibie spółki przy ul. Warszawskiej 35B, I piętro, pokój 209 i 212.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2014 r., 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:

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

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem 
wchodzi nieruchomość położona w Żorach,  
obręb 0010 Żory, złożona z działki o nu-
merze 3438/41 i powierzchni 0,2410 ha, 
ujawniona w księdze wieczystej o numerze 
GL1X/00021211/5, prowadzonej przez V Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach, 
sprzedawanej łącznie z udziałem wynoszącym 
2410/67757 części w nieruchomości położonej 
w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącej drogę, 
składającą się z działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi 3251/41 i 3253/48, przy czym 
łączna powierzchnia ww. działek drogowych 
wynosi 1,3099 ha, a działki te wpisane są do 
księgi wieczystej nr GL1X/00020307/8, prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział 
Ksiąg Wieczystych – zapewniających dojazd do 
ww. nieruchomości. 

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości grun-
towej oraz sprzedawanego udziału w prawie 
własności działek drogowych jest Górnośląska 

Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach. 
Nieruchomość 3438/41, stanowiąca przedmiot 
przetargu, jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, i tak w dziale III ww. KW wpisane są:
• prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicie-

li nieruchomości KW nr 8084, bliżej określone 
w paragrafie 4 umowy z 23 kwietnia 1957 r., 
nr 2 na wniosek nr 1257 przeniesiono celem 
współobciążenia z KW 8083;

• ciężar zapisany pod poz. 1 działu II księgi wie-
czystej Żory rola Tom VI wykaz 176, prze-
niesiony 9 października 1935 r., przepisany  
3 marca 1959 r.;

natomiast dział IV tej księgi wieczystej wolny 
jest od wpisów. 

Nieruchomość przeznaczona jest pod realiza-
cję przedsięwzięć produkcyjnych, baz, składów  
i magazynów. 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości 
budowlanej. 

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości wraz  
z udziałem w działkach drogowych wynosi net-
to 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych  
i zero groszy), a cena 1 m2 nieruchomości wraz  
z udziałem w działkach drogowych – brutto 
184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 
i pięćdziesiąt groszy).

Cena netto nieruchomości o numerze 3438/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych wynosi 
361 500,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt je-
den tysięcy pięćset złotych i zero groszy) i stano-
wi cenę wywoławczą całej nieruchomości wraz  
z udziałem w działkach.

Cena brutto nieruchomości o numerze 3438/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych obcią-
żona 23% podatkiem VAT wynosi 444 645,00 zł  
(słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące 
sześćset czterdzieści pięć złotych i zero groszy)  
i stanowi cenę wywoławczą całej nieruchomości 
wraz z udziałem w działkach.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium  
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzie-
ścia tysięcy złotych i zero groszy) na rachunek 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o. o. w Gliwicach (nr 68 1050 1285 
1000 0022 0891 3984) w terminie do 13 maja  
2015 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie 
się 14 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego 
Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie 
„Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 
14 maja 2015 r. do godziny 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfi-

kacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy 
nabyć w siedzibie organizatora przetargu od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 

Cena specyfikacji wynosi 200 zł (słownie: dwie-
ście złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku 
VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwi-
cach (nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach okre-
ślonych w „Specyfikacji istotnych warunków  
przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwo-
ju Sp. z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkol-
wiek z ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. w Gliwicach,

ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS od 22 kwietnia do 29 maja 2015 r.
Poniżej przedstawiamy aktualną listę lokali mieszkalnych wraz z terminami oględzin.

ZAPRASZAMY

lp. adres
czynsz
stawka

11,89 zł/ m2

rodzaj 
mieszkania partycypacja kaucja oględziny

1. Witkiewicza 19/13
II piętro

621,14 zł
bez mediów

2 pokoje
52,24 m2

38 093,00 zł
20%

7454,00 zł 18 maja 2015 r.
14.30-14.45

2 Witkiewicza 19/33
IV piętro

483,33 zł
bez mediów

1 pokój
40,65 m2

29 642,00 zł
20%

5800,00 zł 18 maja 2015 r.
14.50-15.05

3. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

28 483,00 zł
20%

5573,00 zł 18 maja 2015 r.
14.50-15.05

4. Mikołowska 25/30
IV piętro

623,75 zł
bez mediów

2 pokoje
52,46 m2

38 254,00 zł
20%

7485,00 zł 19 maja 2015 r.
14.30-14.45

5. Mikołowska 25/29
IV piętro

399,27 zł
bez mediów

1 pokój
33,58 m2

24 487,00 zł
20%

4791,00 zł 19 maja 2015 r.
14.30-14.45

6. Mikołowska 25/32
IV piętro

753,11 zł
bez mediów

3 pokoje
63,34 m2

46 188,00 zł
20%

9037,00 zł 19 maja 2015 r.
14.50-15.05

7. Daszyńskiego 20/5
I piętro

577,85 zł
bez mediów

2 pokoje
48,60 m2

35 439,00 zł
20%

6934,00 zł 20 maja 2015 r.
14.15-14.30

8. Wieczorka 31/4
II piętro

600,45 zł
bez mediów

2 pokoje
50,50 m2

36 825,00 zł
20%

7205,00 zł 20 maja 2015 r.
14.45-15.00

9. Wieczorka  31b/2
I piętro

467,28 zł
bez mediów

1 pokój
39,30 m2

28 752,00 zł
20%

5607,00 zł 20 maja 2015 r.
15.05-15.20

10. Żabińskiego  41/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2

13 034,00 zł
10%

5101,00 zł 21 maja 2015 r.
14.50-15.05

11. Żabińskiego  45/2
parter

447,06 zł
bez mediów

1 pokój
37,60 m2

13 709,00 zł
10%

5365,00 zł 21 maja 2015 r.
15.10-15.25

12. Żabińskiego  45/11
III piętro

400,69 zł
bez mediów

1 pokój
33,70 m2

18 431,00 zł
15%

4808,00 zł 21 maja 2015 r.
15.30-15.45

13. Andersena 28/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

48 435,00 zł
25%

7837,00 zł 21 maja 2015 r.
15.55-16.10

14. Andersena 36/4
I piętro

821,36 zł
bez mediów

3 pokoje
69,08 m2

75 560,00 zł
30%

9856,00 zł 21 maja 2015 r.
16.15-16.30

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego  
z przedmiotowego naboru. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.zbmgliwice.pl. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej  
(sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXVII/768/2013 Rady Miejskiej  

w Gliwicach z 12 września 2013 r.).

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(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 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także zgod-
nie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. DzU z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic 
Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej, w dniach 
od 21 maja 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 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 numer 511 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. 
projekcie planu miejscowego rozpocznie się 9 czerwca 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – 
sala 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 projekcie 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 3 lipca 
2015 r.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania 
na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezy-
dent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględ-
nionych przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada 
Miasta.

OGOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące włas- 
ność Miasta Gliwice:
•	 nr 88/2015 do 25 maja 2015 r.,
•	 nr 89/2015 do 27 maja 2015 r.,

•	 nr 90/2015 do 27 maja 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące włas- 
ność Skarbu Państwa:
•	 nr 12/SP/14 do 27 maja 2015 r.

http://www.tbs2.pl
mailto:tbs@tbs2.pl
mailto:inwestycje@tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2197
http://gapr.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

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 późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wy-
kazy nieruchomości:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, lokal nr 4a, IV pię-
tro, pow. 78,19 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
126 400,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal nr 3, III piętro, 
pow. 46,33 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia (z dostępem do WC pozostają-
cym w częściach wspólnych nierucho-
mości)
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
78 500,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 18, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 67,21 m2, 3 pokoje, kuchnia, WC, 
przedpokój 
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
138 800,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. PAWŁA STALMACHA 1, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 35,70 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
85 800,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 1, pod-
dasze, pow. 103,75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
103 700,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2015 r.  
od godz. 14.45 do 15.00
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 2, pod-
dasze, pow. 78,99 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
94 200,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2015 r.  
od godz. 14.45 do 15.00
Wadium: 4800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. GIERYMSKIEGO 58, lokal nr 5, I pię-
tro, pow. 35,21 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
92 900,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2015 r.  
od godz. 13.45 do 14.00
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  PL. JAŚMINU 5, lokal nr 2, I piętro,  
pow. 26,12 m2 + pomieszczenie przyna-
leżne 6,67 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
54 900,00 zł
Termin oględzin: 29 maja 2015 r.  
od godz. 13.25 do 13.40
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. RÓWNA 11, lokal nr 5, I piętro,  
pow. 36,90 m2, 1 pokój, pokój z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
79 400,00 zł
Termin oględzin: 27 maja 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 5, lokal nr 7,  
suterena, pow. 36,88 m2, 4 pomieszcze-
nia, korytarz
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
22 500,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. NOWY ŚWIAT 14f, lokal nr I, parter  
i piwnica, pow. 121,70 m2, 3 pomieszcze-
nia, korytarz, pomieszczenie sanitarne  
i WC na parterze oraz 1 pomieszczenie 
na kondygnacji piwnicy 
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
284 000,00 zł
Wadium: 14 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. STANISŁAWA CHUDOBY 6, lokal  
nr IV, suterena, pow. 21,84 m2, 2 pomiesz-
czenia, WC 
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
49 200,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal nr II, parter, 
pow. 95,21 m2, 5 pomieszczeń, 2 kory-
tarze, WC
Termin przetargu: 28 maja 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
296 200,00 zł
Wadium: 14 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2015 r.

  UL. DASZYŃSKIEGO 19, lokal nr I, parter, 
pow. 23,13 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
67 000,00 zł
Termin oględzin: 29 maja 2015 r.  
od godz. 12.45 do 13.00
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12, I piętro, pow. 
36,87 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
26 100,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2015 r.  
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  Ul. PODLESIE 1, garaż nr 5, parter, pow. 
20,31 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
16 900,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2015 r.  
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. ŁUŻYCKA 6, lokal nr I, parter, pow. 
27,11 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
77 900,00 zł
Termin oględzin: 26 maja 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 3900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, 
kondygnacje: piwnice, parter, I piętro, 
poddasze, pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, 
klatka schodowa oraz 3 pomieszczenia 
na poziomie parteru; klatka schodowa, 
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń 
oraz komórka na poziomie I piętra;  
2 pomieszczenia na poziomie podda-
sza; klatka schodowa, korytarz oraz  
7 pomieszczeń na poziomie piwnicy
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
426 400,00 zł
Terminy oględzin: 25 maja 2015 r.  
i 29 czerwca 2015 r. w godz. od 15.00 do 15.15
Wadium: 21 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2015 r. 

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości, 
stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położo-
nych w Gliwicach przy  
ul. Pszczyńskiej, oznaczo-
nych jako działki nr 163, 
167, 168 i 169 oraz części 
nieruchomości oznaczo-
nej jako działka nr 174, 
obręb Trynek, o łącznej 
powierzchni 0,5294 ha.
Termin przetargu:  
11 czerwca 2015 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 1 356 000,00 zł
Wadium: 135 600,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
5 czerwca 2015 r.

II ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części 
niezabudowanych nie-
ruchomości, położonych  
w Gliwicach przy ul. Dol-
nej, stanowiących własność 
Miasta Gliwice, oznaczo-
nych 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 po- 
wierzchni 0,0768 ha,  
(KW nr GL1G/00039216/6).
Termin przetargu:  
17 czerwca 2015 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 160 100,00 zł*

*Do wylicytowanej ceny zosta-
nie doliczona kwota w wysokości 
4268,10 zł brutto z tytułu obciąże-
nia działki nr 163/2, obręb Ligota 
Zabrska, służebnością gruntową 
(przechodu i przejazdu) na rzecz 
każdoczesnych właścicieli dzia-
łek nr 164/1 166/2, obręb Ligota 
Zabrska – zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-106/2014 z 16 grudnia 
 2014 r.

Wadium: 16 100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
11 czerwca 2015 r. 

II ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieza-
budowanej części nie-
ruchomości, położonej  
w Gliwicach przy ul. Dol-
nej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, oznaczo-
nej jako działka nr 166/3, 
obręb Ligota Zabrska,  
o powierzchni 0,0979 ha,  
KW nr GL1G/00039216/6.
Termin przetargu:  
17 czerwca 2015 r., godz. 11.00 
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 167 500,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
11 czerwca 2015 r. 

I ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomo-
ści stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, dla której 
prowadzona jest w Są-
dzie Rejonowym w Gli-
wicach księga wieczysta 
nr GL1G/00005081/3, ozna- 
czonej jako działka nr 461  
o pow. 0,2447 ha, obr. Przy- 
szówka, zabudowanej bu- 
dynkiem o charakterze 
użytkowym o powierzch-
ni użytkowej 865,92 m2, 
na podstawie art. 37 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieru-
chomościami.
Termin przetargu:  
22 czerwca 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza brutto za 
prawo własności nieruchomo-
ści: 2 532 000,00 zł
Wadium: 253 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 czerwca 2015 r. 

II ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej 
nieruchomości obejmują-
cej działki nr 692 i 693, 
obręb Wójtowa Wieś,  
o łącznej powierzchni 
0,5840 ha, położonej  
w Gliwicach przy ul. No-
wy Świat, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice. 
Przedmiotowa nieru-
chomość zapisana jest  
w KW nr GL1G/00038331/1.
Termin przetargu:  
2 lipca 2015 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 693 500,00 zł
Wadium: 69 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

I ustny przetarg nieogra-
niczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości 
obejmujących działki:
• nr 336/1, obręb Kuźni-

ca, o pow. 0,0300 ha, 
położonej przy ul. Nad 
Kanałem, użytek „dr”, 
KW GL1G/00040577/4, 

• nr 68, obręb Kuźnica,  
o pow. 0,7208 ha, po-
łożonej przy ul. Nad 
Kanałem, użytek „Bi”,  
KW GL1G/00049482/4.

Zbyciu nie podlegają ist-
niejące sieci i budynki po-
sadowione przez dostaw-
ców mediów.
Termin przetargu:  
10 lipca 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach, 
 ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nierucho-
mości (brutto): 394 800,00 zł
Wadium: 39 480,00 zł 
Termin wpłaty wadium:  
6 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Szczegóły na   
www.gliwice.eu

w dziale  
„Dla mieszkańców”

DZIAŁKI POD  
BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

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

ul. Chemiczna,  
obręb Stare Gliwice

 X działka nr 1019/2 o pow. 0,0941 ha
Termin przetargu: 22 czerwca 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 600,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2015 r.

 X działka nr 1025/4 o pow. 0,1079 ha
Termin przetargu: 22 czerwca 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
234 600,00 zł
Wadium: 23 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2015 r.

 X działka nr 1029/4 o pow. 0,0908 ha
Termin przetargu: 23 czerwca 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
196 300,00 zł
Wadium: 19 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2015 r.

 X działka nr 1029/5 o pow. 0,0922 ha
Termin przetargu: 23 czerwca 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
199 300,00 zł
Wadium: 20 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2015 r.

 X działka nr 1076/4 o pow. 0,0797 ha
Termin przetargu: 24 czerwca 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
172 500,00 zł
Wadium: 17 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 czerwca 2015 r.

 X działka nr 1076/5 o pow. 0,0877 ha
Termin przetargu: 24 czerwca 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
189 600,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 czerwca 2015 r.

przeznaczonych do sprzedaży:
•	 nr 289-309 do 26 maja 

2015 r.; 

przeznaczonych do użyczenia:
•	 nr 269 do 26 maja 

2015 r.
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