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Znikną korki  
na wiadukcie

Zniszczony wiadukt na Drodze Kra-

jowej nr 88 zostanie gruntownie 

przebudowany. Dobiegają końca 

przygotowania do realizacji tej in-

westycji. Roboty mogą rozpocząć 

się jeszcze w tym roku. 

5
Kuriozum

– Szokuje mnie fakt, że organizacje 

mające „Gliwice” w swojej nazwie 

działają jawnie na szkodę miasta  

– stwierdza prof. Jan Kaźmierczak, 

poseł PO, dzięki któremu budowa 

PODIUM została zakwalifikowania 

do Programu inwestycji o szczegól-

nym znaczeniu dla sportu na rok 

2012. Z decyzją rządu polemizują 

organizatorzy referendum.

16
Sztuka na ulice!

„Ulicznicy” wystartowali. Za nami 

pierwsze spotkania z uczestnikami 

6. Międzynarodowego Festiwalu 

Artystów Ulicy. W ubiegły weekend 

podziwialiśmy kuglarzy, akrobatów 

i specjalistów od fireshow. Co nas 

czeka w najbliższych dniach?

Zespoły PIN i Gang Marcela uatrakcyjnią jubileuszową  
XXV edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej 
 „Cantate Deo”. W najbliższy weekend w muszli koncertowej  
parafii pw. św. Jacka (ul. Przedwiośnie 1) w Sośnicy kilkunastu  
wykonawców z całego kraju powalczy o festiwalowe nagrody.

To pewne. Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 w Gliwicach-Łabędach wybu-
duje Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA z Katowic. Firma weszła już na plac robót. Wyczekiwany 
przez mieszkańców obiekt ma być gotowy za rok.

25 LAT

dokończenie na str. 8
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Stop osteoporozie
Osteoporoza to cichy złodziej kości. Choroba, charakteryzująca się obniżeniem 

masy kostnej i prowadząca do większej podatności na złamania, rozwija się długi 
czas bez żadnych wczesnych objawów. W szóstej dekadzie życia dotyka głównie 
kobiet – i właśnie z tego względu panie w wieku 60 lat i więcej (niezależnie od tego, 
czy miały kiedykolwiek złamanie kości, czy też nie) powinny zwracać na tę kwestię 
baczną uwagę. Od końca czerwca mieszkanki Gliwic mogą dokonać nieodpłatnego 
badania w kierunku osteoporozy w Gabinecie Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy 
(ul. Asnyka 11). Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem tel. 32/331-33-
16 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00). (kik)

Sposób gospodarowania miejskimi pie-
niędzmi poddawany jest co roku kilkuetapo-
wej kontroli. Prezydent miasta przedstawia 
sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i ko-
misji branżowych Rady trafiają następnie do 
Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej 
członkowie przygotowują wniosek o udzie-
lenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta 
absolutorium. Zanim zostanie on poddany 
pod głosowanie radnych, jeszcze raz zatwier-
dza go RIO.

Radni miejscy zatwierdzają 
co roku budżet i sprawdzają, 

czy został on dobrze  
zrealizowany.

Tym razem sprawą zajęli się na sesji  
28 czerwca (filmową relację z obrad można 
zobaczyć na stronie internetowej www.gli-
wice.eu w dziale Samorząd / Rada Miejska / 
Sesje Rady Miejskiej). Uchwały dotyczące roz-
liczenia z zarządzania finansami i majątkiem 
miasta zostały zaaprobowane większością 

głosów, nikt z radnych nie głosował przeciw-
ko ich przyjęciu.

Pierwsza uchwała dotyczyła zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawo- 
zdaniem z wykonania budżetu miasta Gli-
wice za 2011 rok. 20 radnych było za przy-
jęciem uchwały, a 5 wstrzymało się od gło-
su. Wcześniej 7 z 8 komisji branżowych Rady 
Miejskiej pozytywnie zaopiniowało projekt 
dokumentu. Za przyjęciem drugiej uchwały  
– w sprawie udzielenia prezydentowi mias- 
ta absolutorium z wykonania budżetu za  
2011 rok – opowiedziało się 16 radnych,  
a 8 wstrzymało się od głosu. 

Zanim radni przystąpili do drugiego głoso-
wania, z wnioskiem o udzielenie prezydento-
wi Gliwic absolutorium za 2011 rok wystąpiła 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Dokładnie 
przyjrzała się różnym dokumentom finanso-
wym. Rozpatrzyła m.in.: sprawozdanie prezy-
denta z wykonania budżetu, sprawozdanie 
finansowe wraz z wynikami badania przez 
biegłego rewidenta, wyniki kontroli budże-
tu dokonane w ciągu minionego roku, wy-
słuchała informacji skarbnika i opinii komisji 
RM. Uwzględniła również pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. (al)

ABSOLUTORIUM  
dla prezydenta

796 155 355 zł

868 185 561 zł
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ILE PIENIĘDZY WPŁYNĘŁO DO KASY MIEJSKIEJ, 
A ILE MIASTO WYDAŁO W 2011 ROKU?

dochody wydatki
Gliwice są bez wątpienia w dobrej kondycji finansowej – ubiegłoroczne dochody  
i wydatki były najwyższe jak do tej pory. Na 2012 rok planowane są jeszcze więk-
sze, bo miasto nadal dynamicznie się rozwija.  

Miejscy radni pozytywnie ocenili zarządzanie finansami miasta przez 
prezydenta Gliwic w 2011 roku. Udzielili Zygmuntowi Frankiewiczowi 
absolutorium i uznali tym samym, że działania organu wykonawcze-
go były zgodne z założeniami budżetu miejskiego, zatwierdzonego 
przez Radę Miejską. 

LIPIEC

nazwa placówki adres telefon
Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Grottgera 23A 32/279-05-49
Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 32/238-39-55
Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10 32/230-09-39
Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Andromedy 36 32/234-92-74
Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 32/270-37-84
Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Pszczyńska 18 32/239-13-61
Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 32/231-45-56
Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 32/232-24-14
Przedszkole Miejskie nr 31 ul. Mickiewicza 65 32/231-87-94
Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 32/331-25-84
Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 32/234-25-17
Przedszkole Miejskie nr 40 ul. Sienkiewicza 9 32/231-16-25
Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6 32/270-15-92
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 32/234-82-21
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 32/237-02-97
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Okrzei 16 32/231-02-42
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 32/231-02-42

SIERPIEŃ

nazwa placówki adres telefon
Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Barlickiego 16 32/231-16-21
Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107 32/231-53-23
Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Horsta Bieńka 19 32/231-39-32
Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 32/231-09-62
Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Żeromskiego 26 32/331-22-56
Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 32/231-29-25
Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Rydygiera 10 32/230-29-31
Przedszkole Miejskie nr 27 ul. Targosza 3 32/270-86-53
Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56c 32/279-18-11
Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 32/234-22-91
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 32/232-20-56
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Plonowa 3 32/232-93-24
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Sobieskiego 14 32/239-13-62
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 32/231-88-61
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Reymonta 18a 32/237-09-28
Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Gomułki 16 a 32/270-88-04
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 32/234-25-37

Przedszkolne dyżury
Na stronie www.gliwice.eu w dziale Edukacja można znaleźć listę przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych przy gliwickich podstawówkach, prowadzących 
dyżury w lipcu i sierpniu. W niektórych placówkach są jeszcze wolne miejsca.  
– Jeśli zajdzie taka potrzeba, warto tam dzwonić. Informację o zasadach dyżuru i liczbie 
wolnych miejsc można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów – zawiadamia 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (kik)
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Wiadukt w ciągu Drogi Krajowej nr 88 – nad torami 
kolejowymi – to miejsce dobrze znane kierowcom. Od 
dłuższego czasu przejazd przez obiekt jest utrudniony 
i często tworzą się przy nim korki. To się zmieni – wia-
dukt zostanie wyremontowany. Przygotowania do re-
alizacji inwestycji są na finiszu. W miniony czwartek, 
28 czerwca, w Zarządzie Dróg Miejskich otwarto ofer-
ty w przetargu, w którym wybrana zostanie firma zaj-
mująca się przebudową wiaduktu. Oferty przedstawiło  
12 wykonawców. 

Najniższą cenę zaproponowało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Banimex z Będzina – 13 488 508 zł. Na mniej 
więcej milion złotych więcej koszt robót wycenili dwaj 
kolejni wykonawcy: konsorcjum gliwickich firm PRUiM 
S.A. i PRUiM-MOSTY (14 419 149 zł) oraz Skanska S.A. 
(14 493 709 zł). Natomiast najdroższa oferta była o kil-
ka milionów wyższa –  słowacka firma zaproponowała 
19 491 827 zł. 

– Wszystko wskazuje na to, że na inwestycję wydamy 
mniej, niż zakładaliśmy. Na ten cel zarezerwowaliśmy  
23 700 000 zł, więc w budżecie miejskim pozostaną pie-
niądze, które będzie można przeznaczyć na inne zadania. 
Zabiegamy też o dofinansowanie inwestycji ze środków 
unijnych – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich.  

Przebudowa wiaduktu będzie 
kosztowała mniej, niż zakładano  

– w budżecie miejskim może  
pozostać kilka milionów złotych 

Na ostateczny wynik przetargu trzeba jeszcze po-
czekać. – Decydujące znaczenie przy wyborze wykonawcy 
robót ma cena, ale wybrana oferta musi spełniać wszelkie 
wymogi formalne. Musimy dokładnie sprawdzić dokumenty 
przedstawione przez wszystkie firmy, poprosić o ewentual-
ne uzupełnienia, dopiero potem ogłosimy wynik przetargu. 
Chcemy zrobić to jak najszybciej. Jednak biorąc pod uwa-
gę objętość dokumentacji i wiele szczegółów technicznych, 
które należy zweryfikować, to może zająć kilka tygodni. 
Następnie – zgodnie z przepisami – jest przewidziany czas 
na składanie ewentualnych odwołań. Jeżeli niezbędne pro-
cedury formalne, w których obowiązują określone terminy, 
nie będą trwały zbyt długo, to roboty mogą ruszyć jeszcze  
w tym roku – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Gruntowna przebudowa obiektu rozpocznie się od 
wyburzenia istniejącego pomostu. Następnie wykonana 
zostanie nowa, żelbetowa płyta pomostowa, zespolona  
z istniejącą konstrukcją stalową. Całość zostanie wzmocnio-

na m.in. przez montaż dodatkowych żeber oraz zabezpie-
czona antykorozyjnie. Prace obejmą również nadbudowę 
przyczółków, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, chodni-
ków oraz barier energochłonnych. Teren przy wiadukcie 
będzie uporządkowany, skarpy umocnione, przebudowa-
ne zostaną dojazdy, na których – podobnie jak i na samym 
wiadukcie – pojawi się nowe oświetlenie.

Nowy obiekt może zostać  
oddany do użytku za mniej więcej 

półtora roku – zawiadamia  
Zarząd Dróg Miejskich

Dlaczego wiadukt będzie przebudowywany dopie-
ro teraz? – Wcześniej nie było to możliwe, bo konieczne jest 
zapewnienie dogodnego objazdu, a ruch na DK 88 jest duży. 
Na czas prowadzenia prac wiadukt trzeba będzie w całości 
wyłączyć z ruchu. Nie chcieliśmy nadmiernie obciążać ulic 
w śródmieściu. Dlatego wykorzystamy nową estakadę po-
między ulicami Portową i Perseusza, której budowa właśnie 
się kończy. Natomiast otwarcie przebudowanego wiaduktu 
przewidujemy wstępnie na koniec 2013 roku – informuje 
rzecznik ZDM. (al)
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Znikną korki na wiadukcie
Zniszczony wiadukt  
na Drodze Krajowej nr 88 zostanie 
gruntownie przebudowany.  
Dobiegają końca przygotowania 
do realizacji tej inwestycji.  
W ubiegłym tygodniu otwarto 
oferty przetargowe  
przedstawione przez firmy,  
które ubiegają się o otrzymanie 
zlecenia na wykonanie remontu. 
Roboty mogą rozpocząć się  
jeszcze w tym roku. 

Ed
iso

na

nowa estakada

zniszczony wiadukt  

nad torami

Portowa

DK 88

Nowa estakada pomiędzy ulicami Portową i Perseusza ma zostać otwarta latem – zapewni trasę objazdu na czas przebudowy 
wiaduktu na DK 88
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– Na razie prace infrastrukturalne zakończono w mniej więcej 150 autobusach, ale co 
tydzień ekipa instalacyjna zakłada niezbędne okablowanie w kolejnych kilkudziesięciu wo-
zach – mówi Anna Koteras, rzecznik prasowy KZK GOP. W zależności od modelu pojazdu 
wiązki przewodów prowadzone są w poręczach lub pod sufitem autobusu. W każdym 
wozie instaluje się po kilkanaście metrów nowych kabli, ale z racji tego, że autobusy te 
za dnia wożą pasażerów, prace przy budowie infrastruktury ŚKUP prowadzone mogą 
być tylko w godzinach nocnych. Oprócz standardowych czytników kart zbliżeniowych, 
w każdym pojeździe zainstalowane zostanie także jedno urządzenie dwufunkcyjne, któ-
re umożliwiać będzie również kasowanie tradycyjnych, papierowych biletów.

Nowoczesne czytniki kart zbliżeniowych, które już za kilka miesięcy zaczną wy-
pierać tradycyjne kasowniki, mają cechować się prostotą obsługi. Wyposażone będą  
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz przekazujący komunikaty oraz cztery programowalne 
przyciski, dzięki którym pasażer będzie mógł wykonać wszystkie podstawowe czynno-
ści związane z kartą – skasować bilet oraz sprawdzić i zaktualizować stan konta. Po wy-
braniu właściwej opcji oraz przyłożeniu karty do czytnika, w ciągu niespełna sekundy 
żądana informacja przesłana zostanie do zainstalowanego w autobusie lub tramwaju 

komputera pokładowego. Dalszą drogę z pojazdu do Centrum Przetwarzania Danych 
sygnał pokona już bezprzewodowo z wykorzystaniem sieci GPRS (General Packet Radio 
Service). Ten sam system wykorzystywany jest między innymi przy pakietowej transmisji 
danych w telefonii komórkowej. Zapewniona w ten sposób dwukierunkowa łączność 
umożliwi błyskawiczną aktualizację danych zawartych na karcie ŚKUP.

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia systemu ŚKUP, we wrześniu tego roku czyt-
niki kart zbliżeniowych zainstalowane będą w 650 pojazdach kursujących na zlecenie  
KZK GOP. Do stycznia 2013 roku infrastruktura ŚKUP pojawi się w kolejnych 550 autobu-
sach i tramwajach. Natomiast cały proces przystosowania pojazdów do obsługi nowej 
karty zakończyć się ma w drugim kwartale przyszłego roku. (kik)

Trwają prace przy budowie systemu Śląskiej Karty Usług Publicz-
nych. Na przełomie sierpnia i września w autobusach kursujących 
na zlecenie KZK GOP instalowane będą charakterystyczne niebies-
kie czytniki kart ŚKUP. Już teraz we wszystkich pojazdach zakła-
dana jest nowa sieć kablowa, która umożliwi zasilanie urządzeń 
oraz transfer danych do komputera pokładowego.

Blisko 4,8 tys. czytników kart zamontowanych zostanie  
docelowo w 1300 pojazdach obsługujących 21 gmin konurbacji 
górnośląskiej. Urządzenia wyprodukowano we Włoszech

Śląska Karta Usług Publicz-
nych (ŚKUP) to system informa-
tyczny pozwalający na obsługę 
płatności za usługi dostarcza-
ne przez instytucje publiczne  
w 21 gminach konurbacji śląs-
kiej. Równolegle do funkcji pie-
niądza elektronicznego karta 
stanowić będzie identyfikator 
mieszkańca oraz nośnik certy-
fikatu podpisu elektronicznego. 
System pozwoli na korzystanie 
z różnych usług: komunikacyj-

nych, kulturalnych, sportowo-
rekreacyjnych, bibliotecznych 
czy płatnego parkowania. Po-
nadto będzie stanowił platfor-
mę wymiany informacji po-
między uczestnikami projektu 
i mieszkańcami.

ŚKUP umożliwi wprowa-
dzenie w województwie ślą-
skim jednolitej strategii w za-
kresie kształtowania polityki 
cenowej w obszarze komuni-
kacji i parkowania. Da podsta-

wę do zaprogramowania zasad 
właściwych dla systemu Park 
& Ride (Parkuj i Jedź). Pozwo-
li na kształtowanie popytu na 
ofertę instytucji zaangażowa-
nych w projekt, między innymi 
dzięki wdrożeniu spójnej poli-
tyki rabatowej, dopasowanej 
do specyfiki poszczególnych 
grup użytkowników. Możliwe 
będzie także zastosowanie spe-
cjalnych taryf dla konkretnych 
grup użytkowników systemu.

Adieu, ero kasowników...

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH

Chcesz pozbyć się 
z domu dawno nie-
używanych lub nie-
działających urządzeń 
elektrycznych i elek-
tronicznych? W Gliwi-
cach trwa akcja zbiera-
nia elektrośmieci. Tym 
razem specjalnie ozna-
kowane stanowisko, na 
którym będzie można 
zostawić stary telewi-
zor, telefon, monitor, 
lodówkę, kuchenkę, 
pralkę, niedziałające 
radio, zużyte żarówki 
lub inne niepotrzebne 
urządzenia, pojawi się 7 lipca na osiedlu Waryńskiego – na parkingu przy ul. Żabińskiego. 
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa do 13.00. Harmonogram kolejnych akcji 
można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Ekologia”. (bom)

MSI na mapie
Drodzy Czytelnicy! Już teraz na stronie internetowej www.gliwice.eu, oprócz aktualnego 

wykazu punktów dystrybucji „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, możecie także 
sprawdzić ich rozmieszczenie na planie miasta. W zakładce „Plan miasta” (na górnym szarym 
pasku) w dziale „Geoportal mieszkańca” dodano nową warstwę przedstawiającą rozmieszcze-
nie punktów dystrybucji tygodnika. Po kliknięciu na wybrany punkt pojawia się informacja  
z adresem sklepu lub instytucji, gdzie w każdy czwartek dostępny jest MSI. (mak)

FUTURE TWO inaczej
W przekazanym przeze mnie komunikacie dotyczącym autorstwa projektu 

Future Two, zamieszczonym następnie w materiale „Park Przyszłości vol. 2” (MSI 
25/2012 z 21 czerwca br.), znalazła się oczywista omyłka. Autorem budynku FTwo 
jest firma Projarch Damian Kałdonek z Gliwic, a nie – jak podałem – MFA Studio 
(to biuro jest autorem projektu trzeciego budynku, który powstanie w ramach 
FParku w „Nowych Gliwicach”).

Jarosław Kacprzak
PR Manager

Future Processing Sp. z o.o. 
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Katarzyna Lisowska (występująca w imieniu stowarzyszenia Gliwiczanie 
Razem), Patryk Płóciennik (pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Referen-
dalnego), Mirella Czajkowska-Turek (zarząd stowarzyszenia Gliwiczanie dla 
Gliwic), Jan Sznajder (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) i Marek 
Berezowski (stowarzyszenie Tir-om Stop w Gliwicach) napisali do premiera 
Donalda Tuska list, w którym informują go, że ich zdaniem wielomilionowe 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będzie „marnotra-
wieniem publicznych pieniędzy” (treść listu obok). Notę przesłano również 
do wiadomości Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Finansów, Ko-
misji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Przypomnijmy, że gros tych instytucji popiera ideę 
budowy hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach.

Komentarza w sprawie udzielił  
już prof. Jan Kaźmierczak  
(poseł Platformy Obywatelskiej  
reprezentujący Ziemię Gliwicką), 
którego działania w Warszawie  
przyczyniły się do  
zakwalifikowania budowy  
PODIUM do Programu inwestycji  
o szczególnym znaczeniu  
dla sportu na rok 2012: 

Szokuje mnie fakt, że organizacje mające „Gliwice” w swojej nazwie działają 
jawnie na szkodę naszego miasta. Z jednej strony ich przedstawiciele twierdzą 
w liście skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, że żądanie odebrania Gli-
wicom przyznanych środków inwestycyjnych to wyraz troski o interes miasta  
i jego mieszkańców. Z drugiej strony, używając wszelkich sposobów, próbu-
ją torpedować realizację bardzo ważnej dla Gliwic inwestycji, która przyczy-
nić się może m.in. do znaczącego ożywienia lokalnego biznesu i rynku pracy, 
zwłaszcza – lokalnych firm budowlanych. W moim odczuciu treść listu dość 
jawnie wyraża postawę „im gorzej, tym lepiej”. Co gorsza, autorzy listu korzys-
tają z nierzetelnych argumentów, które przeczą same sobie. Najlepiej ilustruje 
ten „walor” zawarte w liście stwierdzenie, jakoby hala widowiskowo-sportowa 
na 15 tysięcy osób, zlokalizowana na pograniczu Gliwic i Zabrza, nie służyła  
w istocie nikomu. Jednocześnie tuż obok podkreśla się, że w naszym mieście brak 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej i lepiej przeznaczyć rzeczone 15 mln zł na 
„tego typu inwestycje”, z równoczesnym pożytkiem dla gliwiczan i zabrzan...  
O co zatem autorom listu chodzi? To chyba już schizofrenia??!

Szkoda również, że w całej tej sprawie manipuluje się faktami i sza-
fuje pojęciem dobra publicznego w kontekście organizacji referendum, 
o którego istocie – o czym autorzy listu z całą pewnością wiedzą – nikt  
w Warszawie nie ma zielonego pojęcia. (rzep)

Kuriozum.
Nie chcą 
pieniędzy 

dla Gliwic?

W połowie czerwca Departament Infrastruktury 
Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki  
poinformował o przyznaniu 15 mln zł dotacji na 
wsparcie budowy hali widowiskowo-sportowej  
PODIUM. Gliwicka inwestycja miejska, uznana 
przez Zarząd Województwa Śląskiego za jedno  
z trzech największych i najważniejszych dla  
regionu przedsięwzięć wartych dofinansowania  
z Unii Europejskiej, została zakwalifikowana  
do rządowego Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu na rok 2012. Z decyzją  
resortu próbują polemizować organizatorzy  
referendum w Gliwicach. 

Stowarzyszenia:
1. Gliwiczanie Razem, ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice
2. Obywatelski Komitet Referendalny, ul. Młodych Patriotów 2/8, 44-122 Gliwice
3. Gliwiczanie dla Gliwic, ul. Sienkiewicza 2A/1, 44-100 Gliwice
4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16/18, 
       lokal 7, 44-100 Gliwice
5. Tir-om Stop w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 8/6, 44-100 Gliwice

Gliwice, 2012-06-22

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Premier RP
Pan Donald Tusk
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

W związku z doniesieniami o przyznaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 15 mln zł 
dofinansowania do budowy hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach pragniemy 
poinformować Pana Premiera jak następuje.
1. Podobnej wielkości hala, i tego samego przeznaczenia, znajduje się w pobliskich Katowi-

cach i przeważnie jest niewykorzystywana. Budowanie zatem podobnego obiektu tuż obok 
(w odległości 30 km) jest marnotrawstwem publicznych pieniędzy.

2. W chwili obecnej w Gliwicach odbywa się procedura referendum mająca na celu odwo-
łanie obecnego prezydenta miasta. Jednym z zarzutów stawianych prezydentowi Gliwic 
jest forsowanie przez niego budowy hali widowiskowo-sportowej Podium. Pod wnio-
skiem popierającym referendum podpisało się ok. 20 000 gliwiczan, co oznacza, że ponad  
13% uprawnionych do głosowania mieszkańców opowiedziało się przeciw tej inwestycji. 

3. UE odmówiła dofinansowania hali Podium uznając, że inwestycja jest nieracjonalna, bo-
wiem obiekt ten będzie nierentowny, nie będzie obiektem użyteczności publicznej, a mia-
sto nie poradzi sobie z jego utrzymaniem. 

4. Gliwiczanie cierpią na brak terenów i infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zaoferowana 
przez Ministerstwo kwota 15 mln zł. mogłaby być z powodzeniem przeznaczona na tego 
typu inwestycje, z równoczesnym pożytkiem dla mieszkańców nie tylko Gliwic, ale także 
Zabrza. Teren, na którym prezydent Gliwic planuje postawić halę Podium, leży bowiem na 
granicy obu tych miast.

5. Całkowity koszt budowy hali Podium, to kilkaset mln zł. Koszty te są prawdopodobnie nie-
doszacowane i na etapie realizacji znacznie wzrosną. Tak wielka inwestycja spowoduje dłu-
goletnie poważne zadłużenie budżetu miasta i dalsze cięcia w zakresie inwestycji i usług 
użyteczności publicznej oraz podnoszących jakość życia w mieście – których już dzisiaj  
w Gliwicach brakuje (m.in. zamykanie ważnych oddziałów szpitala, nie dofinansowanie 
szkolnictwa). Spowoduje też zmarnowanie publicznych pieniędzy.
Wniosek, aby rząd wziął pod uwagę powyższe uwagi, sugestie i informacje zanim podej-

mie decyzję o przyznaniu tak wysokiej kwoty na cel, który nie będzie bezpośrednio służył 
mieszkańcom i przeciw któremu mieszkańcy opowiedzieli się podpisując się pod wnioskiem 
o przeprowadzenie w/w referendum odwołującego prezydenta Gliwic.

Do wiadomości:
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 
2. Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
3. Komisja Europejska, Bruksela
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Eurokonsultanci akredytowani przy Ministerstwie, ul. Wspólna 2/4, 

00-926 Warszawa
5. Marszałek Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Za Stowarzyszenie                                                                                                           Za Obywatelski Komitet Referendalny  
Gliwiczanie Razem                                                                                          (-) Patryk Płuciennik (pełnomocnik Komitetu)
(-) Katarzyna Lisowska

Za Zarząd                                                                                                                         Za Towarzystwo im. Św. Brata Alberta
Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic                                                                                                (-) Jan Sznajder
(-) Prezes Mirella Czajkowska – Turek

Za Stowarzyszenie
Tir-om Stop w Gliwicach
(-) Marek Berezowski
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To wybrane fragmenty popularnych po-
wieści kryminalnych, zawierające opis charak-
terystycznych postaci lub miejsc rozgrywają-
cej się intrygi. Zadaniem uczestników zabawy 
MBP jest odgadnięcie nazwiska głównego bo-
hatera (detektywa) oraz podanie autora cyklu 
kryminalnego. Zagadki pochodzą z książek  
20 wybranych pisarzy.

Co dalej? Po odgadnięciu każdej łamigłów-
ki wystarczy wypełnić formularz konkursowy, 
dostępny w filiach i na stronie MBP, opatrzyć 
go dopiskiem „TROPEM KSIĄŻKOWYCH DE-
TEKTYWÓW” i dostarczyć do 22. dnia każde-

go miesiąca do głównej siedziby MBP przy  
ul. Kościuszki 17 (osobiście, pocztą lub za po-
średnictwem e-maila: instrukcyjny@biblioteka.
gliwice.pl). Co miesiąc wśród autorów prawidło-
wych odpowiedzi są losowane 3 niespodzianki 
książkowe. – Nagrody za rozwiązanie 2. zagadki 
(Anders Knutas – detektyw z powieści Marii Jung-
stedt „Niewidzialny”) przypadają Aldonie Felkel, 
Tomaszowi Królikowi i Dagmarze Mokrzyckiej – 
informuje Grażyna Lazar, dyrektor MBP w Gli-
wicach. Trzy osoby, które prawidłowo odgadną 
wszystkie zagadki, otrzymają na koniec zabawy 
nagrodę specjalną! (kik) 

Począwszy od maja, w każdy pierwszy czwartek miesiąca na 
stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl, na łamach MSI  
i w każdej filii bibliotecznej pojawiają się kolejne pytania  
– zagadki z cyklu „Tropem książkowych detektywów”. 

„(…) Jak to powiedział doktor Burton przed wyjściem? 
„To, co robisz, to nie są prace Herkulesa…”. 

Ha, i tu się pomylił, stary piernik! Jeszcze raz należy wy-
konać dwanaście prac Herkulesa… współczesnego Herku-
lesa. Dowcipny koncept, a i zabawny! Zanim wycofa się osta-
tecznie, podejmie się dwunastu spraw, ni mniej, ni więcej. 

Powinny to być sprawy wybrane specjalnie pod kątem związku z dwunastoma 
pracami starożytnego Herkulesa. Tak, to będzie nie tylko zabawne… będzie to 
dzieło natchnione, ba – artystyczne (…)”

Złoty medal zdobyła drużyna Gliwic i partnerskiego 
miasta Valenciennes w III olimpiadzie francusko-polskich 
miast partnerskich. Impreza odbyła się 22 i 23 czerwca 
we francuskim mieście Libercourt. Gliwice reprezento-
wała 6-osobowa ekipa z I Liceum Ogólnokształcącego.

Połączone, 12-osobowe drużyny rywalizowały  
w takich dyscyplinach, jak piłka nożna, pływanie ka-
jakiem, piłka ręczna, tenis stołowy i strzelanie z łu-
ku. – Nasza młodzież poradziła sobie świetnie i razem  
z kolegami z Valenciennes pokonała w finale reprezen-

tację Konina i Tourcoing – infor-
muje Adam Sarkowicz, dyrektor  
ZSO nr 10, w skład którego wcho-
dzi I LO. 

W zwycięskiej drużynie wys- 
tąpili: Alicja Janicka, Marta Dom- 
browska, Daniel Bula, Kajetan 
Pańczyk, Marcin Witek oraz Pa-
tryk Zubrzycki. Opiekunem grupy 
był Grzegorz Kowaluk. Zgodnie  
z tradycją, kolejna edycja polsko-
francuskiej olimpiady powinna 
odbyć się w zwycięskim (fran-
cuskim) mieście partnerskim,  
a więc w Valenciennes – za 2 lub 
3 lata. (kik)

Gimnazjalny sejmik
Rada Młodzieżowa Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących nr 14 ma za sobą organizację XX sesji Gliwickiego Gimnazjal-
nego Sejmiku Samorządowego. Temat obrad („Prawa ucznia w prak-
tyce szkolnej”) połączył doświadczenia młodzieży z obchodami Roku 
Janusza Korczaka – patrona GM nr 6 i jednego z prekursorów dziecię-
cej samorządności.

– Ciekawym akcentem części warsztatowej sesji było przekładanie frag-
mentów „Konwencji Praw Dziecka” na piktogramy. Ujawniła się spora kre-
atywność gimnazjalistów – podkreślają organizatorzy. Największe emo-
cje wzbudziła jednak dyskusja, kto w szkole udziela uczniom wsparcia, 
w jaki sposób radzą sobie z licznymi nieobecnościami na lekcjach i jak 
regulują współpracę z dyrektorami. Gimnazjaliści zorganizowali także 
małą giełdę pomysłów, chwaląc się ciekawymi projektami i przedsię-
wzięciami realizowanymi w poszczególnych placówkach.

Podsumowanie obrad stanowiło wypełnienie „Kwestionariusza sa-
morządowca”. Ogłoszono ponadto, że następna edycja sejmiku przyj-
mie postać Gimnazjalnej Akademii Samorządności. (kik)

Co słychać w szkołach?
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Rowerowy patrol pierwszej pomocy
To nietypowe przedsięwzięcie, wsparte przez Śląską Inicjatywę Rowe-

rową, zrodziło się w murach III LO w Gliwicach. W rezultacie, dzięki zaan-
gażowaniu uczniów, a w szczególności dyrekcji szkoły, od 27 czerwca po 
mieście krąży dwuosobowy patrol rowerowy niosący – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – pierwszą pomoc przedmedyczną. Wolontariuszy spotkamy 
w miejscach często uczęszczanych przez gliwiczan oraz przy okazji wa-
kacyjnych imprez kulturalno-sportowych. (kik)

Opowieści stypendialne
Fundacje: Orange i Dobra Sieć zachęcają do udziału w ogólnopolskim 

konkursie „Moje Stypendium – Opowieści stypendialne”. Zadaniem jego 
uczestników jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspom-
nieniami z bycia stypendystą. Można na ten temat nakręcić krótki film, 
napisać tekst, zrobić zdjęcia, opisać wszystko na blogu albo w formule 
fotobloga. Konkurs adresowany jest do stypendystów, którzy brali lub 
biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych 
w latach 2009 – 2012. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września – indywidualnie lub  
w zespołach (do 3 osób). Spośród nadesłanych prac konkursowych jury 
wybierze najlepsze, które wezmą następnie udział w głosowaniu inter-
nautów na stronie www.mojestypendium.pl. Na zwycięzców czekają tab- 
lety multimedialne i inne nagrody rzeczowe. Nazwiska nagrodzonych 
poznamy jesienią podczas gali, na której zostaną zaprezentowane filmy, 
blogi i zdjęcia autorstwa finalistów. Dodatkowe informacje można zna-
leźć na www.mojestypendium.pl. (kik)

Bliźniacze złoto
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– Rolę tego obiektu dla Łabęd trudno przecenić. Będzie wspo-
magał działania placówek oświatowych w dzielnicy, a zarazem 
zapewni warunki dla rozwoju kultury – podkreślała podczas kon-
ferencji prasowej prezydenta Gliwic, towarzyszącej podpisaniu 
umowy przez miasto z katowickim DOMBUDEM, Krystyna So-
wa, przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy. Przypomniała, że  
w dyskusjach nad kształtem „Łabędzia” brali udział przede wszyst-
kim przyszli użytkownicy obiektu – dyrektorzy łabędzkich szkół 
(szczególnie VI LO, Gimnazjum nr 8 i SP nr 38), radni osiedlowi  
i przedstawiciele środowiska lokalnego. – Czekamy na Centrum 
 z wielką niecierpliwością. Obserwowanie jego budowy będzie dla 
nas bardzo emocjonujące. Trzymamy kciuki za powodzenie tej in-
westycji – mówiła Krystyna Sowa. 

Dwukondygnacyjne, nowoczesne i wielofunkcyjne Centrum 
Sportowo-Kulturalne „Łabędź” pomieści m.in. arenę sportową  
z widownią na 400 miejsc, umożliwiającą organizację meczów 
piłkarskich, siatkarskich i rozgrywek I ligi koszykarskiej, salę wi-
dowiskową ze sceną i widownią amfiteatralną, bibliotekę z czy-
telnią, przestrzeń wystawienniczą (w holu wejściowym), świetlicę 
z aneksem kuchennym oraz galerię i minisiłownię na tarasie rekreacyjnym. W budynku 
zaplanowano także pomieszczenia dla Rady Osiedlowej i organizacji pozarządowych. Na 
co dzień z sal sportowych „Łabędzia” będą korzystać głównie uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, czyli reprezentanci VI LO, Gimnazjum nr 8 i SP nr 38. Właśnie 
dlatego między siedzibą ZSO nr 2 a „Łabędziem” 
zostanie wybudowany łącznik. Warto jednak pod-
kreślić, że obiekt przy ul. Partyzantów będzie rów-
nież dostępny dla podopiecznych innych placó-
wek oświatowych. 

Czas realizacji inwestycji wartej 16 mln zł wy-
niesie 12 miesięcy. Katowicki DOMBUD deklaru-
je doświadczenie w tej materii. Firma wykonuje 
obecnie podobny obiekt w Czerwionce-Leszczy-
nach, a w Gliwicach wznosi halę sportową przy  
ZSO nr 11. Przedsiębiorstwo ma także na swoim 
koncie m.in. realizacje obiektów użyteczności pu-
blicznej i budynków mieszkalnych na Górnym Śląsku  
i w Małopolsce, w tym budowę funkcjonalnej siedzi-
by Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.

Oprócz „Łabędzia”  
w Gliwicach powstają  
również trzy inne hale  
sportowe funkcjonujące  
w bliskim sąsiedztwie  
placówek oświatowych.  
„To wyjątkowa sytuacja  
jak na miasto tej wielkości”  
– uważa prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz

W czerwcu ruszyły roboty ziemne związane z budową sali sportowej przy Zespole 
Szkół Techniczno-Informatycznych (ul. Chorzowska 5, wjazd od strony ul. Krakusa). Re-
alizację zadania powierzono wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm ZPHU KROMAR 

ze Starokrzepic (lider) i ZPHU MAR-BUD z Częstochowy. Koszt inwestycji to 9,5 mln zł. 
Zgodnie z zapisami umowy, do grudnia przyszłego roku powstanie dwubryłowy, dwu-
kondygnacyjny obiekt połączony łącznikiem z siedzibą ZST-I. Znajdzie się w nim arena 
sportowa z widownią dla blisko 300 osób, ścianką wspinaczkową i zapleczem socjalno-

sanitarnym. Przewidziano też pomieszczenia do 
fitnessu, siłownię, bufet oraz salę do tenisa sto-
łowego. W sali będą prowadzone zajęcia szkolne 
i zawody w różnych dyscyplinach sportowych 
(koszykówka, minikoszykówka, siatkówka, piłka 
ręczna, badminton, futsal, rekreacja górska, sporty 
walki), a także organizowane będą imprezy roz-
rywkowo-estradowe. 

Trwa także budowa dwóch hal sportowych 
w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 11 (ul. Górnych Wałów 29) oraz Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Kozielska 1). 
Tam również powstaną dwubryłowe i dwukon-
dygnacyjne obiekty bezpośrednio połączone  
z siedzibami szkół. W każdym znajdzie się arena 
sportowa z widownią i zapleczem socjalno-sa-
nitarnym. Przewidziano też pomieszczenia do 
fitnessu, siłownię albo salkę do tenisa stołowe-
go. W halach będą prowadzone zajęcia szkolne 
i zawody w różnych dyscyplinach sportowych 
(koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal czy 
sporty walki), a także organizowane będą impre-
zy rozrywkowo-estradowe. Na co dzień będzie 
z nich korzystała młodzież szkolna, ale także in-
ni mieszkańcy. 

Pierwszą z hal (przy ZSO nr 11) wznosi wspo-
mniany już katowicki DOMBUD. Koszt zadania opiewa na 9,5 mln zł. Zaś przedsięwzię-
cie przy ZSE-U i ZSO nr 1 o wartości 9,1 mln zł realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego KARTEL z Jędrzejowa. Obydwie budowy potrwają 18 miesięcy i powinny za-
kończyć się w połowie przyszłego roku. Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego inwe-
stycja przy ul. Kozielskiej zostanie dodatkowo dofinansowana ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na kwotę 2,5 mln zł (w dwóch transzach: 800 tys. zł w 2012 r. oraz  
1,7 mln zł w 2013 r.). (kik)

START „ŁABĘDZIA” 
dokończenie ze str. 1

Budowa „Łabędzia” będzie finansowana częściowo z kredytu zaciągniętego  
przez miasto w Europejskim Banku Inwestycyjnym 

Umowę w sprawie budowy Centrum  
Sportowo-Kulturalnego w Łabędach sygnowali  
29 czerwca Paweł Chalecki, wiceprezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMBUD SA  
z Katowic (na pierwszym planie) oraz Mariusz  
Komidzierski, zastępca naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach 
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Zręby hali sportowej  
przy ZSE-U i ZSO nr 1

Fundamenty hali  
przy ZSO nr 11
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LATO  
W MIEŚCIE

Celem przedsięwzięcia jest konfrontacja dorobku mło-
dzieżowych artystów oraz promocja utworów religijnych. 
Oprócz tradycyjnych zmagań konkursowych i występów za-
proszonych gości zaplanowano część ewangelizacyjną.

W tym roku impreza będzie o jeden dzień dłuższa. Uroczysta 
inauguracja XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej 
„Cantate Deo” odbędzie się 6 lipca w kościele pw. św. Jacka w Sośni-
cy. Minikoncert zagra Zespół Festiwalowy. Jak wyjaśnia ks. Piotr Sikora, 
dyrektor tego artystycznego przedsięwzięcia, była to spontaniczna decyzja. – Grupa młodzieży i organiza-
torów postanowiła spotkać się już w piątek, by oddać hołd i pomodlić się za zmarłego niedawno jurora naszego 
festiwalu, gliwickiego muzyka i kompozytora Norberta Blachę. Przy okazji pojawiła się też myśl, aby uczcić go 
muzycznie wspólnym śpiewem – mówi ks. Piotr Sikora. Początek – godz. 19.00.

W sobotę, 7 lipca, na scenie muszli koncertowej parafii pw. św. Jacka zaprezentują się uczestnicy kon-
kursu. Do udziału w imprezie zakwalifikowało się 7 solistów i 8 zespołów. W tym gronie znaleźli się: Wiktoria 
Tracz, Sylwia Zelek, Marcin Reis, Karol Hadrych, Dominika Mosion, Aleksandra Lichaj, Anna Kmiecik oraz gru-
py: Zespół wokalno-instrumentalny z Zabrza, Verbum, Schola z parafii św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach, 
Belle Co, Schola z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich, Anielska Brygada, Soli Deo i Natanael. 
Początek występów – godz. 14.00. Zwycięzców rywalizacji poznamy w niedzielę o godz. 16.00. 

Każdy z festiwalowych dni 
zwieńczy koncert zaproszo-
nych gości (godz. 20.00). W so-
botę wystąpi PIN, a w niedzie-
lę – Gang Marcela. Na niedzielę 
zaplanowano też koncert laure-
atów (godz. 17.00), a następnie 
mszę św. dla uczestników im-
prezy (godz. 19.00). Na wszyst-
kie spotkania – wstęp wolny!

Organizatorem „Canta-
te Deo” jest Fundacja Silesia 
Pro Europa przy wsparciu sa-
morządów miejskiego i wo-
jewódzkiego. Szczegółowe 
informacje o festiwalu są dos-
tępne na stronie internetowej 
www.cantate.pl. (bom)

25 LAT
dokończenie ze str. 1
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Chasydzi
W czasie wakacji Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydow-

skiego „Pamięć-Zikaron” zaprasza na wystawę fotograficzną Toma-
sza Liboski „Chasydzi”, udostępnioną przez Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie. Niecodzienne fotografie ukazują coroczne 
pielgrzymki chasydów do grobów cadyków w Lelowie oraz Leżaj-
sku. Te niczym niewyróżniające się na co dzień miejsca, w jorcajt, 
czyli rocznicę śmierci cadyka, wypełnia tłum odzianych w czarne 
chałaty mężczyzn. Przybywają tam chasydzi m.in. ze Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Izraela. 

Wystawa zostanie otwarta 5 lipca o godz. 17.00 w Centrum  
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6). Podczas 
wernisażu zostanie zaprezentowany film reportażowy pt. „Zjazd  
chasydów do grobu rabina Dawida Bidermana” w reżyserii Kami-
li Miki oraz zdjęcia z Lelowa autorstwa Krzysztofa Krzemińskiego. 
Ekspozycja będzie czynna do 26 lipca. (bom) 

Wycieczki  
z „METAMORFOZAMI”

8 lipca rozpoczyna się „Lato z METAMORFOZAMI” – cykl wy-
cieczek punktowanych do odznaki „Wędrowiec Gliwicki”, orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie „Gliwickie METAMORFOZY”. 
Do 19 sierpnia, w każdą niedzielę, będą organizowane dwie wy-
prawy – piesza miejska i rowerowa na terenie powiatu. 

Pierwsza miejska wycieczka (w najbliższą niedzielę) będzie 
przebiegała pod hasłem „Gliwicka secesja”. Start o godz. 9.30  
z Rynku. – Udamy się w gościnne progi Galerii „Secesja” (ul. Gór-
nych Wałów 30), gdzie po inauguracji wystawy fotograficznej  
i krótkiej prezentacji wyruszymy na spacer po mieście – zapowiada 
Małgorzata Malanowicz z „Gliwickich METAMORFOZ”.

Natomiast o godzinie 9.00 z tego samego miejsca wystar-
tuje grupa rowerzystów, prowadzona przez doświadczonych 
przewodników z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. płk. 
Wł. Huzy, współorganizatora tegorocznego „Lata…”. – Trasa bę-
dzie wiodła malowniczymi ścieżkami wzdłuż Kanału Gliwickiego, 
aż do portu Kędzierzyn-Koźle. Mniej doświadczeni rowerzyści po-
wrócą do Gliwic pociągiem – informują pomysłodawcy przed-
sięwzięcia. Podczas cyklu imprez oprócz odznaki „Wędrowiec 
Gliwicki” będzie można zdobyć punkty do szeregu odznak kra-
joznawczych. Mapy tras oraz szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.gliwiczanie.pl. Impreza jest współfi-
nansowana przez miejski samorząd i Starostwo Powiatowe  
w Gliwicach. (bom)

Tenisowe wakacje
Miejski Zarząd Usług Komunalnych zaprasza na „Tenisowe 

wakacje”. Pięciodniowy turnus rozpocznie się 9 lipca i potrwa 
do 13 lipca. Zajęcia będą organizowane codziennie w godzi-
nach 10.00 – 13.00 na kortach tenisowych przy ul. Kosynierów 6.  
W programie: nauka i doskonalenie gry w tenisa, mini tenis, za-
bawy ruchowe. Zajęcia są bezpłatne, poprowadzi je wykwalifi-
kowana kadra trenerska. (bom)

Kreatywne wakacje
– Zapraszamy dzieci i młodzież do twórczego wypoczynku w Pra-

cowni Rzeźby i Ceramiki przy ul. Ziemowita 1 – zachęcają artyści ze 
Stowarzyszenia Forum Ceramików. – Proponujemy zabawę z gliną oraz 
inne działania plastyczne inspirowane bogactwem letniej przyrody. 

Tematem przewodnim zajęć będzie podróż dookoła świata. Ich 
uczestnicy wykorzystując wyobraźnię, zwiedzą kontynenty, państwa  
i miasta. Powstaną prace inspirowane tradycją i kulturą świata, a także 
fauną i florą odległych krain. Dodatkową atrakcją będą zajęcia w ple-
nerze otaczającym pracownię. Oferta jest skierowana do dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. Warsztaty będą prowadzone we wszystkie 
lipcowe i sierpniowe poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzi-
nach od 9.30 do 11.30. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie internetowej http://s.cuforum.pl, 
uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: artceramika@gmail.com 
lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 608-724-022. (bom)
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Filmy na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

	Bp	Kusz	od	50	lat	jest	księdzem	(odcinek	z	27	czerwca)
	Wakacje	w	bibliotece	(odcinek	z	3	lipca)
	Olimpijczycy	z	UTW	(odcinek	z	4	lipca)

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 

INDUSTRIADA	to	jednodniowe	święto	szlaku	za-
bytków	techniki	województwa	śląskiego,	na	którym	
znajduje	się	36	obiektów.	Impreza	z	roku	na	rok	przy-
ciąga	coraz	więcej	uczestników.	Nic	dziwnego.	Jest	
to	nie	tylko	wyjątkowa	okazja	na	poznanie	dziedzic-
twa	poprzemysłowego	naszego	regionu,	ale	również	
okazja	do	dobrej	
zabawy.	W	Gliwi-
cach	imprezy	od-
bywały	się	na	tere-
nie	Radiostacji	oraz	 
w	„Nowych	Gliwi-
cach”,	gdzie	mieś- 
ci	 się	 muzealny	
Oddział	 Odlew-
nictwa	Artystycz-
nego.	

Olbrzymim	za-
interesowaniem	
cieszyło	się	mias-
teczko	Discovery	Channel,	w	którym	uczono	przez	
zabawę.	Możliwość	odkrywania	naukowych	tajem-
nic	przyciągnęła	zarówno	dzieci,	 jak	i	dorosłych.	
Aby	wygrać	nagrody	w	konkursie,	należało	wyka-
zać	się	wyobraźnią	przestrzenną	i	ułożyć	figury	geo-
metryczne	z	drewnianych	elementów.	Na	własnej	
skórze	można	było	przekonać	się,	jak	bezpiecznie	
podpalić	rękę.	Bardzo	efektownie	wyglądały	też	
pokazy	doświadczeń	chemicznych.	

Miłośnicy	sportów	ekstremalnych	mogli	spraw-
dzić	się	w	strefie	Extreme	Summer	na	specjalnym	
torze	rowerowym,	popływać	na	desce,	a	także	
pojeździć	na	monocyklu.	Dla	pasjonatów	fotografii	
przygotowano	warsztaty	fotograficzne,	a	dla	lubią-

cych	muzykę	–	szybki	kurs	dla	DJ-ów.	Można	było	
też	polepić	w	glinie	i	dowiedzieć	się,	 jak	parzyć	
dobrą	kawę.	Każdy	chętny	mógł	zasiąść	za	kie-
rownicą	Mushellki,	prototypowego	pojazdu	elek-
trycznego	zespołu	Smart	Power	z	Wydziału	Mecha-
nicznego	Technologicznego	Politechniki	Śląskiej,	

a	po	południu	po-
słuchać	zaproszo-
nych	artystów.

Równolegle	do	
imprezy	plenero-
wej	odbywały	się	
wykłady	i	projek-
cje	w	budynku	Mu-
zeum.	 Ciekawie	
było	 też	w	 „No- 
wych	Gliwicach”,	
gdzie	 prezento-
wano	stałą	wys- 
tawę	 odlewów	

artystycznych	oraz	niekonwencjonalny	„Design	
zakontenerowany”.

Na	 zakończenie	 imprezy	 zaplanowano	 
inaugurację	kolejnej	odsłony	„Uliczników”.	Pod	
modrzewiową	wieżą	odbyły	się	pokazy	fireshow	
oraz	występ	grupy	L’ombelico	del	Mondo.	W	su-
mie	w	Gliwicach	na	INDUSTRIADZIE	bawiło	się	
ponad	3,5	tysiąca	osób,	za	co	nagrodzono	nas	
Srebrnym	Kwantem.	(fid)

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyjnego  
z 3 lipca na www.gliwice.eu 

Ekstremalne industriadowe 
 doświadczenia

Podczas tegorocznej edycji INDUSTRIADY w Gliwicach było ekstremalnie, naukowo, 
artystycznie i rozrywkowo. Mimo upalnej pogody pod Radiostację przyszły tłumy 
mieszkańców. Chętnie odwiedzano też Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. 
Atrakcji przygotowano tak wiele, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

fot. S. Zaremba
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ZŁOTE GODY

5 czerwca w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Zorganizowano  
je w czterech turach. Sekretarz miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 52 parom okolicznościowe medale i dyplomy 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 13 małżeństw 
świętujących półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu  
w trzeciej turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Melania  
i Jan Kuziakowie, Ludmiła i Tadeusz Lipscy, Barbara i Henryk Małoszewscy, Jadwiga i Paweł Pilchowie, Irena  
i Henryk Porębscy, Regina i Helmut Sakwiejowie, Gerda i Werner Sewerinowie, Teresa i Wojciech Sienniakowie 
oraz Urszula i Zdzisław Smolakowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczys-
tości Benignę i Jana Kwiatkowskich, Janinę i Henryka Leśniewskich, Halinę i Stanisława Łubkowskich, a także 
Różę i Zbigniewa Nowaków.  (kik)

Twój sms może zadecydować, czy gliwicka Radiostacja stanie się 
jednym z siedmiu nowych cudów Polski! Plebiscyt pod tym hasłem 
ogłosił niedawno magazyn „National Geographic TRAVELER”. Gło-
sowanie potrwa do 24 września. Szczegóły akcji można znaleźć na 
http://7cudow.national-geographic.pl/.

Wieża antenowa Radiostacji Gliwickiej jest nie tylko jednym z najciekawszych zabyt-
ków techniki na Śląsku, ale również unikalnym dziełem sztuki inżynierskiej. 111-metrowa 
budowla, wzniesiona w latach 30. XX wieku z modrzewiowych belek połączonych mosięż-
nymi śrubami (nie ma tu ani jednego elementu z żelaza!), jest w chwili obecnej najwyż-
szą drewnianą konstrukcją na świecie. Szczególnie atrakcyjnie wygląda po zmroku. Teren 
wokół służy gliwiczanom jako miejsce wypoczynku na łonie natury i spotkań z kulturą  
– w sezonie wiosenno-letnim organizowane są tam imprezy.

Kompleks Radiostacji wybudowała w latach 1934 – 1935 niemiecka firma Lorenz 
(współpraca: Siemens, Telefunken i in.). W budynku głównym zachowało się sporo orygi-
nalnej przedwojennej aparatury. To miejsce nieodłącznie związane z wybuchem II wojny 
światowej. Właśnie tu, 31 sierpnia 1939 r., doszło bowiem do prowokacji, w trakcie której 
kilku uzbrojonych esesmanów w ubraniach cywilnych napadło na niemiecką wówczas ra-
diostację. Dzień później Hitler, uzasadniając konieczność rozpoczęcia wojny, powołał się 
na incydenty i prowokacje graniczne ze strony Polaków. 

Od 2008 r. na terenie Radiostacji funkcjonuje oddział Muzeum w Gliwicach. Tematem 
muzealnych ekspozycji jest historia radia – jego wartość społeczna, techniczna i kulturo-
twórcza oraz sztuka mediów. (kik)
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w każdy czwartek
tam go znajdziesz:

Lp. Nazwa punktu Adres Osiedle

1 Filia Młodzieżowego Domu 
Kultury w Bojkowie ul. Rolników 164 Bojków

2 Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
3 Sklep „JULIA" ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
4 Sklep spożywczo-monopolowy ul. Toszecka 183 Czechowice

5 Kopernik Sp. z o.o. Centrum 
Medyczne NZOZ

ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 4 Kopernika

6 Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
7 MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
8 Sklep wielobranżowy ul. Centaura 21 Kopernika
9 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Pszczyńska 133 Ligota Zabrska

10 Przychodnia Specjalistyczna nr 6 
„Sośnica” Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

11 MBP – Filia nr 30 ul. Wolności 1 Łabędy
12 Vitamed Sp. z o.o. NZOZ ul. Różana 7 Łabędy

13 „CHATKA PUCHATKA”  
– sklep spożywczy

ul. Strzelców Bytom- 
skich 42 (na rogu ulicy) Łabędy

14 ALDO – sklep spożywczy ul. Strzelców 
Bytomskich 30 Łabędy

15 Sklep „BOGNA” ul. Staromiejska 59 Łabędy
16 Sklep spożywczy ul. Staromiejska 8 Łabędy
17 Sklep spożywczy „OLA” ul. Literatów 74 Łabędy
18 Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
19 Apteka ul. Wolności 1A Łabędy

20 Huta Łabędy ul. Zawadzkiego 45 
(biurowiec) Łabędy

21 Bumar ul. Mechaników 9 
(brama główna) Łabędy

22 Sklep „MAJA” ul. Metalowców 5 Łabędy

23 Sklep spożywczy „ADEX” ul. Partyzantów 10 Łabędy

24 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

25 Opel (Punkt nr 1) GMMP ul. Adama Opla 1, bud. G Łabędy (strefa)
26 Alma-Med NZOZ ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju
27 Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. NZOZ ul. Lekarska 10 Ostropa

28 Kiosk ul. Geodetów 1 (róg 
Daszyńskiego) Ostropa

29 Politechnika Śląska ul. Akademicka 2 Politechnika
30 Przychodnia Akademicka NZOZ ul. Moniuszki 13 Politechnika

31 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Politechnika

32 Biblioteka Pedagogiczna ul. Hutnicza 9 Politechnika

33 Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

34 Park Nauk.-Techn. „TECHNOPARK 
GLIWICE” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C Politechnika

35 MEDEN NZOZ ul. Zabrska 6 Politechnika
36 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Poltechnika
37 MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
38 Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
39 Gliwicki Teatr Muzyczny ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
40 Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
41 Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
42 M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica
43 Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
44 MBP – Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 Sośnica
45 Supermarket TESCO ul. Wielicka 8 Sośnica
46 Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
47 TESCO Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
48 SIMPLY market ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice
49 Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka Szobiszowice
50 Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

51 Przychodnia Toszecka  
Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

52 Punkt prasowy RUCH ul. Sztabu 
Powstańczego 21b Szobiszowice

53 Punkt prasowy RUCH ul. Tarnogórska 69 Szobiszowice
54 Śląskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28 Szobiszowice

55 Dworzec PKP (prywatny punkt 
sprzedaży prasy)

przed peronami po 
prawej stronie Śródmieście

56 MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

57 MBP – Filia nr 1 Plac Inwalidów 
Wojennych 3 Śródmieście

58 Centrum Informacji Kulturalnej  
i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI

Lp. Nazwa punktu Adres Osiedle

59 Centrum Onkologii Inst. im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15 Śródmieście

60 Powiatowy Urząd Pracy Plac Inwalidów 
Wojennych 12 Śródmieście

61 Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. NZOZ Pl. M. Piłsudskiego 5a Śródmieście

62 PALMIARNIA MIEJSKA w Parku 
Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

63 Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

64 Muzeum w Gliwicach – Zamek 
Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

65 106. Szpital Wojskowy  
z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

66 NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny 
Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

67 NZOZ Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

68 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

69 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

70 Komenda Miejska Policji  
– RECEPCJA

ul. Powstańców 
Warszawy 12 Śródmieście

71 Starostwo Powiatowe ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

72 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

73 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 (Rynek) Śródmieście

74 Urząd Miejski (Biuro Obsługi 
Interesantów) ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

75 Poradnia Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

76 Przychodnia Alergo – Med NZOZ ul. Kilińskiego 15 Trynek

77 Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości

ul. Bojkowska 37 (Nowe 
Gliwice) Trynek

78 Poradnia Med-Poz  
Sp. z o.o. NZOZ Plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

79 Medyk. Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego

80 NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego

81 Zarząd Dróg Miejskich ul. Bolesława Śmiałego 
2B Wojska Polskiego

82 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Andersa 20 Wojska Polskiego

83 Centrum Ratownictwa Gliwice/Straż 
Miejska 

ul. Bolesława Śmiałego 
2B Wojska Polskiego

84 I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego

85 Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

86 Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. NZOZ ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

87 Slep spożywczy „BOGUSIA” ul. Ligonia 40 Wójtowa Wieś

88 Sklep spożywczy koło Art. Met ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

89 Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

90 Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

91 Hotel Mikulski ul. Dąbrowskiego 24 Zatorze

92 Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

93 Sklep „U KRYSI” ul. Lipowa (kompleks 
sklepowy) Zatorze

94 Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

95 Sklep spożywczy koło restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

96 BLANK – sklep wielobrażowy ul. Spółdzielcza 33B Zatorze

97 BLANK PUNKT 2 – sklep 
wielobranżowy ul. Opolska 19 Zatorze

98 Sklep spożywczy „NORMA” ul. Skowrońskiego 18 Zatorze

99 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 Zatorze

100 C. H. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

101 Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Zatorze

102 II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Zatorze

103 Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

104 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Żwirki i Wigury

105 Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Żwirki i Wigury

106 Przychodnia „MEDICOR” ul. Zubrzyckiego 14 Żwirki i Wigury

107 MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Żwirki i Wigury
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MŁODE TALENTY
W Gliwicach można 

znaleźć coraz więcej mło-
dych osób obdarzonych 
umiejętnościami wokal-
nymi, tanecznymi czy ak-
torskimi. Właśnie z myślą 
o nich Szkoła Podstawo-
wa nr 21 zorganizowała 
po raz siódmy Gliwicką 
Galę Młodych Talentów 
ZWIASTUNY. Tym razem 
jej uczestnikom przyświe-
cało motto: „Wszystko, co 
tylko chcesz, może zdarzyć 
się dziś! Marzenia się speł-
niają...”.

Na scenie Gliwickiego 
Teatru Muzycznego zapre-
zentowało się pod koniec czerwca blisko 350 utalentowanych uczniów gliwickich placówek oświato-
wych i podopiecznych placówek kulturalnych. Zwycięzcom i laureatom rozmaitych konkursów (woje-
wódzkich, ogólnopolskich, a w niektórych przypadkach – nawet międzynarodowych) prezydent miasta, 
Zygmunt Frankiewicz, wręczył statuetki „Zwiastuna”. Zostały przyznane m.in. za osiągnięcia w śpiewie, 
tańcu, aktorstwie, plastyce, grze na instrumencie oraz recytacji. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 
ich opiekunom! (kik)

W miniony weekend gli-
wiccy samorządowcy, dy-
rektorzy szkół i strażnicy 
miejscy oraz reprezentanci 
Centrum Onkologii postano-
wili powalczyć na „Orliku”, łą-
cząc to ze szczytnym celem  
– publiczną zbiórką pienię-
dzy na rzecz osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji 
materialnej. Już na starcie 
meczu strona samorządowa 
zyskała sporą przewagę. Spo-
tkanie zakończyło się osta-
tecznie wynikiem 13:1. Naj-
więcej bramek zdobył Paweł 
Klimek ze Straży Miejskiej, a honorowego gola dla Centrum Onkologii strzelił Paweł Polanowski. Informację  
o wynikach kwesty upubliczni wkrótce specjalny komitet organizacyjny, odpowiedzialny za przepro-
wadzenie zbiórki. (kik)  
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STYPENDIA SPORTOWE

LISTA OSÓB, KTÓRYM ZOSTAŁA PRZYZNANA NAGRODA PREZYDENTA  
MIASTA GLIWICE ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2011 R.

Wydział Kultury i Promocji Miasta UM informuje, 
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 

2010 r. prezydent miasta Gliwice przyznał nagrody pieniężne za wyniki sportowe 
osiągnięte w 2011 r. następującym zawodnikom, trenerom i innym osobom  

wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Mariusz Ważny – jiu-jitsu
Bronisław Wołkowicz – judo
Czesław Garncarz – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej – judo
Tadeusz Połomski – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej – judo
Krzysztof Wąs – Gliwickie Stowarzyszenie 
Walk Wschodnich „Najemnik” – kick-boxing
Andrzej Ożóg – kitesurfing
Andrzej Nowak – Grupa Kolarska „Gliwice” 
– kolarstwo
Stanisław Kubit – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  
– modelarstwo lotnicze
Tomasz Polewka – Uczniowski Klub  
Sportowy „Kometa” – orientacja sportowa
Marcin Markowski – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa” – orientacja sportowa
Aleksandra Pawelska – Klub Sportowy 
„Sośnica” – piłka ręczna
Michał Lachowicz – SiKReT Gliwice  
– siatkówka
Jarosław Kocela – Klub Środowiskowy  
AZS Politechniki Śląskiej – szachy
Piotr Tomala – Gliwicki Klub Sportowy 
„Piast” Gliwice – szermierka
Mikołaj Pac Pomarnacki – Gliwicki Klub 
Sportowy „Piast” Gliwice – szermierka
Maciej Chudzikiewicz – Gliwicki Klub 
Sportowy „Piast” Gliwice – szermierka
Jarosław Kądzielewski – tenis ziemny

Inne osoby wyróżniające się  
osiągnięciami w działalności sportowej:
Tadeusz Milewski – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  
– modelarstwo lotnicze 
Wojciech Błachut – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  
– modelarstwo lotnicze
Małgorzata Milewska – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  
– modelarstwo lotnicze

WYRÓŻNIENIA:

ZAWODNICY:

SPADOCHRONIARSTWO

SZERMIERKA

TENIS ZIEMNY

TENIS ZIEMNY

TRIATHLON

WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW

Irena Paczek-Krawczak
Jan Isielenis – Aeroklub Gliwice

Józef Świniarski
Mikołaj Waśkowski

Mateusz Szmigiel – Klub sportowy 
„Górnik” Bytom

Ewa Bugdoł

Jagoda Zagała – Gliwicki Klub Sporto-
wy „Piast” Gliwice
Sebastian Majgier – Gliwicki Klub  
Sportowy „Piast” Gliwice
Mateusz Nycz – Gliwicki Klub Sportowy 
„Piast” Gliwice

Kacper Szczurowski – Klub  
Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej
Patryk Kubicki – Klub Środowiskowy  
AZS Politechniki Śląskiej

Magdalena Kądzielewska

Dawid Lipski – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Mikołaj Stryja – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Kacper Żurowski – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Patrycja Czupryniak – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Michał Zwierzyński – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Martyna Lamorska – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Krystian Pieniak – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Patryk Lewandowski – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Kuba Tomczyk – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Piotr Kuncewicz – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”

BRYDŻ SPORTOWY

JIU-JITSU

JUDO

JUDO

KICK-BOXING

KITESURFING

KOLARSTWO

MODELARSTWO LOTNICZE

MODELARSTWO LOTNICZE

ORIENTACJA SPORTOWA

ORIENTACJA SPORTOWA

PIŁKA RĘCZNA

ZAWODNICY:

TRENERZY:

Mikołaj Taczewski – Gliwicki Klub  
Sportowy „Piast” Gliwice
Joanna Taczewska – Gliwicki Klub  
Sportowy „Piast” Gliwice

Karolina Gawrysiuk 

Sebastian Laskowski – Klub  
Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej
Kamil Niedziela – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Michał Garbacz – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Ignacy Rudawiec – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Izabela Herdzik – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Hanna Rudawiec – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Jacek Malczewski – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Jędrzej Lewicki – Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej
Artur Tyc – Klub Środowiskowy  
AZS Politechniki Śląskiej

Szymon Wąs – Gliwickie Stowarzyszenie 
Walk Wschodnich „Najemnik”

Błażej Ożóg

Paweł Samol – Grupa Kolarska „Gliwice”
Natalia Nowak – Grupa Kolarska „Gliwice”
Dorota Gregorowicz – Grupa Kolarska 
„Gliwice”
Adam Trudziński – Grupa Kolarska  
„Gliwice”
Magdalena Pyrgies – Grupa Kolarska 
„Gliwice”

Stanisław Kubit – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Tomasz Lipski – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Stanisław Kopacz – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Dariusz Dradra – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Czesław Ziober – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Józef Monkiewicz – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Roman Sowa – Gliwickie  
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Piotr Skorupa – Międzyszkolny  
Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”
Radosław Jaroszek – Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”
Barbara Sanocka – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Joanna Grochowina – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”
Anita Nowakowska – Uczniowski Klub 
Sportowy „Kometa”

Magdalena Zwierko – Klub Sportowy 
„Sośnica”
Sara Nowak – Klub Sportowy „Sośnica”
Justyna Onyszkiewicz – Klub Sportowy 
„Sośnica”
Aleksandra Sierak – Klub Sportowy 
„Sośnica”
Nicol Worwa – Klub Sportowy „Sośnica”
Katarzyna Stasiak – Klub Sportowy 
„Sośnica”
Wioletta Szudera – Klub Sportowy 
„Sośnica”
Katarzyna Krasoń – Klub Sportowy 
„Sośnica”

SIATKÓWKA

Michał Koj – SiKReT Gliwice
Paweł Kubin – SiKReT Gliwice
Michał Lachowicz – SiKReT Gliwice
Łukasz Widerski – SiKReT Gliwice
Przemysław Gajdzik – SiKReT Gliwice
Bartosz Rudny – SiKReT Gliwice
Piotr Walke – SiKReT Gliwice
Radosław Zagała – SiKReT Gliwice
Tomasz Zając – SiKReT Gliwice

PŁYWANIE

Marcin Unold
Tomasz Czermak

PŁYWANIE

Michał Kapias – SiKReT Gliwice
Dominika Kossakowska – SiKReT Gliwice

MECZ, KWESTA, „ORLIK”
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NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice pod nazwą:

„Odbiór i transport odpadów z COŚ w Gliwicach,  
oczyszczalni ścieków w Smolnicy, przepompowni przy  
ul. Nadbrzeżnej w Gliwicach, ul. Głównej w Gliwicach, 

 ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116  
w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 10 lipca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2012 r. o godz. 10.00

Materiały przetargowe są dostępne na stronie www.pwik.gliwice.pl.

Pe
łn

a 
tre

ść
 o

gł
os

ze
ń 

zo
st

ał
a 

op
ub

lik
ow

an
a 

na
 st

ro
ni

e 
in

te
rn

et
ow

ej
 w

w
w

.u
m

.g
liw

ic
e.

pl
/b

ip
 w

 d
zi

al
e 

O
gł

os
ze

ni
a 

i k
om

un
ik

at
y

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,

ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
nieograniczonych na:

	Wykonanie dobudowy przewodów kominowych w bu-
dynkach (front i dwie oficyny) przy ul. Błogosławionego 
Czesława 38 w Gliwicach oraz w budynku frontowym 
przy ul. Błogosławionego Czesława 40 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 16 lipca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2012 r. o godz. 10.00

	Wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką oraz 
dociepleniem ścian wewnętrznego dziedzińca budyn-
ku mieszkalno-usługowego przy ul. Bankowej 6 (front  
i oficyna) w Gliwicach.

Termin składania ofert: 17 lipca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2012 r. o godz. 10.00

	Wykonanie wymiany stolarki okiennej na okna z PCW  
w budynku usługowym frontowym przy ul. Pszczyń-
skiej 44 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 17 lipca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2012 r. o godz. 10.30

	Wykonanie remontu i ocieplenia elewacji budynku miesz-
kalnego przy ul. Zygmunta Starego 37C w Gliwicach wraz 
z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych 
oraz częściową wymianą stolarki okienno-drzwiowej.

Termin składania ofert: 18 lipca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2012 r. o godz. 10.00

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

ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją  
ogłoszenia organizowanego wg procedur określo-

nych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

renowację terenów zieleni po awariach i remontach na 
sieciach ciepłowniczych.

Termin składania ofert: 5 lipca 2012 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2012 r. o godz. 10.00

Warunki zamówienia są dostępne na stronie internetowej  
www.pec.gliwice.pl.

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

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
otwartego zgodnie z regulaminem  

udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach w sprawie

dostawy płynów do chłodnic samochodów  
dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert: 9 lipca 2012 r. do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2012 r. o godz. 9.00

Szczegóły postępowania są dostępne na stronie  
www.pkm-gliwice.com.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

10 sierpnia 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi  

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 11.30 rozpocznie się  
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 3 usytuowanego w budyn-
ku przy ul. PSZCZYŃSKIEJ 9

Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z od-
daniem ułamkowej części gruntu w użytko-
wanie wieczyste do 20 kwietnia 2099 r.
Powierzchnia lokalu: 109,90 m2

Skład lokalu: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Kondygnacja: I piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz 
w częściach wspólnych nieruchomości: 
145/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 344 
o powierzchni 290 m2, obręb Politechnika, 
KW GL1G/00025146/3
Obciążenia nieruchomości: nierucho-
mość jest wolna od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa
Termin oględzin: 31 lipca 2012 r. od 12.30 
do 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości:  
234 100,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użyt-
kowanie gruntu netto + 23% VAT:  
2673,75 zł + 614,96 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu brutto: 3288,71 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2350,00 zł

 o godz. 12.00 rozpocznie się  
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 9 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. OKRZEI 11

Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz  
z oddaniem ułamkowej części gruntu  
w użytkowanie wieczyste do 2 paździer-
nika 2108 r.
Powierzchnia lokalu: 122,61 m2

Skład lokalu: 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz 
w częściach wspólnych nieruchomości: 
81/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 828 
o powierzchni 931 m2, obręb Zatorze,  
KW GL1G/00024361/9
Obciążenia nieruchomości: nierucho-
mość jest wolna od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa
Termin oględzin: 31 lipca 2012 r. od 14.30 
do 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
284 900,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użyt-
kowanie gruntu netto + 23% VAT:  
3529,25 zł + 811,73 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu brutto: 4340,98 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2850,00 zł

 o godz. 12.30 rozpocznie się  
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr I usytuowanego w budynku 
przy ul. OKRZEI 11

Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz  
z oddaniem ułamkowej części gruntu  
w użytkowanie wieczyste do 2 paździer-
nika 2108 r.
Powierzchnia lokalu: 29,75 m2

Skład lokalu: 1 pomieszczenie
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz 
w częściach wspólnych nieruchomości: 
81/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 828 
o powierzchni 931 m2, obręb Zatorze,  
KW GL1G/00024361/9
Obciążenia nieruchomości: nierucho-
mość jest wolna od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytko-
wanie wieczyste gruntu, ustalonej  
w oparciu o wylicytowaną wartość udzia- 
łu: 3%
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa.
Termin oględzin: 31 lipca 2012 r. od 14.30 
do 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
100 400,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytko-
wanie gruntu netto + 23% VAT: 871,50 zł 
+ 200,45 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu brutto: 1071,95 zł
Wadium: 5100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1010,00 zł

 o godz. 13.00 rozpocznie się  
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr I usytuowanego w budynku 
przy ul. KOPERNIKA 73

Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz  
z oddaniem ułamkowej części gruntu  
w użytkowanie wieczyste do 25 kwietnia  
2102 r.
Powierzchnia lokalu: 27,93 m2

Skład lokalu: 2 pomieszczenia
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz 
w częściach wspólnych nieruchomości: 
1/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 175 
o powierzchni 809 m2, obręb Kopernik,  
KW GL1G/00049653/4
Obciążenia nieruchomości: nierucho-
mość wolna jest od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkanowa
Termin oględzin: 31 lipca 2012 r. od 13.30 
do 13.45
Cena wywoławcza nieruchomości:  
81 400,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytko-
wanie gruntu netto + 23% VAT: 365,00 zł 
+ 83,95 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu brutto: 448,95 zł
Wadium: 4100,00 zł
Minimalne postąpienie: 820,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wniesienie do 6 sierpnia 2012 r. 
wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski 
S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 
(decyduje data wpływu wadium na konto 
Zakładu). 

Do 6 sierpnia 2012 r. konieczne jest dos-
tarczenie do Biura Podawczego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej następujących 
dokumentów: 
1. w przypadku spółek prawa handlowego 
– poświadczonego za zgodność z orygina-
łem aktualnego odpisu z KRS; 
2. w przypadku spółek prawa cywilnego 
– poświadczonych za zgodność z orygi-
nałem zaświadczeń o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa  
w przetargu jednego z nich; 
3. kserokopii dowodu wpłaty wraz  
z pisemną informacją o numerze konta, 
na które ma zostać zwrócone wadium,  
w przypadku niewygrania przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu winny 
przedłożyć komisji przetargowej dowód 
wpłaty wadium, dowód tożsamości, nato-

miast osoby działające w imieniu innych 
osób – dodatkowo pełnomocnictwo no-
tarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

 zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają, 

 przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do:
 zawarcia notarialnej umowy sprzedaży 

lokalu w terminie 30 dni od daty prze-
targu,

 poniesienia kosztów notarialnych  
i sądowych związanych z nabyciem 
nieruchomości  lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umiesz-
czone są na stronie internetowej Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-
gliwice.pl. Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udziela Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-
39-63, 32/239-11-19, wew. 131.

INFORMACJE

Wobec powyższego wzywa się spadkobierców właścicieli przedmio-
towych nieruchomości, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania 
się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym urzędzie (IV piętro, pok. 465,  
tel. 32/238-55-25 lub pok. 466, tel. 32/239-12-00) i udowodnili swoje 
prawa do opisanych nieruchomości. 

W przypadku braku spadkobierców miasto podejmie działania zmie-
rzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  

informuje, 

iż prowadzone jest postępowanie mające na celu 
ustalenie spadkobierców nieruchomości położonych 

w Gliwicach przy ulicach:

ul. Asnyka 17/3,
ul. Damrota (działka 
nr 1047, 1051, KW nr 
GL1G/00032573/7),
ul. Dzierżona 62/1,
ul. Strzeleckiego 
(działka nr 94, KW nr 
GL1G/00023207/5),
ul. Miarki 3/4,
ul. Kalinowa 3,

ul. Magnolii 1,
ul. Plebańska 6/7,
ul. Wita Stwosza 14/41,
ul. Rybitwy 15/19,
ul. Kolberga 14/3,
ul. Sportowa 10/8,
ul. Kosów 17/8,
ul. Metalowców 5,
ul. Jodłowa 18/3,
ul. Poniatowskiego 6/12.

PRZETARGI

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na rok 2012/2013”.

Termin składania ofert: 16 lipca 2012 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2012 r. o godz. 13.00

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip/Ogłoszenia i Komunikaty/ 

Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
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NIERUCHOMOŚCI

2 sierpnia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się II ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, położonej na 
zach. od ul. Lutyckiej w Gliwicach, obejmują-
cej działkę nr 362 o pow. 0,0936 ha, obręb Poli-
technika, zapisanej w KW nr GL1G/00039501/1. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 151 000,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1600,00 zł
* cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2011 r., nr 177 poz. 1054).

Opis nieruchomości
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 362, obręb Po-
litechnika, stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, 
porośnięty drzewami i krzakami. W rejestrze gruntów 
nieruchomość oznaczona jest jako „B”, co oznacza: tereny 
mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada bezpośrednie-
go dostępu do drogi publicznej. Na rzecz każdoczesnych 
właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 362  
(nr arch. 131/6) ustanowiona jest nieodpłatna i nieogra-
niczona w czasie służebność drogi wyłącznie po działce  
nr 377, przebiegająca pasem o szerokości 3 m wzdłuż działki 
nr 378 objętej KW nr GL1G/00028231/7. Działka uzbrojona 
jest w sieć wodociągową. W sąsiedztwie nieruchomości 
dominuje zabudowa mieszkaniowa. Na granicy działek  
nr 362 i 360 przebiega ściana oporowa. Na działce znajduje 
się piaskownica.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicz-
nej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża 
całkowicie nabywcę nieruchomości. Przed przystąpieniem 
do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  
z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Akademickiej 
w Gliwicach (uchwała nr XXXIX/915/2002 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 10 lipca 2002 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego nr 69 z 17 października 2002 r., poz. 2487), teren 
położony w Gliwicach na zach. od ul. Lutyckiej, obejmujący 
działkę nr 362, obręb Politechnika, oznaczony jest symbolem 
DA.33.MW, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wysokiej intensywności. Zgodnie z ustaleniami planu dla 
ww. terenu przeznaczeniem podstawowym jest funkcja 
mieszkaniowa oraz funkcja obsługująca. 

Zasady zagospodarowania terenu:

Nakazy:
 zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu, 

którego przeznaczeniem podstawowym jest funkcja 
mieszkaniowa,

 gęstość zasiedlenia w przedziale 300 – 400 mieszkańców/
ha,

 zbilansowanie potrzeb parkingowych w ramach własnej 
inwestycji lub w ramach kwartału,

 przeznaczenie min. 25% programu na funkcję publiczną 
w nowych i adaptowanych zasobach,

 zachowanie co najmniej istniejącego udziału zieleni,
 w wypadku, w którym linia zabudowy nie została wyzna-

czona na rysunku planu – nawiązanie do linii zabudowy 
sąsiednich budynków istniejących lub do linii rozgrani-
czającej ulice.

Dopuszczenia:
 funkcje usługowe.

Zakazy:
 zabudowa działki powyżej 50% powierzchni,
 lokalizacja obiektów o funkcji czysto przemysłowo-skła-

dowej oraz zakładów rzemieślniczych emitujących hałas 
i zanieczyszczenia,

 budowa zespołu garaży jednokondygnacyjnych przyle-
gających do przestrzeni publicznych.

Działka położona jest w granicach strefy ochrony konser-
watorskiej „E” – ekspozycyjnej. Jest to strefa obejmująca 
obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego ekspono-
wania zespołów lub obiektów zabytkowych (np. wyzna-
czenie terenów wyłączonych spod zabudowy, określenie 
jej nieprzekraczalnych gabarytów), wymaga uzgodnienia  
z konserwatorem zabytków. 
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, zatwierdzonego uchwałą  
nr XXXIX/915/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 lipca 
2002 r., dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 16 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, dz. nr 362, obręb Politechnika, imię 
i nazwisko osoby, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 27 lipca 2012 r. Prosimy o dostarczenie 
dowodu wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 27 lipca 2012 r. do 
godz. 15.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Lokalizacja: przy ul. Krupniczej 19 
w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i KW: 
działka nr 737, obr. Stare Miasto, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach Księga Wieczysta nr KW 
GL1G/00083175/9.

Opis nieruchomości: przedmiotem 
przetargu jest nieruchomość położona  
w Gliwicach przy ul. Krupniczej 19, obejmu-
jąca działkę nr 737 w obrębie Stare Miasto,  
o pow. 0,0162, zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem 
użytkowym (3-kondygnacyjny murowa-
ny, podpiwniczony). Aktualnie stanowi 
pustostan. Działka nieogrodzona. Bezpoś- 
rednie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi. 
Wejście do budynku od podwórza – osob-
ne wejście do części użytkowej i mieszkal-
nej. Liczba lokali mieszkalnych – 2, liczba 
lokali użytkowych – 1.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
113,00 m², powierzchnia zabudowy wyno-
si 71,00 m², natomiast kubatura budynku 
wynosi 912,00 m³. Dojazd i dojście do nie-
ruchomości od ul. Krupniczej/Grodowej. 
Stan budynku – zły. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci, na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia terenu nabywca 
wykona własnym staraniem w porozu-
mieniu z właścicielami sieci. W granicach 
działki przebiega sieć elektroenergetyczna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 
oraz w ul. Grodowej – sieć gazowa.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie. Nieruchomość zos-
tanie udostępniona w celu oględzin po 
wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM pod numerem telefonu 32/239-12-21,  
najpóźniej 2 dni przed terminem wizji na 
nieruchomości. Nabywca przejmuje nieru-
chomość w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości: brak.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania: zgodnie z ustalenia-
mi obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny mia-
sta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego  
2006 r., poz. 481) teren położony w Gli-
wicach przy ul. Krupniczej, obejmujący 
działkę nr 737, obręb Stare Miasto, ozna-
czony jest symbolem: 19 UM, co oznacza: 
tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej 
intensywności zabudowy.
Układ urbanistyczny, w obrębie którego 
znajduje się przedmiotowy teren, jest wpi-
sany do Rejestru Zabytków Woj. Śląskiego 
(Stare Miasto) pod numerem A/270/50 
oraz objęty w całości zasięgiem stref:
* Strefy „W” – ochrony archeologicznej;
* Ścisłego obszaru rewitalizacji.
Ponadto budynek objęty jest ochroną 
konserwatorską na mocy prawa miej-
scowego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z zapi-
sami ww. uchwały.
Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
328 130,00 zł 
Minimalne postąpienie: 3290,00 zł
Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r., 
nr 177, poz. 1054) nieruchomość zwolniona 
od opodatkowania podatkiem VAT.

Termin i miejsce przetargu: przetarg roz-
pocznie się 12 lipca 2012 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-
sprzedaży nastąpi do 13 sierpnia 2012 r. 
I ustny przetarg odbył się 10 maja 2012 r. i 
zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium: wadium w wysokości 32 900,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej, doko-
nując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, ul. Krupni-
cza 19 oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 9 lipca 2012 r. 

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

nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie   
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Cena wywoławcza nieruchomości:  
313 976,00 zł
Wadium: 32 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3200,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawie-
ra podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU.2011.177.1054 j.t.). 
I przetarg nieograniczony odbył się 11 paź-
dziernika 2011 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. II przetarg nieograniczony 
odbył się 13 marca 2012 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka nr 255/2 o powierzchni 2050 m2 po-
siada kształt regularny, zbliżony do prosto-
kąta o długości podstawy 71,5 m i wysokości  
28,9 m. Nieruchomość jest niezabudo-
wana, równa, płaska, lekko nachylona 
w kierunku południowo-zachodnim, 
ogrodzona jedynie od strony zachodniej 
ogrodzeniem przyległej nieruchomości  
i stanowi teren nieużytków. Działka posiada 
dostęp do mediów: sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Przed-
miotowa nieruchomość położona jest 
w strefie peryferyjnej Gliwic, w dzielnicy 
Brzezinka, w odległości około 6,5 km od 
centrum administracyjnego, w niewiel-
kiej odległości od ul. Kozielskiej. Komu-
nikacja odbywa się poprzez działki nr 256  
i 277/27, obręb Brzezinka, przeznaczone 
pod drogę publiczną, tj. ul. Tarnopolską, 
obecnie o nawierzchni odpowiednio grun-

towej i utwardzonej. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr 
XLI/1011/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 10 października 2002 r. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, nieru-
chomość niezabudowana obejmująca działkę 
nr 255/2 położona jest na obszarze ozna-
czonym symbolem II/3MNn, tj. II – terenach 
osiedli willowych, na terenach zabudowy 
ekstensywnej, MNn – terenach mieszkanio-
wych, nowej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Działka nr 255/2, obr. Brzezinka, 
położona jest ponadto na obszarze objętym 
strefą obserwacji archeologicznej.

Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium  
w wysokości 32 000,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257  
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograni-
czony, działka 255/2, obr. Brzezinka, imię  
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 12 lipca 
2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty 
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
do 12 lipca 2012 r. do godz. 17.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

17 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej – działki nr 255/2, obręb Brzezinka, 
KW GL1G/00040059/7, położonej przy ul. Kozielskiej.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 210 000,00 zł
Wadium: 21 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2004 r., nr 54,  
poz. 535 z późn. zm.).
I przetarg nieograniczony odbył się  
29 lutego 2012 r. – nie wniesiono wadium 
i przetarg zakończono wynikiem nega-
tywnym.

Opis nieruchomości
Działki o nr 265/2 i 266 o łącznej po-
wierzchni 0,1343 ha są położone przy 
ul. Piaskowej, posiadają kształt niere-
gularny w formie wieloboku. Nieru-
chomość jest niezagospodarowana, 
porośnięta dziko rosnącą roślinno-
ścią. Teren w otoczeniu nie posiada 
dostępu do pełnej sieci uzbrojenia 
terenu. Nieruchomość jest uzbrojona 
w podziemny przewód wodociągowy 
Ø40 zlokalizowany przy wschodniej 
granicy, biegnący od ul. Piaskowej do 
sąsiedniego budynku. Uzbrojenie obej-
muje także napowietrzną linię energe-
tyczną, która biegnie w południowo-
wschodnim narożniku działki nr 266. 
Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
tereny niezagospodarowane.
Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego obr. Przyszówka w Gli-
wicach (uchwała nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 
r.), nieruchomość opisana jest symbolem 
13MM, co oznacza tereny mieszkaniowej 
mieszanej jedno- i wielorodzinnej.
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 21 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, dział-
ka nr 266 i 265/2, obr. Przyszówka, imię  
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku miasta Gliwice naj-
później 13 lipca 2012 r. Prosimy o dostar-
czenie dowodu wpłaty wadium (lub jego 
kserokopii) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do  
13 lipca 2012 r. do godz. 15.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

18 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się  
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działki nr 265/2 i 266, 
obręb Przyszówka, KW GL1G/00009652/5, stanowiącej własność 
gminy Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Minimalna wysokość stawki czynszu 
dzierżawnego za nieruchomość wy-
nosi: 10 500,00 zł brutto w stosunku 
miesięcznym (słownie złotych: dziesięć 
tysięcy pięćset 00/100). 
Wadium: 36 000,00 zł (słownie złotych: 
trzydzieści sześć tysięcy 00/100), należy 
wpłacić na konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy 
dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną 
prawidłowego wykonania warunków 
umowy i pozostaje na koncie depozy-
towym urzędu do dnia zakończenia 
umowy dzierżawy. Zobowiązanie się 
oferenta do zapłaty całości czynszu 
dzierżawnego za cały okres umowy 
dzierżawy nie zwalnia z obowiązku 
wniesienia wadium/kaucji gwarancyj-
nej. Kaucja gwarancyjna stanowi za-
bezpieczenie prawidłowego wykonania 
warunków dzierżawy. 

Wpłacone wadium podlega:
 zwrotowi pozostałym uczestnikom 

konkursu w terminie do 7 dni od 
dnia rozstrzygnięcia konkursu na 
wskazane konto bankowe, zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją;

 przepadkowi, jeżeli osoba ustalona 
jako zwycięzca konkursu, nie przystą-
pi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy dzierżawy w miejscu i termi-
nie podanym w zawiadomieniu.

Udział w konkursie mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne prowadzące działal-
ność gospodarczą, które złożą pisemne 
oferty w zamkniętych kopertach, z dopi-
skiem „Konkurs na wydzierżawienie nie-

ruchomości położonej przy ul. Toszec- 
kiej 2 w Gliwicach”, w sekretariacie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Termin 
składania ofert upływa 31 lipca 2012 r.  
o godz. 12.00. Oferty złożone po ter-
minie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe warunki konkursu zawiera 
specyfikacja konkursowa stanowiąca 
załącznik do zarządzenia prezyden-
ta miasta Gliwice nr PM-2707/12  
z 25 czerwca 2012 r., dostępna na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach: http://www.um.gliwice.
pl/bip/pub/dok/dane/pliki/33405_PM-
2707-12.pdf.
Otwarcie ofert odbędzie się komisyjnie 
31 lipca 2012 r. o godz. 12.30 w po-
koju 423, w gmachu Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.

W aktach sprawy pozostają do wglądu: 
 ekspertyza budowlana budynków, 

sporządzona w 2007 r.,
 przegląd techniczny budynków o nr 

ewid. 238 i 265, sporządzony w 2010 r.,
 inwentaryzacja kompleksu budyn-

ków, sporządzona w 2006 r.,
 przykładowa koncepcja architekto-

niczno-urbanistyczna zagospodaro-
wania nieruchomości, sporządzona 
w 2008 r.

Nieruchomość zostanie udostępniona  
w celu oględzin w każdym czasie w godzi-
nach pracy tut. Urzędu, po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-
12-66.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

31 lipca 2012 r. o godz. 12.30 nastąpi otwarcie ofert konkursowych 
na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudo-
wanej, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 2, na okres do 
dwudziestu lat, z przeznaczeniem na targowisko miejskie.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
 Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na wy-
sokość stawki czynszu za najem następujących lokali użytkowych:

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na wysokość stawki czynszu 
za najem następującego lokalu użytkowego – garażu:

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

 ul. Jana Śliwki 70A/2, pow. 39,41 m2

Termin przetargu: 12 lipca 2012 r., godz. 11.00
 ul. Jana Pawła II 10/I, pow. 88,13 m2

Termin przetargu: 12 lipca 2012 r., godz. 10.00

 ul. Metalowców 7, pow. 28,00 m2

Termin przetargu: 12 lipca 2012 r., godz. 12.00
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OFERTY PRACYNIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity – DzU z 2004 r., 
nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy Placu In-
walidów Wojennych 12 zos- 
tały podane do publicznej 
wiadomości nw.: 

Wykazy ogłasza się w celu umoż-
liwienia zgłoszenia ewentualnych 

roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
– DzU z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, zostały poda-
ne do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości stanowią-
ce własność miasta Gliwice:

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

I N F O R M U J E ,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do zby- 
cia:
 nr 442 – 444 do 12 lipca 

2012 r.
 nr 446 – 451 do 17 lipca 

2012 r.

wykazy w sprawie nieruchomo-
ści przeznaczonej do czasowe-
go wydzierżawienia:
 nr 433 – 440 do 11 lipca 

2012 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
 nr 87/2012 do 12 lipca 2012 r.
 nr 88/2012 do 17 lipca 2012 r.
 nr 92/2012 do 16 lipca 2012 r.
 nr 94/2012 do 17 lipca 2012 r. 
 nr 96 – 98/2012 do 19 lipca 2012 r.
przeznaczone do sprzedaży w trybie bez-
przetargowym:
 nr 91/2012 do 13 lipca 2012 r.
 nr 95/2012 do 18 lipca 2012 r.
przeznaczone do sprzedaży w trybie ustne-
go przetargu nieograniczonego:
 nr 93/2012 do 17 lipca 2012 r.
przeznaczone do sprzedaży w trybie ust-
nego przetargu ograniczonego:
 nr 99/2012 do 19 lipca 2012 r.

Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 66 500,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Minimalne postąpienie: 700,00 zł
Cena nieruchomości nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem VAT, zwolnienie 
na podstawie art. 43, pkt 10a zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (DzU z 5 kwietnia  
2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczo-
na kwota 7766,22 zł brutto z tytułu usta-
nowienia odpłatnej służebności dojścia 
i dojazdu.

Opis nieruchomości
Działka nr 643 o powierzchni 0,0149 ha 
jest położona w strefie śródmiejskiej mia-
sta, w dzielnicy Osiedle Obrońców Poko-
ju przy ul. Paderewskiego. Działka jest 
zabudowana budynkiem o charakterze 
usługowym, przylegającym do budynku 
mieszkalnego przy ul. Paderewskiego. Bu-
dynek jest jednokondygnacyjny, wykona-
ny w technologii tradycyjnej, murowany  
z pustaków, stropy są ognioodporne, 
dach jest żelbetowy pokryty papą. Sto-
larka okienna jest stalowa, okratowana. 
Drzwi są stalowe.
Budynek posiada zadaszenie, które jest 
wykonane także poza obrysem bu-
dynku w ten sposób, że osłania część 
działki przed wejściem do budynku,  
a konstrukcja zadaszenia oparta jest po 
przeciwnej stronie na dwóch filarach 
na sąsiedniej działce nr 642, obręb Szo-
biszowice. Ponadto, zgodnie z opinią 
Wydziału Architektury i Budownictwa, 
pas terenu w południowej części działki, 
m.in. pod zadaszeniem, służy do pieszej 
komunikacji mieszkańców sąsiednich 
budynków i nie może być ogrodzony 
lub zagospodarowany w inny sposób, 
który uniemożliwi komunikację pieszą. 
Uzbrojenie w zasięgu działki: wodociąg, 
energia elektryczna, kanalizacja, gaz, sieć 
ciepłownicza. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa o charakterze miesz-
kaniowym wielorodzinnym.

Uprawnienia nieruchomości
Na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki nr 643, obręb Szobiszowice, 
ustanowiona zostanie w dniu sprze-

daży, na podstawie zarządzenia pre-
zydenta miasta Gliwice nr 1305/11 
z 4 października 2011 roku, odpłatna 
nieograniczona w czasie służebność 
drogi, polegająca na prawie przechodu 
i przejazdu przez działkę nr 653, zapisaną 
w KW nr GL1G/00032658/7. W związku 
z powyższym do ceny nieruchomości 
wylicytowanej w przetargu zostanie do-
liczona kwota 7766,22 zł brutto z tytułu 
ustanowienia służebności.

Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla tere-
nu obejmującego obręb Szobiszowice  
w Gliwicach (uchwała nr XXXVII/1091/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca  
2010 r.) nieruchomość opisana jest sym-
bolem 5MW, co oznacza tereny mieszka-
niowe o wysokiej intensywności zabudo-
wy, istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciąż-
liwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia 
sportowo-rekreacyjne, służące obsłudze 
mieszkańców,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej.

Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 7000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka 
nr 643, obr. Szobiszowice, imię i nazwi-
sko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy  
i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
7 sierpnia 2012 r. Prosimy o dostarcze-
nie dowodu wpłaty wadium (lub jego 
kserokopii) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do  
7 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

10 sierpnia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się  
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zabudowanej, obejmującej działkę nr 643, obręb Szobiszowice,  
KW GL1G/00110528/8, stanowiącej własność gminy Gliwice.

Do głównych obowiązków 
pracownika będzie należało 
m.in.:
1. nadzór w zakresie realiza-

cji poważniejszych awarii 
i wypadków w ruchu po-
jazdów oraz prowadzenie 
doraźnych akcji w okresach 
nasilonych potrzeb przewo-
zowych;

2. współpraca z odpowiedni-
mi jednostkami administra-
cyjnymi i organami ruchu 
drogowego na terenie ob-
sługiwanych gmin;

3. nadzór nad prawidłowym 
i terminowym sporządza-
niem dokumentacji eksplo-
atacyjnej oraz sprawozdaw-
czości działu;

4. rozwiązywanie problemów 
w zakresie realizacji zadań 
przewozowych;

5. racjonalne wykorzystanie 
posiadanego taboru i per-
sonelu, celem jak najlepsze-
go wykonywania zadań;

6. pomoc w opracowywaniu 
miesięcznych planów dys-
pozytorów oraz kontroli 
przepracowanych godzin.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe  

o kierunku transport, 
2. co najmniej 5-letni staż 

pracy na stanowisku pra-
cowniczym w zakresie 
transportu,

3. umiejętność obsługi kom-
putera (programy Word  
i Excel z pakietu Microsoft 
Office 2007),

4.  znajomość przepisów:
 ustawa o transporcie 

drogowym z 6 września 

2001 r. (DzU z 2001 r., nr 
125, poz. 1371),

 ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym 
z 16 grudnia 2011 r. (DzU 
z 2011 r., nr 5, poz. 13),

 ustawa Prawo przewozo-
we z 15 listopada 1984 r. 
(DzU z 1984 r., nr 53, poz. 
272),

 ustawa o czasie pracy 
kierowców z 16 kwiet-
nia 2004 r. (DzU z 2004 r.  
nr 92, poz. 879).

Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności 
interpersonalne: odpowie-
dzialność, obowiązkowość, 
systematyczność, komunika-
tywność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys zawodowy, 
 kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać  
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.

Na rozmowę kwalifikacyjną 
zostaną zaproszeni kandyda-
ci, którzy spełniają wymogi 
zawarte w ogłoszeniu o na-
borze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani 
indywidualnie.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/33-04-600.

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na  
stanowisko zastępcy kierownika  

w Dziale Ruchu Autobusowego, w pełnym 
wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało: 
prowadzenie spraw z zakresu podatku 
od nieruchomości osób fizycznych,  
w tym:
 prowadzenie postępowań podat-

kowych mających na celu ustalenie 
podatku od nieruchomości oraz 
jego zmian;

 przygotowywanie i wydawanie 
decyzji w wyżej wymienionym za-
kresie oraz decyzji o odpowiedzial-
ności spadkobierców za zaległości 
podatkowe podatników;

 przeprowadzanie oględzin nieru-
chomości oraz kontroli podatko-
wych;

 prowadzenie spraw w zakresie zło-
żonych przez podatników zażaleń, 
skarg, odwołań, przygotowywanie 
sprawozdania do organu II instancji 
oraz kompletowanie dokumentacji 
w sprawach;

 obsługa podatników, wydawanie 
formularzy. 

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kierunku: 

prawo, administracja, ekonomia, 
zarządzanie, finanse i rachunko-
wość, 

2. posiadanie obywatelstwa polskie-
go,

3. umiejętność obsługi komputera 
(programy Word i Excel z pakietu 
Microsoft Office 2007);

4. znajomość przepisów: 
 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. DzU 
z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. 
zm.),

 ustawy z 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. DzU z 2010 r., nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.),

 ustawy z 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (t.j. DzU  
z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.),

 ustawy z 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (DzU z 2002 r., 
nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: ko-
munikatywność, dobra organizacja 
pracy, systematyczność, umiejętność 
pracy w zespole, dyspozycyjność, od-
powiedzialność, odporność na stres. 

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku:
 praca w budynku Urzędu Miej-

skiego przy ul. Zwycięstwa 21,  
IV piętro,

 praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

 obsługa urządzeń biurowych,
 bezpośrednia obsługa klienta (oso-

bista i telefoniczna),
 wykonywanie czynności w archi-

wum wydziałowym, znajdującym 
się na IV piętrze urzędu,

 przeprowadzanie w terenie oglę-
dzin i kontroli podatkowych,

 w miesiącach letnich praca w wyso-
kich temperaturach/klimatyzacja,

 praca z dużą ilością dokumenta-
cji,

 praca pod presją czasu,
 praca na wysokości powyżej 1 m 

(konieczność używania drabiny  
w związku z potrzebą korzystania 
z szaf z nadstawkami),

 sporadyczne zastępstwa na stano-
wisku Wydziału Podatków i Opłat 
znajdującym się na parterze urzędu 
w Biurze Obsługi Interesantów. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
 życiorys zawodowy, 
 kwestionariusz osobowy (opu-

blikowany w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie http://
www.um.gliwice.pl/bip/ w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia 

o naborach/Dokumenty do po-
brania), 

 kserokopie dokumentów potwier-
dzających kwalifikacje, 

 formularz oświadczeń (opublikowa-
ny w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty/Praca w Urzędzie 
Miejskim/ogłoszenia o naborach/
Dokumenty do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 
osobowy oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty zawarte  
w ofercie muszą być sporządzone w ję-
zyku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane  
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 11 lip-
ca 2012 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 354. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów meryto-
rycznych – 19 lipca 2012 r. 
Ostateczny termin testu meryto-
rycznego zostanie opublikowany  
w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone  
w ogłoszeniu (w odniesieniu do  
pkt. 1, 2). Publikacja wykazu nume-
rów referencyjnych nastąpi do 17 lipca 
2012 r. Kandydaci nie będą informo-
wani indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
 w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekro-
czył 6%;

 jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji niniejsze-
go ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych,  
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz  
w największym stopniu spełniają-
cych wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność;

 wzory wymaganych oświadczeń 
oraz kwestionariusz osobowy zo-
stały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
http://www.um.gliwice.pl/bip/  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Praca w Urzędzie Miejskim/ogło-
szenia o naborach/Dokumenty do 
pobrania;

 regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń  
i Płac;

 zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2008 r., nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku przepro-
wadzonego naboru.

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

urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat 
w pełnym wymiarze czasu pracy

 cukiernik – wykształcenie 
zawodowe/średnie kie-
runkowe, doświadczenie 
na ww. stanowisku, wyrób 
ciastek deserowych, tortów 
okolicznościowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice;

 fryzjer/ka – wykształcenie 
kierunkowe, doświadczenie 
mile widziane, umiejętno-
ści fryzjerskie, cały lub  
1/2 etatu – do uzg., możli-
wość wynajęcia stanowi-
ska pracy, miejsce pracy: 
Gliwice;

 górnik / młodszy górnik 
– wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
górnicze oraz doświadcze-
nie w górnictwie min. 1/2 ro-
ku, 3 zmiany, miejsce pracy: 
KWK BUDRYK oraz Kopalnie 
Kompani Węglowej; 

 kierownik nadzoru wod-
nego – wykształcenie wyż-
sze techniczne, preferowane 
spec.: gospodarka wodna, 
inż. środowiskowa, doś-
wiadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku oraz 

w kierowaniu grupą konser-
wacyjną, znajomość norm 
i przepisów dot. eksplo-
atacji urządzeń i obiektów 
hydrotechnicznych, prawa 
wodnego, prawo jazdy  
kat. B, konserwacja i na-
prawa urządzeń wodnych, 
utrzymanie we właściwym 
stanie technicznym zbiorni-
ków wodnych, współpraca  
z organami administracji, 
jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Pławniowice;

 przedstawiciel handlowy 
– wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. B, branża 
metalowa (śrut do czysz-
czenia powierzchni), jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren 
całego kraju;

•	 wytaczarz – wykształce-
nie min. zawodowe, mile 
widziane doświadczenie, 
znajomość rys. techn., mile 
widziane uprawnienia na 
suwnicę lub wózek widło-
wy, obróbka detali, obsługa 
wytaczarek i obrabiarek ster. 
numerycznie, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice  
i woj. śląskie.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny 

z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,  

tel. 32/231-18-41. 

Powiatowy  
Urząd Pracy 
informuje...

UWAGA! O
ferty

  

z 28 czerw
ca 2012 r.

nabór nr KD.210.29.2012.PO-1

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść wykazu jest dostępna  
na stronie internetowej www.gliwice.eu  

w dziale  Wykazy nieruchomości
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RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,  

(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)
Czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00. 
Wystawa czasowa: „Kontrkultura. Graffiti – Happening” 
(czynna do 31 lipca)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 

Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wys- 
tawa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum  
w Gliwicach

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94

Zwiedzanie: tak, jak w Willi Caro
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawy czasowe:  
q „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego 

miasta” (czynna do września)
q  „Suknia pani Chrambach – z wizytą w pracowni kra-

wieckiej przełomu wieków" (czynna do 29 lipca)

Muzeum w Gliwicach

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza miesz-
kalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawy czasowe: 
q „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 

1871 – 1945” (czynna do 30 września)
q „Historia gliwickiej piłki nożnej” (czynna do 21 paź-

dziernika)

CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)
Wystawa czasowa: „Zapis socjologiczny 1978 – 1990”  
– wystawa fotografii Zofii Rydet (czynna do 15 września)
Soboty lipca i sierpnia , godz. 16.00: pokazy filmu 
"Świat z widzenia – o fotografiach Jerzego Lewczyń-
skiego" (wstęp wolny)

Wstęp do wszystkich oddziałów  
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!

Galeria Miejska M{pi}K
Rynek 4 – 5,  

www.galeriampik.pl

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina,  

tel. 32/231-32-39

DO 31 LIPCA PALMIARNIA BĘDZIE NIECZYNNA

Centrum Informacji  
Kulturalnej i Turystycznej

„Scena BAJKA – Kino AMOK”,  
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-38-55,  

e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl  
czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

Miejska Biblioteka  
Publiczna w Gliwicach  

ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05
www.biblioteka.gliwice.pl

7 lipca w M{pi}Ku 
 startuje Letnia Aka-
demia Sztuki. – Bę-
dziemy spotykać się 
we wszystkie week-
endy lipca i sierp-
nia – zapowiadają 
organiza-torzy. Na 
uczestników LAS-u 
czekają zajęcia z ma-larstwa, rysunku, projektowania 
graficznego, witrażu, rzeźby, ceramiki, grafiki warszta-
towej, projektowania wnętrz, odlewów z brązu, które 
poprowadzą znani artyści. Udział w nich jest bezpłat-
ny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: gale-
ria@um.gliwice.pl. Liczba miejsc ograniczona.

5 lipca na skwerze pod Zamkiem Piastowskim zobaczy-
my pierwszą z czterech projekcji filmowych zaplanowanych 
w tegorocznej edycji festiwalu. – Proponujemy najnowsze 
produkcje polskie – od dokumentu, przez fabułę, teatr telewizji 
aż po współczesną polską animację, pod hasłem: „Bo ja, pro-
szę Pana, nie chodzę na filmy polskie” – mówi Piotr Chlipalski, 
dyrektor artystyczny imprezy. 

W najbliższy czwartek zostanie wyświetlony „Heniek”. To 
film oparty na prawdziwych wydarzeniach, który uznano za 
najlepszy polski film niezależny ostatniego roku. Opowiada 
o tym, czy warto poświęcać przyjaźń, lojalność i uczciwość 
dla pieniędzy oraz o tym, czy zemsta jest naprawdę słodka. 
Bohaterowie filmu, czwórka sprzedawców z salonu samo-
chodowego, codziennie zmagają się z trudem swojej pracy. 
Gdy pewnego dnia okazuje się, że jednego z nich, tytułowe-
go Heńka, aresztowano za udział w gangu złodziei, pozostała 
trójka zostaje wystawiona na próbę uczciwości i moralności. 
Pokaz rozpocznie się o godz. 21.00. 

7 lipca o godz. 19.00 na Rynku pojawi się Enano  
– clown-robotnik w czerwonym kombinezonie. – To świeży, 
innowacyjny, ekstrawertyczny, naturalny i spontaniczny impro-
wizator najwyższych lotów – zachęcają organizatorzy przed-
stawienia. Enano (José Luís Sampalo Torres) występował  
w 35 krajach i był licznie nagradzany. Został clownem, jak 
twierdzi, by zrozumieć życie, a jego główną bronią jest… 
miłość. 

Z kolei dzień później, 8 lipca, w Parku Chopina szykuje 
się teatralny eksperyment. Czeska grupa Divadlo Continuo 
podejmie próbę stworzenia spektaklu, który będzie relacją 
na żywo, czyli „NOW?” („TERAZ”). – Przez długi czas próbowali-
śmy zrozumieć, co się stało w naszym kraju, jak i w całej Europie 
60 – 70 lat temu. Czasem wydaje się nam, że jesteśmy w stanie 
to zrozumieć, zobaczyć kontekst, porównać historie świadków.  
Z drugiej strony, im więcej informacji posiadamy, tym trudniej 
je ocenić i złączyć w całość. Zazwyczaj jest kilka wersji tej samej 
historii, ciężko zdecydować, która jest prawdziwa, kto postąpił 
słusznie. A skoro nie jesteśmy w stanie ocenić przeszłości, czy 
potrafimy oddać niesamowicie skomplikowaną teraźniejszość? 
– zastanawiają się artyści. 

W „NOW?” członkowie grupy postanowili pracować tylko 
z własnymi uczuciami, doświadczeniami, snami – wszystkim 
tym, co przydarza się w codziennej pracy i życiu. Przy sporej 
dawce improwizacji i reakcji na miejsce i czas, w którym zda-
rzy się spektakl. Nie ma sceny ani wydzielonej części dla pu-
bliczności. Audytorium staje się sceną, a publiczność nagle 
znajduje się między aktorami. Początek – godz. 21.00.

Przyjdźcie koniecznie! 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  

www.ulicznicy.pl. Organizatorem wakacyjnej imprezy jest 
gliwicki samorząd. (bom)

„Ulicznicy” wystartowali. Za nami pierwsze spotkania z uczestni-
kami 6. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy. W ubiegły 
weekend podziwialiśmy zmagania kuglarzy, akrobatów, motocy-
klistów, miłośników skakania „na czym popadnie” i specjalistów 
od fireshow. W Parku Chopina obserwowaliśmy popisy cyrkowe 
Matthiasa Romira, a pod Radiostacją słuchaliśmy występu bęb-
niarskiej formacji L’ombelico del Mondo. Co czeka nas w najbliż-
szych dniach? 

Sztuka na ulice!
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