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Filharmonia  
– muzyka w JAZOVII

Przed nami druga odsłona projek-
tu „Filharmonia – muzyka w JAZOVII”.  
Wydarzeniem będzie plenerowy koncert 
Mike’a Sterna i Didiera Lockwooda. Artyści 
zagrają 12 lipca w Parku Chopina!

DTŚ: tunel 
już przekopany

Roboty na budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej idą pełną parą. Obecnie  
zaawansowane są w 70% i trwają na całej 
długości „średnicówki”. Najbardziej inten-
sywne prace prowadzone są w tunelu.

Lato, woda 
i swoboda

Wakacje w toku, synoptycy zapowia-
dają poprawę pogody, sezon kąpielowy  
w pełni. Zanim udacie się na Kąpielisko 
Leśne lub nad jezioro w Czechowicach, 
przeczytajcie nasz krótki przewodnik. 

Miasto inwestuje 
w szpitale

Gliwickie szpitale są finansowo  
i organizacyjnie wspierane przez miasto.  
W ostatnich 5 latach na ten cel przezna-
czono ponad 17 mln zł. Samorząd inwestu-
je w budynki, zakup sprzętu i wyposażenia.
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Trwa sezon letni w Teatrze Victoria (Al. Przyjaźni 18). Przed nami Hiszpańskie 
Lato i Spotkania z Kulturą Żydowską. Najbliższy weekend (3 – 5 lipca) będzie 
gorący i temperamentny. Hiszpańskie klimaty zapewni m.in. zespół Ariel Ra-
mirez Tango Quartet i projekt Indiacucia Michała Czachowskiego (na zdjęciu). 
Atmosferę podkręci m.in. pokaz tanga, projekcja filmowa, taneczna fiesta oraz 
warsztaty kulinarne i językowe. Więcej na www.teatr.gliwice.pl. 

Przypominamy, że na stronie gliwickiego Muzeum (www.muzeum.gliwice.pl) 
można za darmo pobrać wyjątkowe słuchowisko „Chłopiec z Gliwic” w reżyserii 
Grzegorza Krawczyka. Zanim powstało słuchowisko był spektakl dla najmłod-
szych, którego fabuła została oparta na gliwickiej legendzie o bohaterskich 
kobietach, które w XVII wieku, podczas Wojny Trzydziestoletniej, ocaliły miasto.  
Słuchowisko z pewnością umili letnie wieczory.

26 czerwca Jednostka Wojskowa AGAT obchodziła swoje czwarte święto.  
W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek wojskowych, 
żołnierze Sił Specjalnych USA, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz 
wojewódzkich i gliwickiego samorządu oraz kombatanci. Przyznano odznaczenia 
– najważniejszym była Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego dla gliwickiej jednostki i jej dowódcy płk. dypl. Sławomira Drumowicza.

– Zapraszamy dzieci i młodzież do twórczego wypoczynku w Pracowni Rzeźby 
i Ceramiki – zachęcają przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Ceramików.  
Tematem przewodnim zajęć będzie podróż dookoła świata. W lipcu warsztaty 
w pracowni przy ul. Ziemowita 1 będą organizowane w poniedziałki, wtor-
ki i środy w godzinach od 10.00 do 12.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy  
(tel. 608-724-022, e-mail: artceramika@gmail.com).

Gorąca Hiszpania w Gliwicach

Posłuchajcie „Chłopca z Gliwic” 

AGAT świętował

Kreatywne warsztaty

Nowe oblicze popularnych „diabełków” ukazało się gliwiczanom w piątkowy 
poranek, 26 czerwca, w dzień zakończenia roku szkolnego. Z radości, że roz-
poczęły się wakacje, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gliwicach wystroili fauny w iście letnim stylu. To już dziewią-
ta metamorfoza fontanny. Wcześniej uczniowie w podobny sposób uczcili  
m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, mikołajki i walentynki. 

To był wyjątkowy wieczór. Noc Świętojańską i początek wakacji na Placu Kra-
kowskim uczciły tłumy gliwiczan (i nie tylko). Noc Kupały, która jest świętem 
jedności, urodzaju i magii w Gliwicach przybrała formę niezwykłych koncertów. 
26 czerwca na scenie wystąpiły zespoły „Curly Heads” z Dawidem Podsiadło 
oraz „Bracia”. Rockowe brzmienie wzmocnił gość specjalny – Krzysztof Cu-
gowski. Imprezę zorganizował Gliwicki Teatr Muzyczny i miejski samorząd.

Wakacje! Jako pierwsze uczciły je fauny Było magicznie i rockowo
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REKREACJA

Wakacje w toku, synoptycy zapowiadają poprawę po-
gody, sezon kąpielowy w pełni. Czas nad wodę! Zanim 
jednak udacie się na Kąpielisko Leśnie lub nad jezioro 
w Czechowicach, koniecznie przeczytajcie nasz krótki 
przewodnik. 

Relaks na Leśnym
Planując letni wypoczynek 

z pewnością warto wziąć pod 
uwagę relaks na Kąpielisku 
Leśnym. Kompleks na osiedlu 
Kopernika oferuje trzy base-
ny, zjeżdżalnię (73 m), brodzik  
i dmuchane atrakcje wodne 
dla dzieci (wyspa piracka i zjeż-
dżalnie), plac zabaw, boiska do 
siatkówki plażowej, wodny tor 
do jazdy na desce, punkty gastro-
nomiczne, przebieralnie i sanita-
riaty. Będzie też można zdobyć 
patent nurkowy. O to, by kąpiel 
była bezpieczna dbają ratownicy. 
Za bilet wstępu trzeba zapłacić 
od 3,5 do 7 zł, ale dla dzieci do 
lat trzech wstęp jest bezpłatny. 
Kąpielisko będzie czynne w lip-
cu – od poniedziałku do piątku  
od 10.00 do 19.00, a w weeken-
dy od 9.00 do 19.00, natomiast  
w sierpniu od 10.00 do 18.00.

Plażowanie nad jeziorem
Na wakacyjne odprężenie 

możecie też liczyć w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Czechowi-
ce”. Dobrze znane gliwiczanom 
miejsce oferuje liczne atrak-
cje: plażę, zmodernizowany 

plac zabaw, wypożyczalnię 
sprzętu wodnego, boiska, pole 
namiotowe, gastronomię i no-
wość     – zadaszone grillowisko.  
W Czechowicach miło spędzą 
czas zarówno plażowicze, jak  
i rolkarze, na których czeka ram-
pa oraz miłośnicy jazdy konnej. 
Działa tu także Czeszki Wake 
Park Gliwice, letnia alternatywa 
dla miłośników snowboardu.  
„Czechowice” to dobre miejsce 
nie tylko na popołudnie czy 
upalną sobotę. Można wynająć 
domek letniskowy i zatrzymać 
się na dłużej. Za wstęp na teren 
ośrodka płacą osoby powyżej  
16. roku życia (2 zł). Wypożycze-
nie sprzętu wodnego to koszt  
od 5 do 15 zł za godzinę. Ratowni-
cy czuwają nad bezpieczeństwem 
kąpiących się we wszystkie  
dni tygodnia – w lipcu w godz.  
od 10.00 do 20.00, a w sierpniu 
do 18.00. 

W trakcie sezonu woda z je- 
ziora jest badana minimum czte- 
rokrotnie. Więcej informacji  
znajdziecie w Serwisie Kąpie-
lowym na stronie internetowej 
Państwowej Inspekcji Sanitar- 
nej.

Sezon przez cały rok
Dla osób, które źle znoszą 

upały lub chcą popływać po-
mimo złej pogody, miasto udo-
stępnia kryte baseny. Tu sezon 
trwa przez cały rok (z wyjątkiem 
przerw technologicznych). 

Do dyspozycji mieszkańców 
są pływalnie: „Delfin” przy  
ul. Warszawskiej, „Neptun” przy 
ul. Dzionkarzy, „Olimpijczyk”  
z basenem o wymiarach olim-
pijskich, na osiedlu Kopernika,  
a od 13 lipca, po zakończe-
niu przerwy technologicznej, 
również „Mewa” na Sikorniku. 
Gliwickie pływalnie cieszą się 
coraz większą popularnością. 
Największy skok frekwencyjny 
odnotowano w 2014 roku na 
„Olimpijczyku” wśród grup 
zorganizowanych – w porów-
naniu z 2013 r. nastąpił wzrost 
o 136,45%. Na „Olimpijczyku” 
trenuje coraz więcej osób spoza 
Gliwic – w 2014 r. frekwencja 
zwiększyła się niemal o 100%. 

Koszty utrzymania basenów 
są znaczne i miasto do nich do-
płaca, starając się jednocześnie 
jak najbardziej ograniczyć wy-
datki, m.in. stosując nowoczesne 
rozwiązania. Na „Olimpijczyku” 
zamontowano instalację solar-
ną, dzięki której oszczędności 
na energii wynoszą niemal  
60 tys. zł rocznie.   (mf)

Lato, woda i swoboda

W czasie wakacji łatwiej można dojechać na Kąpielisko Leśne i Czechowice.  
Co godzinę (od godz. 8.27 do 18.27) na trasie Plac Piastów – Czechowice kursuje 
dodatkowy autobus linii 650. Rozkład jazdy znajdziecie na www.kzkgop.com.pl

DEKALOG  
PLAŻOWICZA: 

 ■ Kąp się tylko  
w miejscach  
strzeżonych  
przez ratowników 

 ■ Nie skacz do nieznanej 
i płytkiej wody 

 ■ Stosuj się do  
regulaminu kąpieliska  
i poleceń ratowników 

 ■ Pamiętaj o zabraniu 
nakrycia głowy  
i wody do picia, oraz  
o posmarowaniu się 
kremem do opalania 

 ■ Przed wejściem do 
wody skorzystaj  
z natrysku, zmocz 
wodą okolice serca 

 ■ Nigdy nie wchodź  
do wody po  
spożyciu alkoholu 

 ■ Nie zakłócaj  
wypoczynku innych 
kąpiących się ludzi  

 ■ Nie śmieć
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Roboty na budowie Drogowej Trasy Średnicowej  
w Gliwicach idą pełną parą. Obecnie zaawansowane 
są w 70% i trwają na całej długości „średnicówki”.  
Powstają obiekty inżynierskie, a istniejące ulice dosto-
sowywane są do nowego układu komunikacyjnego. 

2,5 roku – tyle czasu minęło 
od rozpoczęcia budowy drugiej 
części Drogowej Trasy Średni-
cowej w naszym mieście – od  
ul. Kujawskiej do DK 88. To 
bardzo skomplikowana inwe-
stycja o wartości około miliarda 
złotych. Na trasie o długości 
5,6 km powstaje 11 powiązań  
z miejskim układem drogowym, 
mosty i wiadukty, a także prawie 
500-metrowy tunel pod ulicami 
Zwycięstwa i Dworcową. Na co 
dzień na placu budowy uwija 
się prawie 400 robotników 
oraz pracuje prawie pół tysiąca 
różnego rodzaju maszyn i urzą-
dzeń. Postęp robót widać gołym 
okiem. 

Wahadło na skrzyżowa-
niu ul. Orlickiego  
i Nadrzecznej

Na odcinku pomiędzy Drogą 
Krajową nr 88 a ul. Jana Śliwki 
przygotowywana jest podbu-
dowa pod przyszłą jezdnię. Nad 
ul. Jana Śliwki stoi już wiadukt. 
Obecnie trwa budowa murów 
oporowych i nasypów oraz 
nowego mostu nad Kłodnicą  

– powstała już jedna nitka 
ustroju nośnego tego obiektu.  
Do nowych parametrów 
jest dostosowywane także 
skrzyżowanie ulic Orlickiego 
i Nadrzecznej. W związku  
z tym 29 czerwca na fragmen-
tach tych ulic wprowadzono 
ruch wahadłowy. Utrudnienia  
w tym miejscu potrwają do koń-
ca sierpnia. 

Najbardziej intensywne 
prace prowadzone są  
w tunelu

Gotowy jest już wiadukt nad 
DTŚ w ciągu ul. Sienkiewicza. 
Aktualnie w tym rejonie powsta-
ją nasypy dojazdowe, a także 
rondo i łącznica, która umożliwi 
dotarcie do DTŚ z ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego. Najbar-
dziej intensywne prace prowa-
dzone są natomiast w obrębie 
przyszłego tunelu. Postawiono 
ściany i zabetonowano 35 z 41 
segmentów stropów. Powstaje 
kanalizacja, drenaże oraz sieć 
hydrantowa. Dobiegają końca  
roboty ziemne – tunel jest już 
przekopany! 

Trwa także budowa nowe-
go wiaduktu i kładki w ciągu  
ul. Częstochowskiej. Powstały 
ściany szczelinowe i funda-
menty, na których wzniesio-
ne zostaną obydwa obiekty. 
W tym tygodniu rozpocznie się 
betonowanie. 

Z kolei wiadukt i kładka 
dla pieszych nad DTŚ po-
między ulicami Robotniczą  
i Franciszkańską zostały w maju 
udostępnione mieszkańcom.  
W tym miejscu poprowadzono 
objazd dla zamkniętego odcinka 
ul. Królewskiej Tamy, gdzie trwa 

kompleksowa przebudowa frag-
mentu drogi, który przebiega 
pod wiaduktem „średnicówki” 
tak, aby dostosować ulicę do 
wjazdów i zjazdów z DTŚ. W tej 
części miasta w przyszłym ty-
godniu wprowadzone zostaną 
kolejne zmiany w ruchu. 

DTŚ: TUNEL JUŻ PRZEKOPANY

Nad ul. Jana Śliwki stoi już wiadukt. Obecnie trwa budowa murów oporowych  
i nasypów, oraz nowego mostu nad Kłodnicą

Na budowanym odcinku DTŚ powstają węzły drogowe. Pierwszy – z DK 88  
i ul. Portową – pod koniec maja udostępniono kierowcom

Gotowy jest też wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza. 
Aktualnie powstają tu drogi dojazdowe i rondo 
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
Uwaga kierowcy – zmia-
ny w ruchu od 6 lipca!

6 lipca zostanie zamknięte 
dla ruchu skrzyżowanie ulic 
Jagiellońskiej, Hutniczej i Fran-
ciszkańskiej. W tym miejscu 
powstanie rondo łączące te 
ulice z DTŚ. Na czas prowadzo-
nych prac ulica Błogosławione-
go Czesława – na odcinku od  
ul. Zabrskiej do Paulińskiej, bę-
dzie dwukierunkowa. Natomiast 
na ul. Paulińskiej (wjazd od  
ul. Błogosławionego Czesława) 
oraz ul. św. Cecylii (wjazd od  
ul. Franciszkańskiej) zostanie 
wprowadzony ruch jednokie-
runkowy. Zmiany będą obowią-
zywać do końca września. 

Jednocześnie zostanie 
rozebrany fragment ul. Hutni-
czej, łączący ulice Jagiellońską  
i Franciszkańską z ul. Wincen-

tego Pola i Robotniczą. W tym 
miejscu będzie przebiegała 
„średnicówka”. Piesi i zmoto-
ryzowani, którzy będą chcieli 
przedostać się na drugą stronę 
DTŚ, będą korzystać z kładki  
i wiaduktu łączących ulice Fran-
ciszkańską i Robotniczą. 

W miejscu, gdzie budowany 
odcinek „średnicówki” będzie 
łączył się z pierwszą – otwartą 
pod koniec ubiegłego roku – 
częścią DTŚ, powstaje most 
nad Kłodnicą. 500-metrowy 
obiekt jest prawie gotowy.  
Do zabetonowania zostało 
ostatnie przęsło. 

Oddanie do użytku całej 
śródmiejskiej części Drogowej 
Trasy Średnicowej jest planowa-
ne na wiosnę przyszłego roku.

               (bom)

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”  
współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Gliwice
Podmiot Upoważniony: Województwo Śląskie
Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie: 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN- T
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08.08.2014 r.
Wartość całkowita projektu: 954 559 486,52 PLN 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu z UE  
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 449 824 738,6 PLN

Najbardziej intensywne prace prowadzone są w obrębie przyszłego tunelu 
pod ul. Zwycięstwa i Dworcową. Cały obiekt jest już przekopany!

Kolejny węzeł drogowy na budowanej DTŚ powstaje przy ul. Królewskiej Tamy. Trwa także kompleksowa przebudowa fragmentu tej ulicy
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Miasto inwestuje w szpitale
Gliwickie szpitale od wielu lat są finansowo i organizacyjnie wspierane przez miasto. Dotyczy to również tych placówek, które działają jako 
spółki pracownicze. Korzystając z możliwości, które przewidują przepisy prawa, gliwicki samorząd inwestuje w budynki, zakup sprzętu  
i wyposażenia. W ostatnich 5 latach przeznaczył na wsparcie szpitali ponad 17 milionów złotych.

Warto przypomnieć, że 
odpowiedzialność za finanso-
wanie systemu ochrony zdro-
wia spoczywa na administracji 
rządowej, a konkretnie na Na-
rodowym Funduszu Zdrowia.  
W praktyce szpitale walczą  
o przetrwanie, ponieważ kon-
trakty z Funduszem nie odpo-
wiadają rzeczywistym potrze-
bom. 

Aby zwiększyć szanse na 
uzyskiwanie wyższych kontrak-
tów, miasto Gliwice prowadzi 
konsekwentne działania zmie-
rzające do poprawy infrastruk-
tury szpitalnej. Niestety, nawet 
zakup najnowszego sprzętu nie 
daje gwarancji, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia umożliwi 
wykorzystanie go dla dobra 
pacjentów. Przykładem mogą 
być m.in. zakup ze środków 
samorządu nowoczesnego 
tomografu komputerowego 
dla Gliwickiego Centrum Me-
dycznego (ul. Kościuszki 29) czy 
rezonansu magnetycznego dla 
Szpitala Miejskiego nr 4 (dawny 
szpital wojskowy), które do dziś 
nie uzyskały kontraktu na ich 
wykorzystanie.

Mimo to władze samo-
rządowe podejmują wysiłki 
na rzecz poprawy warunków 

leczenia pacjentów. W całym 
2015 r. dzięki pomocy miasta 
zostanie wykonany remont  
w Szpitalu Wielospecjalistycz-
nym (ul. Kościuszki 1), wybudo-
wany dojazd dla ambulansów 
w Vito-Med (ul. Radiowa 2) 
oraz zakupiony nowy sprzęt  
dla Szpitala Miejskiego nr 4. 
Znaczną część środków otrzy-
ma właśnie Szpital Miejski  
nr 4, który zostanie doposażony 
m.in. w aparat do znieczuleń, 
respirator, kardiomonitory  
czy videogastroskop.

Jednak największe inwe-
stycje są dopiero przed nami. 
– Realizując zapowiedzi sprzed 
wyborów samorządowych,  
rozpoczęliśmy przygotowania 
do tego, by w najbliższych  
latach została przeprowadzo-
na rozbudowa Gliwickiego 
Centrum Medycznego, mająca 
być odpowiedzią na dotych-
czasowe bolączki szpitala,  
ale przede wszystkim na po-
trzeby pacjentów i ich bliskich 
– mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic.

Warunkiem realizacji  
i powodzenia tego przedsię-
wzięcia jest jasność co do 
poziomu finansowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Z tego powodu prace rozpocz-
ną się najwcześniej w 2016 r.,  
kiedy zakończy się kontrakto-
wanie przez Fundusz na kolejny 

okres do 10 lat. Do tego czasu 
zarząd szpitala będzie prowadził  
intensywne prace przygoto-
wawcze, które pozwolą precy-

zyjnie określić zakres moderni-
zacji gliwickiej służby zdrowia.  
 
     (zd)

Decydujący wpływ na funkcjonowanie naszych szpitali będą miały  
przyszłe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Uczniowie z Łabęd i osiedla Politechnika, którzy wakacje spędzają w mieście, 
nie muszą się nudzić. Stowarzyszenie Biksa oraz Strefa Aktywności Społecznej 
– filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowali projekt,  
w ramach którego dzieci, ale też dorośli będą mogli wziąć udział w różnych zaba-
wach tematycznych.

Akcja nosi nazwę „Roze-
śmiane podwórka”, a roz-
poczęła się już 13 czerwca 

plenerowymi obchodami 
Dnia Dziecka. Kolejne spo-
tkania – począwszy od dru-

giego tygodnia lipca do końca 
wakacji – odbywać się będą 
w każdą środę w Łabędach,  

a w czwartki na osiedlu 
Politechnika. Dokładne ad- 
resy „podwórek”, na któ-
rych zagoszczą animatorzy  
ze Strefy Aktywności Społecznej  
i Stowarzyszenia Biksa można 
znaleźć na blogu SAS – www.
nasza-strefa.blog.pl oraz na 
plakatach i ulotkach w różnych 
punktach osiedli objętych pro-
jektem, m.in. w GCOP, filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
czy parafiach.

– Przygotowaliśmy wiele 
niespodzianek. Uczestnicy zo-
staną zaproszeni między inny-
mi na podwórko artystyczne, 
teatralne, harcerskie, sporto-
we i ekologiczne. Podczas za-
bawy będą ćwiczyć nowe tech-
niki plastyczne, wezmą udział  
w zabawach z chustą Klanzy, 
malowaniu twarzy i zawo-
dach sportowych, nauczą się 
ciekawych umiejętności i gier. 
Projekt wspierają już wolon-
tariusze specjalizujący się  

w sztuce teatralnej i plastycz-
nej, oraz przedstawiciele róż-
nych organizacji, np. harcerze. 
Atrakcji na pewno nie zabrak-
nie – zapewniają organizatorzy.

Projekt „Roześmiane po-
dwórka” ma na celu przede 
wszystkim umożliwienie dzie-
ciom udziału w nowych, roz-
wojowych zabawach oraz po-
znawania inspirujących form 
spędzania wolnego czasu. 
– Wszystkie osoby, które mają 
pomysł i chęć włączenia się  
w to przedsięwzięcie zachęca-
my do kontaktu – apelują po-
mysłodawcy przedsięwzięcia. 
Strefa Aktywności Społecznej 
działa przy ul. Jagiellońskiej 21 
(e-mail: sas@gcop.gliwice.pl, 
tel. 537-037-265).

Agnieszka Gabriel
GCOP

Roześmiane podwórka
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KULTURA

Przed nami druga odsłona projektu pod hasłem „Filharmonia – muzyka w JAZOVII”. To cykl koncertów organizowanych przez Fundację Inte-
gracji Kultury w Gliwicach. Zaplanowano cztery występy. Start – 10 lipca!

W pierwszej odsłonie tegorocznego 
cyklu Gliwice gościły zarówno polskich, 
jak i międzynarodowych muzyków  
i wokalistów wysokiej klasy. W Centrum 
Kultury JAZOVIA (Rynek 10) zaprezento-
wali się – przypomnijmy – Hadar Noiberg 
Trio, Jane Monheit Group, projekt War-
szawski Lutosławski (Magda Navarrete 
& Piotr Steczek), Tymon & The Transi-
stors, Dave Holland ze swoim kwartetem 
PRISM, Gaba Kulka, Dima Gorelik i Artur 
Orzech opowiadający o Iranie oraz Mela 
Koteluk. Kto pojawi się w drugiej części  
„Filharmonii”? 

10 lipca w JAZOVII  
wystąpi Joey Calderazzo 
– pianista jazzowy,  
improwizator i kompozytor.

Artysta debiutował w latach 80. 
ubiegłego wieku w zespole Michaela 
Brecker’a. Uznanie przyniosła mu współ-
praca z geniuszem saksofonu Branfor-
dem Marsalisem. Na co dzień występuje  
z autorskim zespołem. W ramach „Filhar-
monii” zaprezentuje utwory z projektu 

„Calderazzo Plays Kobyliński”, który jest 
efektem artystycznej kooperacji nowojor-
skiego muzyka z gliwickim kompozytorem  
i pianistą Krzysztofem Kobylińskim. Kon-
cert rozpocznie się o godzinie 18.00. 

Wydarzeniem drugiej cześć 
„Filharmonii” będzie plenerowy 
koncert Mike’a Sterna i Didiera 
Lockwooda.

Mike Stern to jeden z najpopularniej-
szych gitarzystów jazzowych na świecie. 
Prezentuje styl fusion, który charakte-
ryzuje się niebanalną mieszanką jazzu  
i elementów muzyki rockowej. Absolwent 
prestiżowej bostońskiej Berklee College 
of Music debiutował w słynnej grupie 
Blood, Sweat and Tears, a w 1981 r. roz-
począł współpracę z Milesem Davisem. 
Później, wraz z Jaco Pastoriusem, stwo-
rzył formację World of Mouth. Od lat 80.  
XX w. prowadzi karierę solową. 

Z kolei Didier Lockwood to francuski 
skrzypek jazzowy, który studiował muzykę 
poważną, ale porzucił konserwatorium  
w Calais, żeby założyć grupę grającą pro-

gresywnego rocka. Później występował 
i nagrywał z takimi artystami, jak: Ste-
phane Grappelli, Michał Urbaniak, Tony 
Williams, Jan Hammer, Philip Catherine, 
Dave Holland, Peter Erskine czy Bireli La-
grène. W 2001 r. założył we Francji szkołę 
improwizacji jazzowej na instrumentach 
strunowych.

– Szykuje się wyjątkowe zderzenie 
dwóch wybitnych artystów, którzy za-
prezentują swoją twórczość w… plenerze 
– zapowiadają organizatorzy. Muzycy 
zagrają 12 lipca w Parku Chopina! Począ-
tek – godz. 18.00. Na koncert wstęp jest 
wolny! – Zapraszamy wszystkich, którzy 
cenią muzykę najwyższych lotów – zachę-
cają przedstawiciele Fundacji Integracji 
Kultury.

Drugą część „Filharmonii” 
zwieńczy 17 lipca Hevhetia Day.
Zagrają Loïs Le Van Sextet  
i Norwegian-Czech Jazz Quartet.

Będzie to dzień poświęcony słowackiej 
wytwórni płytowej założonej w 2002 r.  
– Hevhetia skupia wokół siebie artystów, 

którzy prezentują muzykę mało popular-
ną, ale niezwykle wartościową. Muzycy  
z nią związani reprezentują wszechstron-
ne nurty muzyczne – od bluesa, folku  
i muzyki klezmerskiej, aż po alternatywę 
i muzykę świata – wymieniają pomysło-
dawcy przedsięwzięcia. 

W ramach Hevhetia Day gliwicka 
publiczność będzie miała okazję poznać 
dwa nietuzinkowe projekty muzyczne. 
Jako pierwsza w C.K. JAZOVIA zaprezen-
tuje się grupa Loïs Le Van Sextet (początek 
koncertu – godz. 18.00). Na czele formacji 
stoi francuskojęzyczny Loïs Le Van, który 
korzysta z doświadczeń muzyków, takich 
jak: Kurt Elling, Mark Murphy, Mark Tur-
ner i Thierry Péala. Następnie wystąpi 
NOCZ, czyli Norwegian-Czech Jazz Quartet 
(początek – godz. 21.00). Grupa, której li-
derem jest norweski trębacz i kompozytor 
Didrik Ingvaldsen, gra rytmiczny free jazz  
z elementami dźwięków doświadczalnych. 
Całość doprawiona jest nutami muzyki 
bałkańskiej i klezmerskiej. Didrikowi In-
gvaldsenowi na scenie towarzyszyć będą: 
Radim Hanousek, Marian Friedl, Dag Ma-
gnus Narvesen oraz – gość specjalny – Iva 
Bittová, czeska skrzypaczka, wokalistka  
i kompozytorka. 

„Filharmonia” to jeden  
z projektów Fundacji Integracji 
Kultury, które miasto Gliwice 
wspiera finansowo.

Na koncerty, które odbędą się  
10 i 17 lipca obowiązują bezpłatne 
zaproszenia. Aby je otrzymać należy 
przesłać zgłoszenia na adres e-mailowy 
(odpowiednio: na koncert Joey Caldera-
zzo Piano Trio – calderazzo@jazovia.pl, 
na koncert Loïs Le Van Sextet – levan@
jazovia.pl, na koncert NOCZ Quartet  
& Iva Bittova – nocz@jazovia.pl). – Prosimy  
o podanie imienia, nazwiska, numeru te-
lefonu i adresu oraz informacji, czy chodzi 
o wejściówkę jedno- czy dwuosobową.  
W przypadku nadwyżki chętnych nad 
liczbą miejsc przeprowadzimy losowanie. 
Jedynie otrzymanie wiadomości zwrotnej 
gwarantuje rezerwację zaproszenia imien-
nego – informują organizatorzy. 

Szczegółowe informacje o „Filharmo-
nii” można znaleźć na stronie interneto-
wej.

                 (bom)

MUZYKA 
W JAZOVII

JOEY CALDERAZZO DIDIER LOCKWOOD MIKE STERN

WWW.
FILHARMONIA.
JAZOVIA.PL
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

1997

1997 1998

W czerwcu otwarto pierwszą ścieżkę rowerową w mieście

W lipcu w Polsce doszło do powodzi stulecia. Dramatyczną sytuację mieliśmy także w Gliwicach. 
Kłodnica osiągnęła poziom 360 cm (podczas, gdy poziom alarmowy wynosił  200 cm)

20 października gliwiczanin, prof. Jerzy Buzek, 
został premierem RP

Budowa czwartego peronu na dworcu PKP

Pod koniec października zakończono główny etap remontu Willi Caro

Budowa fabryki Opla w Gliwicach

Deskorolkowcy i rolkarze 
na zjeżdżalni na Placu Krakowskim

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    1997–1998
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

1998

cdn. 02-07-1998     11:57

Pod koniec stycznia uroczyście otwarto wyremontowaną  
Palmiarnię Miejską

Pierwszy samochód marki Opel Astra, wyprodukowany  
w gliwickiej fabryce Opla. Zdjęcie z 31 sierpnia 1998 roku

Syrenka w służbie reklamy.  
Młody, polski kapitalizm prężnie się rozwija

Budowa pomnika marszałka  
Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcie  

monumentu miało miejsce  
11 listopada

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    1997–1998
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SPORT

FIDURA NA PODIUM

SPORTOWY JUBILEUSZ

HOKEISTKI Z GLIWIC 
MISTRZYNIAMI POLSKI Gliwiczanka, boksująca w GUKS Carbo Gliwice, wy-

walczyła brązowy medal w swojej kategorii wagowej 
(75 kg) na Igrzyskach Europejskich w Baku w Azerbej-
dżanie. 

– To historyczne zwycięstwo, 
bo Igrzyska Europejskie odbyły 
się po raz pierwszy – podkreśla 
wiceprezes zarządu GUKS Carbo 
Gliwice, Henryk Wilk. – Dla nas 
to była duża i miła niespodzian-
ka, bo to jeden z największych 
sukcesów w kobiecym boksie, 
nie tylko dla Gliwic, ale i całego 
Śląska. 

W ćwierćfinałowym starciu 
Igrzysk Europejskich prze-
ciwniczką Lidii Fidury była 
Rosjanka, Iaroslava Iakushina.  
Po wyrównanej walce w ostat-
niej rundzie precyzyjne ciosy 
przyniosły zwycięstwo gliwi-
czance (39:37, 39:37, 37:39).  
W kobiecym półfinale na za-
wodniczkę z Gliwic czekała  
szwedka Anna Nash Laurel, 
która okazała się trudną 
przeciwniczką. Ostatecznie,  
niejednogłośną decyzją sę-
dziów (40:36, 40:36, 37:39),  
zwycięstwo przypadło Skandy-
nawce, a Lidia Fidura wróciła  
z Baku z brązowym medalem.

– Lidia to bardzo waleczna 
zawodniczka i już stawia sobie 
kolejne cele. Po Igrzyskach Eu-
ropejskich może myśleć o Igrzy-
skach Olimpijskich – zapowiada 
Henryk Wilk. – W klubie będzie-
my robić wszystko, by przygo-
tować ją do tego jak najlepiej. 

    
                 (mag)

Tak świętowaliśmy 70-lecie Piasta Gliwice. 27 i 28 czerwca na Stadionie Miej-
skim było sportowo, rodzinnie i muzycznie. Gliwiczanie bawili się na koncertach  
i na trybunach. Wśród wielu atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

W sobotę na głównej pły-
cie boiska rozegrano mecze 
piłkarskie z udziałem m.in. 
kibiców, radnych i strażaków,  
a na bocznym boisku w turnie-
jach zmagały się szkoły podsta-
wowe i Stowarzyszenie Kibiców. 
Najważniejszym piłkarskim 
punktem sobotniego programu 
było jednak starcie oldbojów 
Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, 
które zakończyło się wygraną 
Niebiesko-czerwonych 4:2. 

Murawa należała tego dnia 
do piłkarzy, a rozstawiona przy 

stadionie scena – do artystów. 
Muzyczną gwiazdą jubileuszu 
był zespół Myslovitz. 

Nie zabrakło też atrakcji dla 
całych rodzin: było miasteczko 
sportowe, prezentacje dyscy-
plin Piasta Gliwice oraz modeli 
samolotów gliwickiego aeroklu-
bu, pokazy jednostki wojskowej 
AGAT i grupy trenującej street 
workout. 

Z kolei w niedzielę na sta-
dionie przy ul. Okrzei rozegrano 
międzynarodowe turnieje junio-
row i seniorów. Wśród sześciu 

drużyn juniorskich (FK Skopje, 
FK Trepca 89’, Ruch Chorzów, 
Soła Oświęcim, Karkonosze 
Jelenia Góra i Piast Gliwice) 
zwyciężyli młodzi gliwiczanie.  
W starciu doświadczonych 
piłkarzy zmierzyły się zespoły 
ze Szwecji, Rumunii, Kosowa 
i Polski. Najlepsza okazała się 
szwedzka drużyna KFS Prespa-
-Birlik Malmo, a seniorzy Piasta 
Gliwice zajęli czwarte miejsce.             

Hokeistki KKS Kolejarz Gliwice zdobyły tytuł Mistrzyń Polski juniorek młodszych  
w hokeju na trawie. Gliwiczanki wywalczyły złoto w turnieju finałowym Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, który rozegrano w między  
16 a 21 czerwca w Gnieźnie.  

W decydujących starciach 
gliwiczanki zdeklasowały kon-
kurencję i pokonały ubiegło-
rocznego mistrza – LKS Rogowo 
3:1, drużyny: AZS Politechnika 
Poznańska (2:0), LKS Gąsawa 
(4:2) i Orient II Łozina (7:0).  
Zespół, w którego skład wcho-
dzą uczennice gliwickich gim-
nazjów i szkół podstawowych, 
od kilku lat systematycznie 
zbliżał się do krajowej czołówki. 
Mimo że kluczem do sukcesu 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w sportach letnich 
była gra zespołowa, gliwickie 
hokeistki zgarnęły też wszystkie 
nagrody indywidualne. Królem 
strzelców turnieju finałowego, 
z 9 bramkami na koncie, została 
Anna Lipka, najlepszą bramkar-
ką wybrano Nicole Chruszcz,  
a najlepszą zawodniczką – San-
drę Tatarczuk. 

Koncert zespołu Myslovitz i liczne atrakcje  
przyciągnęły na stadion gliwiczan w każdym wieku

Jubileusz świętowało wielu wybitnych sportowców związanych z klubem, a wśród nich m.in. byli olimpijczycy oraz mistrzowie i reprezentanci Polski

Mistrzynie Polski 2015: Nicole Chruszcz, Martyna Kwiatkowska, 
Magdalena Fudalewska, Karolina Soczalska, Wiktoria Jaros, Maria 

Śniegórska, Sandra Tatarczuk, Patrycja Sęk, Julia Medoń, Anna Lipka, 
Natalia Wiśniewska, Magdalena Joachim, Monika Czyżykowska,  
Natalia Kwiatkowska, Aleksandra Dymińska, Oliwia Pałasińska,  

Wiktoria Marczak, trenerzy: Janusz Micał i Andrzej Micał.
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LATO W MIEŚCIE

Kuglarze 
wyjdą na ulice

Lipcowe weekendy w Gliwicach będą należały do Uliczników.  
W piątek, 3 lipca, wystartuje 9. Międzynarodowy Festiwal Artystów 
Ulicy ULICZNICY. Impreza potrwa do 26 lipca, a udział w warszta-
tach, spektaklach i pokazach będzie bezpłatny.

Festiwal rozpocznie się wybuchową 
mieszanką imprez kuglarskich, czyli 
kompilacją Juggling, Fire & Drums. Jako 
pierwszy wystąpi zespół L’ombelico Del 
Mondo. Początkowo funkcjonował on 
jako warsztatowa grupa perkusyjna przy 
OSP Kampinos, ale szybko uniezależnił 
się i podążył własna drogą, która nie raz 
już zaprowadziła bębniarzy na gliwicki 
festiwal. Muzyczne otwarcie festiwalu 
rozpocznie się w piątek, 3 lipca, o 20.00 
na gliwickim Rynku. Dzień później Ulicz-
nicy przeniosą się do Parku Chopina. Tam 
od południa będzie można spróbować 
swoich sił w żonglerce. Oprócz treningu 
dla początkujących, zaplanowano też 
akrobacje na monocyklach, szczudłach 
i trampolinie. O 20.00 na gliwickim Ryn-
ku obejrzymy efekty tych całodniowych 
warsztatów, a godzinę później Parkiem 
Chopina zawładnie żywioł ognia. Świetl-
ne widowisko zafunduje gliwiczanom 
słoweński kolektyw KDPM Street Theatre 
Company & Čupakabra z widowiskiem 
„SODRGA”.

W niedzielę, 5 lipca, w sąsiedztwie 
Palmiarni Miejskiej od południa znów 
będzie można potrenować z kuglarza-
mi, a wieczorem zobaczyć jak wygląda 
mistrzowski pokaz żonglerki w wykona-
niu młodego Hiszpana. Miguel Gigosos 
Ronda, okrzyknięty wschodzącą gwiazdą 

i jednym z najbardziej innowacyjnych 
młodych żonglerów, zaprezentuje swoje 
umiejętności w starej Fabryce Drutu. 
Start – godz. 20.00. 

To dopiero początek festiwalowych 
atrakcji. W następny weekend Teatro 
Tatro ze Słowacji, podczas interaktywne-
go widowiska, przeniesie nas w klimat 
zimowych igrzysk olimpijskich, a kolejną 
porcję orzeźwienia zafunduje gliwicka 
grupa Muzikanty dowcipnym koncertem 
„Kolędnicy”.  

Kolejny lipcowy weekend będzie 
należał do grup kuglarskich i teatralnych  
z Hiszpanii i Holandii. W przedostatni 
dzień festiwalu, 25 lipca, zobaczymy  
„Hamleta” w autorskiej technice pod-
wodnych marionetek. Na finał, 26 lipca, 
w Parku Chopina ożyją instrumenty dęte, 
a w magiczny świat zainspirowany „Alicją 
w Krainie Czarów” zabierze widzów nie-
miecko-izraelski duet Adam Read i Fiodor 
Makarov.

Organizatorem Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicy ULICZNICY jest 
Miasto Gliwice, a wstęp na spektakle  
i warsztaty jest bezpłatny. 

Szczegółowy program imprezy można 
znaleźć na stronie www.ulicznicy.pl. 

                (mag)
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www.ulicznicy.pl
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ROZMAITOŚCI

1782 – tyle kart wydano od początku bieżącego roku w ramach programu „Gliwicki senior 67+ i 75+”. Ich posiadacze mogą korzystać ze zni-
żek oferowanych przez szereg różnych instytucji i firm. 

„Gliwicki senior 67+ i 75+” to funk-
cjonujący od września ubiegłego roku 
program skierowany do osób powyżej 
67. roku życia, zamieszkałych na tere-
nie miasta. Jego celem jest wspieranie 
aktywności i sprawności fizycznej doj-
rzałych gliwiczan oraz ułatwienie im 
dostępu do kultury. W ramach przed-
sięwzięcia miejskie jednostki i partnerzy 
programu przygotowali specjalne oferty 
dla seniorów, którzy chcą ciekawie spę-
dzić wolnych czas. Aby z nich korzystać 
potrzebna jest Karta Seniora. 

Co należy zrobić, aby otrzymać 
gliwicką Kartę Seniora?

Wystarczy wypełnić wniosek, który 
jest dostępny w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(na parterze budynku przy ul. Zwycię- 
stwa 21) lub na stronie internetowej 
Miasta Gliwice – www.gliwice.eu (w za-
kładce „Dla mieszkańców”). Formularz 
należy złożyć w urzędzie na stanowisku 
Konsultanta ds. Osób Niepełnospraw-
nych (na parterze, po prawej stronie 
od głównego wejścia). – Do składanego 
wniosku należy przedstawić do wglądu 
dokument tożsamości ze zdjęciem. Karta 
Seniora zostanie wydana po pozytywnej 
weryfikacji wniosku w dniu jego złożenia 
– informują pracownicy Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych UM. 

Karta Seniora i pierwszy duplikat wy-
dawane są bezpłatnie. Natomiast drugi  
i każdy kolejny duplikat podlega opła-
cie w wysokości 20 zł za kartę. O czym 

jeszcze warto pamiętać? Karta Seniora 
ważna jest tylko z dowodem osobistym 
lub innym dokumentem ze zdjęciem po-
twierdzającym tożsamość osoby upraw-
nionej. 

Gdzie obowiązują specjalne 
cenniki dla seniorów 67+ i 75+?

Oferty dla tej grupy gliwiczan przy-
gotowały niektóre miejskie jednostki. 
Cenniki dla seniorów obowiązują w na-
stępujących miejscach:
• kryta pływalnia „Delfin” (ul. Warszaw-

ska 35),
• kryta pływalnia „Mewa” (ul. Mewy 36),
• kryta pływalnia „Olimpijczyk” (ul. Orio-

na 120), 
• sztuczne lodowisko „Piruet” (ul. Orio-

na 120) – w sezonie zimowym, 

• korty tenisowe MZUK (ul. Kosynierów 
6),

• Palmiarnia Miejska (ul. Fredry 6), 
• Ośrodek Wypoczynkowy w Czechowi-

cach (ul. Ziemięcicka 62), 
• Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a),
• Oddział Odlewnictwa Artystycznego 

Muzeum w Gliwicach (ul. Bojkowska 
37),

• Radiostacja Gliwicka (ul. Tarnogórska 
129).

Wysokość zniżek dla gliwiczan  
w wieku 67+ wynosi 30%, a dla miesz-
kańców powyżej 75. roku życia – 50%. 
Wyjątkiem jest Palmiarnia Miejska, gdzie 
wstęp dla osób wieku 75+ jest bezpłatny. 
Ulgi naliczane są od cen obowiązujących  
w wymienionych obiektach. Podmioty 
uczestniczące w programie są oznaczone 

naklejką informacyjną „Gliwicki Senior 
67+ i 75+”.

Specjalne zniżki dla gliwickich se-
niorów przygotowało także kilkunastu 
partnerów – firmy i instytucje, które 
przystąpiły do programu. Wśród nich 
znalazły się sklepy, obiekty sportowe 
placówki medyczne czy ośrodki wypo-
czynkowe, które oferują rabaty m.in. na 
zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, 
turnusy wakacyjne i sanatoryjne. 

Lista parterów jest dostępna na stro-
nie www.gliwice.eu (w zakładce „Dla 
mieszkańców”), a także w urzędzie na 
stanowisku Konsultanta ds. Osób Nie-
pełnosprawnych.

– Chcemy, żeby baza placówek przy-
jaznych dla seniorów i oferujących im 
różnorodne zniżki systematycznie się 
powiększała. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w programie „Gliwicki senior 
67+ i 75+” podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą oraz inne podmioty 
prywatne. Wniosek o przystąpienie do 
programu jest do pobrania na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w zakładce 
„Dla mieszkańców” – zachęcają urzęd-
nicy. Szczegółowe informacje na temat 
partnerstwa w programie można uzyskać 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 
UM w Gliwicach pod numerem telefonu: 
32/238-54-33. 

 
          (bom-zd)

W jednym z najbliższych wydań „MSI” zamie-
ścimy pełną listę zniżek dla seniorów.

Seniorze,  
czy masz już swoją kartę?

https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/gliwicki-senior-67-i-75
https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/gliwicki-senior-67-i-75
https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/gliwicki-senior-67-i-75
www.facebook.com/mzukgliwice
www.instagram.com/gliwice_official
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EKOLOGIA

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady związane z wywozem śmieci. O odbiorze odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i selek-
tywnych pisaliśmy w ostatnich numerach „MSI”. Teraz przypominamy najważniejsze zasady dotyczące gospodarowania odpadami. 

Odbiór odpadów komunalnych  
w imieniu miasta prowadzi wyłoniona  
w przetargu firma Remondis Sp. z o.o.

Pojemniki i worki wystawiaj przed 
posesję z odpowiednim wyprzedzeniem 
(tj. przed godz. 6.00 rano), w miejscu 
łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy, 
tj. samochodu odbierającego odpady. 
Odbiór prowadzony jest w godzinach  
od 6.00 do 22.00.

Odpady wystawione luzem lub w po-
jemnikach niebędących własnością firmy 
Remondis, nie będą odbierane.

Istnieje obowiązek segregacji od-
padów komunalnych. Nie segregując, 
płacisz więcej!

Segregując zmniejszasz ilość i szko-
dliwość odpadów trafiających na skła-
dowisko. 

Nie zrażaj się tym, że Twoje odpa-
dy odbiera jeden samochód. Śmieci są 
dodatkowo rozdzielane i doczyszczane  
w sortowni.

Jak segregować odpady? Zobacz  
w ramce poniżej.

Poza papierem, szkłem i plastikiem 
selektywnie należy również gromadzić: 
odpady remontowo-budowlane, od-
pady niebezpieczne oraz zawierające 
substancje niebezpieczne, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, termometry rtęciowe, odpady 
zielone, opony oraz odpady wielkogaba-
rytowe.

Odpady zielone (trawa, liście, gałę-
zie), opony, odpady budowlane (papa, 
wełna mineralna, styropian, folia), gruz, 
wielkogabaryty (meble, okna, dywany, 
drewno, rowery, grzejniki, armatura), 
chemikalia (np. farby, lakiery, rozpusz-
czalniki), opakowania po substancjach 
niebezpiecznych (np. puszki po farbach, 
lakierach, opakowania po smarach), zu-
żyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, termometry 
rtęciowe można bezpłatnie oddać w zor-
ganizowanym na terenie Miasta Gliwice 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Rybnickiej, który 
jest czynny od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.00 – 17.00 oraz w soboty 
w godzinach 7.00 – 13.00.

Wywóz odpadów remontowo-bu-
dowlanych pochodzących z remontów 
nieruchomości zamieszkałych można 

również zlecić indywidualnie i na własny 
koszt firmie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. Wykaz przedsiębiorców 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.bip.gliwice.eu w zakładce „Usługi 
komunalne”.

Zbiórki zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego organizowane są cy-
klicznie przez Wydział Środowiska Urzędu 
Miejskiego. Harmonogram zbiórek jest 
dostępny na stronie internetowej www.
bip.gliwice.eu w zakładce „Ekologia”.

Przeterminowane leki należy oddać 
w wyznaczonych na terenie miasta  
aptekach. Wykaz aptek dostępny jest na 
stronie internetowej www.bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ekologia”.

Jeżeli prowadzisz działalność gospo-
darczą lub posiadasz inną niezamieszkałą 
nieruchomość, na której powstają od-
pady komunalne, musisz zawrzeć umo-
wę na odbiór odpadów komunalnych  
z przedsiębiorcą, który posiada aktualny 
wpis do rejestru działalności regulowanej  
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych. Wykaz przedsiębiorców 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.bip.gliwice.eu w zakładce „Usługi 
komunalne”.

                (pu)

TWORZYWA 
SZTUCZNE,
DROBNY METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIA-
ŁOWE

SZKŁO

PAPIER

ODPADY 
BIODEGRADO-
WALNE

ODPADY 
ZMIESZANE

żółty

zielony

niebieski

brązowy

czarny

nakrętki, zgniecione opakowania po napojach typu PET, kosmetykach, chemii go-
spodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach i pojemniki 
po wyrobach garmażeryjnych, plastikowe opakowania po żywności (a także wszelkie 
inne produkty i opakowania z tworzyw sztucznych, które oznakowane są symbolem 
recyklingu), opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach, opakowa-
nia metalowe i aluminiowe o małych rozmiarach (kapsle, pokrywki słoików, puszki, 
pudełka, folia aluminiowa).
Opróżnij i zgnieć butelki oraz puszki. Butelki wrzucaj bez nakrętek.

szklane butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po napojach alko-
holowych, a także inne przedmioty szklane ze znakiem GL70, GL71 oraz GL72.

Nie wrzucaj potłuczonego szkła. Opróżnione szkło wrzucaj bez nakrętek i korków.

gazety, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, reklamy, książki, zeszyty, papier do pisa-
nia, papierowe torby na zakupy, kartony, tektury, tekturę falistą, papier kserograficzny, 
papier szkolny i biurowy, koperty, prospekty.

Przed wyrzuceniem papieru usuń elementy plastikowe i metalowe.

odpady z ogrodów (trawa, liście, gałązki itp.), zwiędłe kwiaty i rośliny.

Wyrzucaj odpady zielone wyłącznie z terenu nieruchomości zamieszkałej.

kompletnie wygaszony popiół z pieca, kominka i grilla, zużyte środki higieny osobistej, 
resztki po posiłkach (np. wędliny, mięsa i kości), tłusty i zabrudzony papier, opakowania 
po olejach spożywczych, styropian, a także odpady, których nie można zakwalifikować 
do żadnej innej kategorii.

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek inną zawartością, 
gumy, opakowań po farbach i chemikaliach, aerozolach, 
środkach chwasto- i owadobójczych (a także innych 
opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecz-
nymi), baterii, sprzętu AGD/RTV, tworzyw sztucznych 
pochodzenia medycznego, folii budowlanej

porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek,lamp fluorescen-
cyjnych, neonowych i rtęciowych, reflektorów szkła 
okularowego, szkła kryształowego i żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodo-
wych i okiennych, luksferów

kartonów i tektury pokrytych folia aluminiową  
(np. opakowania po mleku), wodoodpornego papieru 
opakowaniowego, tłustego i zabrudzonego papieru, 
papieru termicznego i faksowego, kalki, odpadów hi-
gienicznych (w tym pieluch), tapet, worków po cemencie

płynnych resztek jedzenia, mięsa, resztek po posiłkach, 
popiołu, odchodów zwierzęcych

leków, chemikaliów, sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, baterii, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
zużytych akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych 
oraz innych odpadów niebezpiecznych

kolor 
pojemnika
/worka

rodzaj
odpadów

co wrzucamy? czego nie wrzucamy?

Co? Gdzie? Jak?  
– czyli wszystko o segregacji odpadów

Terminy płatności:
 ▪ I kwartał 

 – opłata do 15 kwietnia
 ▪ II kwartał 

 – opłata do 15 lipca
 ▪ III kwartał 

 – opłata do 15 października
 ▪ IV kwartał 

 – opłata do 31 grudnia

Informacje na temat deklaracji 
i wysokości opłat można uzyskać  
w Wydziale Podatków i Opłat UM  
(ul. Zwycięstwa 21, IV piętro, pok.  
nr 447 i 450, tel. 32/238-54-46 i 32/238-
54-47 lub e-mail: po@um.gliwice.pl).

Problemy związane z odbiorem 
odpadów komunalnych, dotyczące 
np. wymiany czy dostawienia pojem-
ników można zgłaszać w Wydziale 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych UM (ul. Zwycięstwa 21, 
parter, pok. nr 012, tel. 32/238-54-22 
lub e-mail: pu@um.gliwice.pl). 

Harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych dostępne są na stronie 
internetowej www.segreguj.gliwice.eu 
w zakładce „Harmonogram wywozu”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.pl

Tak segreguj odpady

http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/uslugi_komunalne__dzialalnosc_gospodarcza
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/uslugi_komunalne__dzialalnosc_gospodarcza
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
mailto:po@um.gliwice.pl
mailto:pu@um.gliwice.pl
www.segreguj.gliwice.eu
www.segreguj.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

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

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

ogłoszenia organizowanych według procedur  
określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na:

 X Wykonanie projektów przyłączy sieci cieplnej  
– 3 zadania.

Termin składania ofert: 6 lipca 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2015 r. o godz. 11.30

 X Remont instalacji pomiarowych wentylatorów ciągu 
kotłów WR-25 nr 1, 2, 3, 4.

Termin składania ofert: 16 lipca 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2015 r. o godz. 10.30

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

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

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

Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów 
konstrukcji budowlanych, instalacji  

wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego  
ogrzewania i ciepłej wody, i instalacji elektrycznych 

w budynkach TBS oraz budynkach gminnych  
(według wykazu), zarządzanych przez Zarząd 

Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi 

Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Termin składania ofert: 8 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2015 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl w zakładce Wspólnoty / Przetargi

KOMUNIKATY

Gimnazjum nr 4 im. Józefa Pukowca,  
ul. Adama Asnyka 36, 44-122 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu – wykonanie pochylni dla 
osób niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły.

Termin składania ofert: 7 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 7 lipca 2015 r. o godz. 9.15

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

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,  
ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki 
internatu.

Termin składania ofert: 3 lipca 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2015 r. o godz. 10.15

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

DECYCJA:  
SO.5311.21.2014
TERMIN ZBIÓRKI:  
1.06.2014 r. – 31.05.2015 r.
PROWADZĄCY ZBIÓRKĘ:  
Fundacja Rytm Gliwice,  
ul. Kościuszki 21/7, 44-100 Gliwice.

Na podstawie art. 9 ustawy z 15 mar- 
ca 1933 r. o zbiórkach publicznych 
(DzU nr 22, poz. 162 z późn. zm.), 
w związku z §12 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracyjnych z 6 listopada 
2003 r. w sprawie przeprowadzania 
zbiórek publicznych oraz zakresu 
kontroli nad tymi zbiórkami orga-
nizacja informuje, że na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta Gliwice 
nr SO.5311.21.2014 w terminie 
od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja  
2015 r. przeprowadzona została 
zbiórka publiczna z przeznaczeniem 
środków na warsztaty muzyczne dla 
młodych ludzi.

DANE DOTYCZĄCE ZEBRANYCH 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
W wyniku przeprowadzonej zbiórki 
publicznej zebrano środki pieniężne 
w kwocie 385 zł 99 groszy, w tym:
• ze sprzedaży 4 cegiełek o nomi-

nale 5 złotych uzyskano kwotę  
20 zł (pozostałe cegiełki zostały  
w sposób trwały zniszczone),

• ze sprzedaży 12 cegiełek o nomi-
nale 10 złotych uzyskano kwotę 
120 zł (pozostałe cegiełki zostały 
w sposób trwały zniszczone),

• ze sprzedaży 11 cegiełek o nomi-
nale 20 złotych uzyskano kwotę 
220 zł (pozostałe cegiełki zostały 
w sposób trwały zniszczone),

• do puszek kwestarskich zebrano 
25 zł 99 groszy.

KOSZTY PRZEPROWADZENIA  
ZBIÓRKI
• wydruk cegiełek i legitymacji dla 

wolontariuszy: 111 zł 19 groszy,
• laminowanie legitymacji: 3 zł,
• puszki do zbierania datków: 28,80 zł,
• wydanie zezwolenia na przepro-

wadzenie zbiórki: 82 zł,
• koszt pełnomocnictwa: 17 zł,
• razem: 241 zł 99 groszy.

DOCHÓD ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Dochód ze zbiórki publicznej wy-
niósł 368 zł 30 groszy. Po odliczeniu 
kosztów pozostało 126 zł 31 groszy. 
Dochód zostanie wydatkowany na te-
rytorium RP na opłacenie warsztatów 
muzycznych dla młodych ludzi. 
Osoby organizujące zbiórkę nie otrzy-
mały za swoje czynności żadnego 
wynagrodzenia.

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach  
wkracza w przyszłość i otwiera się dla mieszkańców

Właśnie zostało uruchomione Elek-
troniczne Biuro Obsługi Klienta w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gliwicach. Dzięki temu Spółka 
nie tylko udowadnia, że „wodociągi” mogą 
być firmą nowoczesną, ale przede wszystkim, 
że otwierają się na zmieniające się potrzeby 
mieszkańców.

W dzisiejszych czasach nikogo nie zaska-
kują takie zjawiska, jak wymiana korespon-
dencji elektronicznej w miejsce tradycyjnej, 
możliwość założenia firmy przez internet, 
czy zdalny dostęp do własnego konta ban-
kowego, dzięki któremu żeby opłacić jakie-
kolwiek rachunki nie musimy wychodzić 
nawet z domu. Teraz, w podobny sposób, 
za pomocą komputera z dostępem do sieci 
internet, załatwimy także większość naszych 
spraw z Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Co załatwimy przez internet?
• złożymy różnego rodzaju wnioski, między 

innymi na wydanie warunków technicz-
nych, uzgodnienie projektu, dostęp do 
materiałów archiwalnych,

• złożymy reklamacje dotyczącą wysokości 
rachunku czy jakości wody,

• uzyskamy informacje w zakresie opłat, 
regulaminów, rozporządzeń, przetargów, 

czy dodatkowych usług wodno-kanaliza-
cyjnych,

• sprawdzimy stan naszych rozliczeń, pobie-
rzemy obrazy faktur,

• …oraz wiele innych.

Jak się zarejestrować?
Żeby zarejestrować się w Elektronicz-

nym Biurze Obsługi Klienta, należy wejść 
na stronę www.pwik.gliwice.pl, w zakładkę 
BOK/EBOK/Załóż konto eBOK. Następnie na-
leży wypełnić zgodnie z instrukcją wniosek 
elektroniczny, który jest przyjmowany za 
pośrednictwem internetu, bez konieczności 
wizyty w PWiK Sp. z o.o. Można również 
wydrukować i wypełnić tradycyjną wersję 
wniosku, w tym przypadku należy go jednak 
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
Spółki (warto pamiętać, aby zabrać ze sobą 
dowód tożsamości).

Utworzenie elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach 
kosztowało w sumie 1,6 mln PLN, z czego aż 
1,1 mln PLN zostało dofinansowane przez 
Unię Europejską, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego, Priorytet II: Społeczeństwo informa-
cyjne, Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych 
usług publicznych. 

„Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) oraz rozbudowa  
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania (back-office) w PWiK Sp. z o.o.”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

SPRAWOZDANIE  
ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Szczegóły na   
www.gliwice.eu

w dziale  
„Dla mieszkańców”

W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. W wakacje nie-
używane lub niedziałające urządzenia elektryczne i elektroniczne 
będzie można oddać czterokrotnie. 

Stary telewizor, telefon, monitor, lo-
dówkę, kuchenkę, pralkę, niedziałające 
radio, zużyte żarówki będzie można zosta-
wić 4 lipca na osiedlu Obrońców Pokoju  
– na parkingu przy ul. Paderewskiego 
oraz 11 lipca w śródmieściu – na par-
kingu przy Katedrze, przy ul. Ziemowita. 
Natomiast w sierpniu zbiórki odbędą się  
22 sierpnia w Wójtowej Wsi – przy 

kościele przy ul. Głowackiego oraz  
29 sierpnia w Żernikach – przy kościele  
przy ul. Żernickiej. 

Elektrośmieci są zbierane w godzi-
nach od 10.00 do 14.00. Harmonogram 
kolejnych akcji można znaleźć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w zakładce 
„Ekologia”.

               (bom)

Zbiórki elektrośmieci
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http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2311
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2311
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2322
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2322
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5896,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5904,,
http://www.pwik.gliwice.pl
https://ebok.pwik.gliwice.pl/web/ebok/zaloz-konto-ebok1
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
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OGŁOSZENIA

Powiatowy Urząd 
Pracy informuje

Oferty z 25 czerwca 2015 r.

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

Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

• frezer CNC – wykształcenie min. 
zawodowe (preferowane śred-
nie), dwa lata doświadczenia 
jako frezer lub tokarz, dobra 
znajomość rysunku technicznego 
i narzędzi pomiarowych, mile wi-
dziane uprawnienia na suwnicę, 
żurawie i wózki widłowe, praca 
w dziale obróbki mechanicznej, 
praca na frezarkach sterowanych 
numerycznie (maszyny CNC) na 
podstawie dokumentacji ry-
sunku technicznego za pomo-
cą narzędzi pomiarowych, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice 
(strefa ekonomiczna);

• mechanik samochodów oso-
bowych – wykształcenie zawo-
dowe, min. rok doświadczenia 
zawodowego, naprawa samo-
chodów, diagnostyka, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• przedstawiciel handlowy – wy-
kształcenie średnie, mile widzia-
ne doświadczenie zawodowe  
w branży spożywczej lub rybnej, 
prawo jazdy kat. B, obsługa klien-
ta, pozyskiwanie rynku, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren 
Gliwic, Zabrza, Tych;

• samodzielny hydraulik – wy-
kształcenie zawodowe kierun-
kowe, doświadczenie zawodo-
we min. 3 lata, uprawnienia do 
przeglądu instalacji gazowych, 
uprawnienia spawalnicze – mile 
widziane, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Kraków;

• szlifierz – wykształcenie zawodo-
we lub średnie, doświadczenie 
na podobnym stanowisku, obsłu-
ga szlifierek manualnych, szlifo-
wanie płaszczyzn, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gierałtowice.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. BEDNARSKA 5, 
lokal nr 5, poddasze, 
pow. 65,42 m2 + piw-
nica 3,19 m2, 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
133 900,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. BEDNARSKA 5, lo-
kal nr 2, I piętro, pow. 
87,61 m2 + piwnica 
13,34 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 
przedpokój 
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
198 500,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. ŚREDNIA 6, lokal  
nr 2, I piętro, pow. 
46,43 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, 
spiżarka
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 95 900,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. MIKOŁOWSKA 16, 
lokal nr 8, IV piętro, 
pow. 27,82 m2, 1 po-
kój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 59 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, 
lokal nr 4A, IV piętro, 
pow. 78,19 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
108 800,00 zł

Termin oględzin: 3 lipca 
2015 r. od godz. 12.00 
do 12.15
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 
18, lokal nr 4, II pię-
tro, pow. 67,21 m2,  
3 pokoje, kuchnia, WC, 
przedpokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
121 700,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, 
lokal nr 3, III pię-
tro, pow. 46,33 m2,  
2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia (z dostępem 
do WC pozostającego 
w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 70 000,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 61A, 
lokal nr 12, I piętro – 
oficyna, pow. 73,63 m2, 
2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, WC, po-
mieszczenie higienicz-
no-sanitarne
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
182 000,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 
2015 r. od godz. 12.30 
do 12.45
Wadium: 9100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GET-
TA WARSZAWSKIEGO 1,  
lokal nr 5A, II pię-
tro, pow. 68,73 m2  
+ 2 piwnice o łącznej 
pow. 5,54 m2, 3 poko-
je, przedpokój, kuch-
nia, łazienka

Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
149 700,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 
2015 r. od godz. 13.00 
do 13.20
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GET-
TA WARSZAWSKIEGO 1,  
lokal nr 8, poddasze, 
pow. 60,12 m2 + piw-
nica o pow. 5,55 m2, 
2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia (z dostępem 
do WC z klatki scho-
dowej, pozostającego 
w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
126 700,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 
2015 r. od godz. 13.00 
do 13.20
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233,  
lokal nr 1, poddasze, 
pow. 103,75 m2, 3 po-
koje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka, 2 komórki
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 14.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości:  
88 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233,  
lokal nr 2, poddasze, 
pow. 78,99 m2, 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 14.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości:  
81 900,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 7, lo-
kal nr U-6, poddasze, 
pow. 15,60 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości:  
31 200,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. DWORCOWA 43, 
lokal nr II, parter, pow. 
27,39 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
121 400,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. NORBERTA BAR-
LICKIEGO 13, lokal  
nr II, parter, I piętro, 
pow. 76,24 m2, 6 po-
mieszczeń, WC, kory-
tarz, klatka schodowa
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 13.30

Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
136 800,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 15, 
lokal nr I, parter, pow. 
49,81 m2, 4 pomiesz-
czenia, korytarz
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
115 400,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. PSZCZYŃSKA 9A, ga-
raż nr 2, pow. 11,70 m2, 
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 
2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza 
nieruchomości:  
7400,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
3 lipca 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ BONY 3,  
lokal nr 7A, III piętro, 
pow. 22,66 m2, 3 po-
mieszczenia, pomiesz-

czenie higieniczno-sa-
nitarne
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 27 200,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal 
nr 12, I piętro, pow. 
36,87 m2, 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 23 100,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

  Ul. PODLESIE 1, garaż  
nr 5, parter, pow. 
20,31 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r.,  
godz. 15.00
Cena wywoławcza nie-
ruchomości: 15 400,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
10 lipca 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach 
przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako działka nr 76  
o pow. 0,1000 ha, obr. Łabędy, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr KW GL1G/00014909/0, na której usytuowane są ruiny 
murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2, na podstawie 
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 13 lipca 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 142 171,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości: 
• działka nr 95/15, użytek RIVb – grunty orne, pow. 

gruntu 1,4845 ha,
• działka nr 324/145, użytek RIVb – grunty orne, pow. 

gruntu 0,2249 ha,
• działka nr 385/144, użytek B – tereny mieszkaniowe, 

pow. gruntu 0,0737 ha,
obr. Pisarzowice, położonych w Pisarzowicach, gmina 
Toszek, KW nr GL1G/00117237/0, łączna pow. gruntu 
– 1,7831 ha.
Termin przetargu: 20 lipca 2015 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 178 000,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• działka niezabudowana nr 509, obręb Kłodnica, poło-

żona w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 18, 
użytek „Bi” – inne tereny zabudowane, pow. gruntu 
0,0044 ha, KW nr GL1G/00032995/1;

• działka zabudowana nr 510, obręb Kłodnica, położona 
w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 18, 
użytek „Bi” – inne tereny zabudowane, pow. gruntu 
0,0774 ha, KW nr GL1G/00032995/1.

Termin przetargu: 20 lipca 2015 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 393 000,00 zł
Wadium: 39 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

do wydzierżawienia,  
stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 124/2015  

do 9 lipca 2015 r.,
•	 nr 125/2015  

do 9 lipca 2015 r.,
•	 nr 126/2015  

do 10 lipca 2015 r.,
•	 nr 128/2015  

do 16 lipca 2015 r.,

•	 nr 129/2015  
do 16 lipca 2015 r.;

do zbycia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 127/2015  

do 16 lipca 2015 r.;

do zbycia, stanowiące  
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 17/SP/2015  

do 14 lipca 2015 r.

do sprzedaży:
•	 nr 409-418  

do 10 lipca 2015 r.;

do wydzierżawienia:
•	 nr 420-424  

do 13 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów ustnych  
nieograniczonych odbywających się w drodze licytacji  

na sprzedaż: 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  
i pod numerem telefonu 32/335-01-25, 26, w godz. 7.00 – 15.00 

oraz 32/335-01-04.

 X  nieruchomości  
zabudowanej  
położonej przy  
ul. Pliszki 22A  
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
20 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości  
zabudowanej położo-
nej przy ul. Jowisza 1A 
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
21 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości zabudo-
wanej położonej przy 
ul. Gomułki 6A  
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
22 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości zabudo-
wanej i niezabudowa-
nej położonej przy  
ul. Limanowskiego 15 
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
23 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14,  
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

Remont dachu.
Termin składania ofert: 10 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2015 r. o godz. 9.15

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

nabór nr KD.210.16.2015.SO-1 

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

urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach na stronie bip.gliwice.
eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

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

cownika,
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym 

stanowisku,

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

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

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

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

 Drodzy Czytelnicy,

 dziękujemy za miłe komentarze, które dotarły do nas po publikacji pierw-
szej krzyżówki na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”.  
Posileni pozytywnymi reakcjami stworzyliśmy kolejną łamigłówkę.  Przypominamy, 
że to krzyżówka MOCNO gliwicka, która w sposób istotny nawiązuje do naszego 
miasta. 

 Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło. Dla 30 osób, które prawidłowo rozwiążą 
krzyżówkę, a następnie wypełnią i wytną kupon konkursowy, oraz jako pierwsze 
dostarczą go do naszej redakcji w poniedziałek, 6 lipca, przygotowaliśmy zestawy 
upominków (jeden z dwóch do wyboru dla każdej osoby).

 Nasza redakcja mieści się w Urzędzie Miejskim w Gliwcach przy ul. Zwycię-
stwa 21. Nagrody można odebrać w pok. 204 (II piętro) w godzinach pracy urzędu  
– tel. 32/239-11-35. 

UWAGA! Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon!

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy połamania piór 
przy krzyżowaniu MOCNO gliwickich myśli!

Redakcja „MSI”

PIONOWO:

1. Dzielnica Gliwic
3. Pierwszy w gliwickiej podstrefie 
 ekonomicznej KSSE
4. Spotkanie biskupów
5. Znana w całej Polsce 
 – gliwicka – leczy raka
6. Honorowy Obywatel Gliwic, 
 Janusz
8. Starożytna Grecja ma swojego, 
 firma Wawel ma słodkiego 
 – jest także u nas
11. Niejeden nad Kłodnicą
13. Festiwal promujący sztukę ulicz-
 ną. Odbywa się w Gliwicach latem
14. Zespół, który wystąpił 
 w Gliwicach w czasie Nocy 
 Świętojańskiej 2014
19. W samym środku Rynku
20. Melioracyjny, telewizyjny albo... 
 gliwicki
21. Były piłkarz Piasta Gliwice, 
 Konstantin
22. O długości 493 metrów na DTŚ
23. Doświadczalny lub wojskowy
24. Najbardziej muzealna willa 
 w Gliwicach
28. Duża ciężarówka
31. Pan od Akademii lub plama 
 w zeszycie
34. Winny lub ryżowy
35. Akademicki, w tym roku 
 świętuje swoje 70-lecie
36. „Parkowe ...” w Parku Chopina
38. Zespół Artura Gadowskiego

POZIOMO:

2. Centrum Kultury Studenckiej 
 przy ul. Pszczyńskiej 
7. We Wrocławiu wrocławska.  
 W Gliwicach – śląska
9. Z makiem. Z pasternakiem...
10. Kryta pływalnia w Gliwicach  
 przy ul. Warszawskiej
12. Wzmożony w godzinach 
 szczytu
15. Na pustyni lub spokoju
16. Koniec po angielsku
17. Zespół sportowców  
 niesłyszących z Gliwic
18. Były biskup diecezji gliwickiej, 
 Jan
23. Dostarcza ciepło do wielu 
 gliwickich domów
25. Zła lub dobra
26. Rzeka w południowo- 
 wschodniej Polsce,  
 prawy dopływ Wisły
27. Nie prezydent, nie burmistrz, 
 nie wójt
29. Wytrawne lub słodkie
30. Na Maroko lub na Kaukaz
32. Trele...
33. Znak rozpoznawczy  
 Gliwic z Radiostacją  
 w środku
37. Tłumnie odwiedzane przez 
 gliwiczan latem, zwłaszcza 
 w upały
39. Rodzaj podatku
40. A1 lub A4

1 4 7 102 5 8 11 133 6 9 12 14

Wpisz hasło, wytnij 
kupon i przyjdź  

do naszej redakcji!

krzyżówka                                   gliwicka 

gliwicki 
kubek

gliwicki 
pendrive 8 GB

okolicznościowa 
publikacja  

„25 lat gliwickiego
samorządu”

okolicznościowa 
publikacja  

„25 lat gliwickiego
samorządu”

zestaw

1

zestaw

2


