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Ścigają się  
z Jaguarem

Na Politechnice Śląskiej powstają 
elektryczne bolidy, które konkurują z naj-
lepszymi. Pojazd skonstruowany przez ze-
spół Silesian Greenpower zajął medalowe 
miejsca na wyścigach w Wielkiej Brytanii. 

Piast rusza  
do boju!

Piast Gliwice przeszedł rewolucję.  
W nowym składzie Niebiesko-czerwoni 
zagrają w ligowym spotkaniu 20 lipca. 
Zmierzą się z klubem Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza. Poznajcie nową siłę z Okrzei.

Gliwice wśród 
najlepszych

Gliwicki samorząd jest jednym z najlep-
szych w Polsce – tak wynika z Rankingu Samo-
rządów 2015 przygotowanego przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. Zajęliśmy szóstą pozycję  
w kraju i najwyższą wśród śląskich miast. 

Gliwicki Festiwal 
Bachowski – czas, start!

Jan Sebastian Bach i Jerzy Fryderyk 
Haendel to bohaterowie tegorocznej edy-
cji Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego.  
W programie pięć spotkań z dziełami wielkich 
kompozytorów w mistrzowskim wykonaniu.
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Dworzec nabiera 
kształtów3
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https://gliwice.eu/samorzad
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druga strona w obiektywie

Jak bezpiecznie wypoczywać? Czego się wystrzegać, by przyjemność nie za-
mieniła się w tragedię? Można się tego dowiedzieć na terenie ośrodka „Czecho-
wice”. Strażnicy miejscy rozstawili tam swój namiot i wraz z ratownikami WOPR 
edukują najmłodszych plażowiczów. Z porad można korzystać od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00. Na najbardziej aktywnych uczestni-
ków zajęć czeka nagroda – przejażdżka motorówką.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” można nie tylko odpocząć, 
poopalać się i popływać, ale też spotkać się ze znajomymi przy grillu. Do dys-
pozycji jest osiemnaście stanowisk, wyposażonych w ruszty, siedziska i stoły 
oraz kosze na popiół. Grillowisko jest zadaszone i nieco oddalone od części 
plażowej, żeby dym nie przeszkadzał innym wypoczywającym. Korzystanie  
z grillowiska jest bezpłatne. 

Podczas obchodów 25-lecia Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej ode-
brał Andrzej Korpak, dyrektor General Motors Manufacturing Poland. Przy-
pominamy, że pierwszy samochód wyprodukowany w gliwickim Oplu zjechał  
z linii produkcyjnej 31 sierpnia 1998 r. Obecnie fabryka jest jednym z najwięk-
szych pracodawców w regionie. Zatrudnia niemal 4000 osób.

Europejski sukces Zespołu Form Tanecznych Salake! Podopieczne Joanny 
Koćwin, które na co dzień trenują taniec irlandzki w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gliwicach, wytańczyły w Rzymie pierwsze miejsce w kategorii Tap 
Dance. Występ gliwickich tancerek doceniło jury Międzynarodowego Festiwalu 
Talentów „LE STRADE DELLA MUSICA“, który odbywał się od 28 czerwca do  
5 lipca.  Gratulujemy!

Świadomi nad wodą

Czas na grilla

Gliwicki Opel zasłużony dla gospodarki

Pracowite, taneczne wakacje

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod dyrekcją prof. Krystyny 
Krzyżanowskiej-Łobody przywiózł aż trzy medale z II Europejskiej Olimpiady 
Chóralnej! AZM wyśpiewał złoto w kategorii chórów kameralnych oraz dwa 
srebrne medale w kategoriach Gospel & Spiritual i Pop & Jazz. Konkurował 
m.in. z chórami z Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Turcji. Informujemy, 
że kolejna rekrutacja do zespołu rozpocznie się w październiku.  

To zdjęcie pochodzi z niezwykłego albumu, który powstał podczas gliwickiego 
Spaceru Szczęścia. Wspólny przemarsz i zabawa w Parku Chopina, zorganizo-
wane przez MZUK, zgromadziły licznych miłośników zwierząt, a Grupa Foto-
graficzna „Aczkolwiek” portretowała psy wraz z właścicielami. Akcja zachęcała 
do adopcji zwierząt z gliwickiego schroniska. Cały album można obejrzeć pod 
adresem http://issuu.com/woodyallen/docs/animals/1 

Złoto dla AZM! Zdjęcie z pupilem
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Pomiędzy drugim a trzecim peronem gliwickiego dworca stoi już rząd 
stalowych żeber. To elementy konstrukcji przyszłego zadaszenia. 
Trwa gruntowna przebudowa dworca kolejowego w naszym mieście. 

Budynek zyska nowy wygląd zarówno 
na zewnątrz, jak i w środku. Zmodernizo-
wane zostaną tory, perony oraz tunele. 
Nowoczesny, komfortowy i funkcjonalny 
– taki ma być gliwicki dworzec kolejowy 
na koniec 2015 r. Tymczasem na placu 
budowy praca wre.

Zamknięto tunel – otwarto kładkę
Przebudowa ruszyła z początkiem 

roku. Remontowany obiekt zamknięto, 
a obsługę pasażerów przeniesiono do 
kontenerowego dworca tymczasowego. 
Z użytkowania wyłączono też perony nr 2 
i 3, które zostały rozebrane oraz obydwa 
przejścia pod torami. Obsługa pociągów 
na stacji Gliwice jest prowadzona z pe-
ronu nr 1 (przyjazdy od strony Opola  
i odjazdy w kierunku Katowic) oraz z pe-
ronu nr 4 (przyjazdy od strony Katowic  

i odjazdy w kierunku Opola). Do czynnych 
peronów prowadzą tymczasowe dojścia, 
a pomiędzy nimi podróżni przemieszczają 
się kładką, którą wzniesiono nad placem 
budowy. – Dla osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się jest zapewniony 
ciąg komunikacyjny, umożliwiający bez-

pośredni dojazd i dojście do peronów 
na poziomie szyn. Dla podniesienia bez-
pieczeństwa jest on nadzorowany przez 
pracowników wykonawcy 24 godziny 
na dobę – informuje Jacek Karniewski 
z zespołu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Zarys nowych peronów  
i przyszłej wiaty

Jak przebiegają prace? – Powstaje za-
rys peronów nr 2 i 3 – zabudowano nowe 
krawędzie peronowe oraz konstrukcję 
pod przyszłą wiatę peronową. Cały czas 
trwają roboty przy budowie nowego 
odwodnienia stacji oraz układanie kabli 
elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych. Kontynuowane są prace ziemne 
związane z odbudową przejść pod torami 
– wymienia Jacek Karniewski. 

Docelowo wszystkie perony zyskają 
nową nawierzchnię i kompletne zadasze-
nie z przeszkleniami. Będą nowe ławki, 
elektroniczne tablice przyjazdów i od-
jazdów, oświetlenie i system informacji 
megafonowej. Zdecydowanie łatwiej 
będzie przemieszczać się z bagażami, 

bo zaplanowano montaż schodów ru-
chomych, platform i wind. – Inwestycja 
przewiduje również wymianę torów, sieci 
trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym w rejonie stacji. Montaż 
specjalnych mat wibroizolacyjnych pod 
torami sprawi, że znacznie zmniejszy się 
poziom drgań i hałasu na stacji – dodaje 
przedstawiciel PKP PLK. 

Rozbiórki, wyburzenia,  
wymiana

Sporo dzieje się także w budynku 
dworca. Wymieniane są instalacje, 
pokrycie dachowe, stolarka okienna  
i drzwiowa. Finalnie zmieni się układ 
funkcjonalny całego wnętrza obiektu. 
Wyremontowana zostanie elewacja 
budynku, a nowe oświetlenie podkreśli 
walory estetyczne. Renowacja obej-
mie także takie elementy, jak mozaika  
z 1967 roku w holu głównym i orygi-
nalne drewniane sufity. Dawny hol PKS 
zostanie połączony nowym korytarzem 
z halą główną dworca, w obiekcie 
powstaną nowe pomieszczenia ko-
mercyjne z przeszklonymi witrynami 
i miejsca odpoczynku. Obiekt będzie 

ogrzewany i dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zlikwidowa-
ne zostaną bariery architektoniczne,  
w posadzce znajdą się linie prowadzące 
z polami uwagi dla osób niewidzących  
i słabo widzących. Obniżona będzie część 
okienek kasowych – także z myślą o pasa-
żerach niepełnosprawnych. Rozbudowa-
ny zostanie również system monitoringu, 
który swoim zasięgiem obejmie cały 
kompleks. Dworzec zyska nowoczesny 
system powiadamiania o pożarze oraz 
BMS (system inteligentnego zarządzania 
budynkiem). 

***
Przebudowa gliwickiego dworca to 

wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei 
Państwowych S.A. i PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Koszt inwestycji wynosi 
ponad 120 mln zł. Jest ona współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej. 
Planowany termin udostępnienia obiek-
tu i trzech peronów to koniec bieżącego 
roku. Prace w obrębie peronu nr 4 zakoń-
czą się w drugim kwartale 2016 r. 

(bom)

Dworzec nabiera kształtów

Stacja Gliwice to obecnie wielki plac budowy. Mimo to ruch pasażerski obsługiwany jest na bieżąco

temat tygodnia
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Trwa budowa peronów nr 2 i 3 oraz odbudowa przejść pod torami 
kolejowymi

Pomiędzy czynnymi peronami nr 1 i 4 podróżni przemieszczają się 
kładką nad placem budowy
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kONSulTacJe SPOłecZNe

Nowa siłownia na świeżym powietrzu, uporządkowanie terenów zielonych, remont 
dwóch ulic i montaż monitoringu – te zadania zostaną zrealizowane w przyszłym 
roku. Tak zdecydowali mieszkańcy w sondażu w sprawie „Budżetu 2016”.

Od 8 do 22 czerwca prowa-
dzony był sondaż, w którym do 
wyboru było 36 zadań inwesty-
cyjnych i remontowych zgłoszo-
nych przez radnych miejskich, 
osiedlowych i młodzieżowych. 
Oddano 6269 ważnych głosów. 
Zrealizowanych zostanie 5 za-
dań o łącznej wartości prawie 
1,5 mln zł, na które oddano 
największą liczbę głosów. Szcze-
gółowe wyniki opublikowaliśmy 
w poprzednim wydaniu „MSI”. 
Czas przyjrzeć się bliżej wybra-
nym przedsięwzięciom. 

W łabędach zadbają  
o zieleń i ulicę 22 lipca

W Łabędach w przyszłym 
roku zrealizowane zostaną 
dwa zadania remontowe. Upo-
rządkowane zostaną tereny 
zielone wzdłuż ul. Wolności 
(na to zadanie głosowało 644 
mieszkańców), a ul. 22 Lip-
ca zyska nową nawierzchnię  
(195 głosów). – Ulica Wol-
ności to swoiste centrum 
dzielnicy. Są tu liczne domy, 
sklepy, punkty usługowe, 
wiele firm ma tu swoje sie-
dziby. Przy tej ulicy, pomiędzy  
ul. Marksa i Partyzantów, znaj-
duje się pas zieleni, sąsiadująca 
z nim dawna ścieżka rowerowa 
(wykorzystywana obecnie do 
parkowania samochodów) 
oraz chodnik. Ten rejon Łabęd 
jest często odwiedzany przez 
mieszkańców, a wygląda coraz 
gorzej – trawniki są zniszczone, 

płotki, które pamiętają lata 
50. ubiegłego wieku rozpadają 
się – wymienia Sabina Gorczy-
ca-Kamaj, przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Łabędy. – Zmiana 
wyglądu tego miejsca wpłynie 
na poprawę wizerunku centrum 
dzielnicy i będzie spełnieniem 
oczekiwań mieszkańców – prze-
konuje. Wartość przedsięwzię-
cia jest szacowana na 200 tys. zł. 
Jego realizacją zajmie się Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

W 2016 r. ZDM wyremontu-
je także ul. 22 Lipca. – Obecnie 
stan jezdni i chodników jest zły, 
a na co dzień z tej drogi korzysta 
bardzo wielu łabędzian, którzy 
mieszkają przy ul. 22 Lipca  
i w jej najbliższym sąsiedztwie  
– relacjonuje Krystyna Sowa, 
radna miejska, która wespół 
z radnymi osiedlowymi wy-
stąpiła z wnioskiem o remont 
ulicy. Przyszłoroczny remont 
obejmie wymianę nawierzchni 
jezdni, chodników i parkingów, 
i będzie kosztował mniej więcej 
600 tys. zł. 

Stare Gliwice zyskają 
siłownię pod chmurką

W czerwcowym sondażu 
mieszkańcy wybrali do realizacji 
także trzy zadania inwestycyj-
ne. Najwięcej, bo 1085 głosów 
zdobyła budowa siłowni na 
świeżym powietrzu w Starych 
Gliwicach. – Chcielibyśmy, aby 
miejsce do ćwiczeń powstało  
w centralnej części osiedla.  

W ten sposób siłownia mogłaby 
służyć nie tylko dbaniu o kon-
dycję, ale także jako miejsce 
spotkań sprzyjające integracji 
mieszkańców dzielnicy – przy-
znaje Andrzej Urban, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla 
Stare Gliwice, który zgłosił ten 
wniosek. Za budowę siłowni  
o wartości mniej więcej 50 tys. 
zł będzie odpowiadał Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych  
w Gliwicach. – Wniosek zaopi-
niowaliśmy pozytywnie. Na 
terenie Starych Gliwic nie ma 
jeszcze takiego obiektu. Mieszka 
tam wiele osób, które aktywnie 
spędzają wolny czas. O różnych 
porach można spotkać osoby 
spacerujące, biegające i upra-
wiające nordic walking. Sądzę, 
że planowana siłownia będzie 
cieszyć się dużym zaintereso-
waniem lokalnej społeczności. 
Obiekt może powstać w sąsiedz-
twie nowo wybudowanego bo-
iska przy ul. Sadowej – przyznaje 
Tadeusz Mazur, dyrektor MZUK. 

W Bojkowie utwardzą 
drogę

Na drugim miejscu w son-
dażu znalazło się „Utwardzenie 
nawierzchni ul. Warzywnej 
od skrzyżowania z ul. św. 
Brata Alberta”. Na to zadanie 
zagłosowało 725 gliwiczan.  
– Aktualnie w tym miejscu znaj-
duje się gruntowa droga, którą –  
ze względu na grząskość terenu 
– nie sposób przejechać. Utwar-

dzenie ul. Warzywnej ułatwi 
mieszkańcom Bojkowa dojazd 
do i z centrum miasta – tłuma-
czy Paweł Wróblewski, radny 
miejski, który z radnymi Ewą 
Potocką i Urszulą Więckowską 
zgłosił taką inwestycję. Zada-
nie o wartości ok. 300 tys.zł, 
które obejmie utwardzenie 
kruszywem nawierzchni tej ulicy 
na odcinku ok. 500 m, zrealizuje 
gliwicki ZDM. 

Na osiedlu Baildona 
powstanie monitoring

Z kolei Rada Osiedla 
Politechnika zaproponowa-
ła objęcie monitoringiem  
ul. Błogosławionego Czesława. 
Pomysł poparło 362 mieszkań-
ców. To trzecie i ostanie z zadań 
inwestycyjnych, które zostanie 
zrealizowane w przyszłym roku. 
– Mieszkańcy zgłosili problem 
aktów wandalizmu czy bójek, 
do których dochodzi na terenie 
osiedla. Na poprawę bezpie-
czeństwa w tej części miasta 
mógłby wpłynąć monitoring 
wizyjny. Funkcjonariusze mieli-
by stały podgląd na to, co dzieje 
się przy ul. Błogosławionego 
Czesława – napisali w uzasad-
nieniu wniosku przedstawiciele 
rady osiedla. Zasadność reali-
zacji tej inwestycji potwierdziło 
Centrum Ratownictwa Gliwice. 
– Okolice ul. Błogosławionego 
Czesława należą do najbardziej 
narażonych na wykroczenia 
w Gliwicach. Dochodzi tu do 
licznych aktów wandalizmu – 
uszkodzenia mienia zarówno 
komunalnego, jak i prywatne-
go. Ponadto osoby spożywające 

alkohol poprzez agresywne za-
chowania stanowią zagrożenie 
dla mieszkańców okolicznych 
kamienic – przyznaje Tomasz 
Wójcik, komendant CRG. W ra-
mach tej inwestycji miejska jed-
nostka zaproponowała montaż 
22 kamer wysokiej rozdzielczo-
ści w pięciu punktach. Wartość 
przedsięwzięcia oszacowano na 
niewiele ponad 300 tys. zł. 

***
Przypomnijmy także, że  

w 2016 r. zostaną zrealizowane 
także cztery zadania bieżące, 
które – ze względu na małą 
liczbę złożonych wniosków nie 
wyczerpywały puli finansowej 
przewidzianej dla tej katego-
rii – nie były poddawane pod 
głosowanie. Są to: doposażenie 
placu zabaw przy ul. św. Anny 
o urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych (os. Baildona – szacunko-
wy koszt 10 000 zł), wydzielenie 
drewnianym ogrodzeniem placu 
zabaw w Lesie Komunalnym  
w rejonie ul. Brzozowej (os. Ba-
ildona – szacunkowy koszt 5000 
zł), montaż ławek z oparciami  
w Parku Chrobrego (os. Poli-
technika – szacunkowy koszt 
4000 zł), bezpłatny kurs sa-
moobrony dla kobiet (Sośnica 
– szacunkowy koszt 12 000 zł).

(bom)

Siłownie na świeżym powietrzu cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców. W Gliwicach jest ich już kilkanaście. W przyszłym roku miejsce  
do ćwiczeń powstanie w Starych Gliwicach. Na zdjęciach siłownie w Parku Chopina i na osiedlu Sikornik, które były jednymi z zadań wskazanych do realizacji 
przez mieszkańców w ubiegłorocznym sondażu dotyczącym budżetu miasta.

mIeSZkańcy 
wybrali
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Więcej informacji  
można znaleźć na stronie 

internetowej  
www.gliwice.eu  

pod hasłem  
„Budżet 2016. Głosowanie”.

http://www.gliwice.eu
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W imieniu gliwickiego samorządu nagrodę odebrał Krystian Tomala,  
zastępca prezydenta miasta

mIaSTO I mIeSZkańcy

„Niezapomniany koncert”, „pokazali klasę”, „wielkie show”, „niesamowite wraże-
nia”, „wspaniała muzyka” – tak na gorąco relacjonowali uczestnicy niedzielny kon-
cert. 12 lipca w Parku chopina zagrali mike Stern & Didier lockwood Band.

W Gliwicach wystąpiły 
gwiazdy światowego jazz-roc-
ka: Mike Stern – jeden z naj-
popularniejszych gitarzystów 
jazzowych i Didier Lockwood 
– wirtuoz skrzypiec, którym 
na scenie towarzyszyli basi-
sta Tom Kennedy i perkusista 
Steve Smith. – Kiedy tych 
czterech, lekko starszych  
i uśmiechniętych panów weszło 
na scenę, licznie zgromadzona 
w parku publiczność dużymi 
owacjami dała sygnał, że jest 
gotowa na coś niecodzienne-
go. Dostała to z naddatkiem. 
Zabawa dźwiękami, wokalizy, 
instrumentalna wirtuozeria  
i solówki doprowadzały uczest-
ników koncertu do euforii. 

Między artystami a słuchacza-
mi była chemia. Było to widać 
choćby w spontanicznym skoku 
ze sceny Didiera Lockwooda, 
który – nie przerywając gry – 
przeciskał się między rzędami 
krzeseł, wywołując falę braw 
– opowiadają organizatorzy 
imprezy z Fundacji Integracji 
Kultury. – Ci muzycy grali na 
najważniejszych scenach świa-
ta i mieli kontakt z niejedną 
widownią. Po koncercie, bez 
chwili wahania, powiedzieli, 
że polska, gliwicka publiczność 
jest w absolutnej czołówce – 
dodają.

Koncert w parku odbył się 
w ramach muzycznego cyklu 
„Filharmonia – muzyka w Ja-

zovii”. Przedsięwzięcie zostało 
dofinansowane z budżetu Miasta 
Gliwice. 

(bom)

Stern i lockwood  
porwali publiczność

Gliwicki samorząd jest jednym z najlepszych w Polsce 
– tak wynika z Rankingu Samorządów 2015 przygo-
towanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zajęliśmy 
szóstą pozycję w kraju i jednocześnie najwyższą wśród 
śląskich miast. 

Ranking Samorządów jest 
prestiżowym, ogólnopolskim 
plebiscytem, który wyróżnia 
najlepiej zarządzane miasta  
i gminy w Polsce. Nagradzane 
są samorządy, które optymalnie 
dbają o rozwój i podniesienie ja-
kości życia swoich mieszkańców, 
zgodnie z regułami odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa fi-
nansowego. Uroczyste ogłosze-
nie wyników XI edycji Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2015 odbyło się 13 lipca w War-
szawie. 

– Ranking samorządów ma 
duże znaczenie zarówno dla 
władz lokalnych, jak i dla miesz-
kańców. Pokazuje, jakie efekty 
może przynieść dobre zarządza-
nie i realizacja starannie przygo-
towanych strategii. Mieszkańcy 
mogą sprawdzić, czy działania 
wybranych przez nich władz 
przyczyniają się do rozwoju 
gminy. Każdy mieszkaniec łączy 
te zależności – wysokie miejsce  
w rankingu oznacza, że mój sa-
morząd, moje władze, dobrze 
służą mieszkańcom – podkreślał 
prof. Jerzy Buzek, przewodniczą-
cy kapituły konkursowej.  

W rankingu brano pod uwa-
gę dbałość miast i gmin o rozwój 
i standard życia mieszkańców 

oraz finanse. Oceniano m.in. 
dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, war-
tość środków unijnych, które 
wpłynęły do budżetu gminy, 
indywidualny wskaźnik zadłu-
żenia, transport, łączność oraz 
ochronę środowiska. 

Gliwice zajęły bardzo wy-
sokie, szóste miejsce w grupie 
58 miast na prawach powiatu. 
Przed Gliwicami uplasowały 
się kolejno: Gdańsk, Kraków, 
Wrocław, Poznań i Toruń. Zaję-
liśmy najwyższą pozycję wśród 
miast województwa ślaskiego, 
dystansując kolejno m.in. Ryb-
nik (12. miejsce), Częstocho-
wę (14. miejsce) i Katowice  
(16. miejsce). 

lider pozyskiwania 
unijnych dotacji

Gliwice są jedynym mia-
stem, które otrzymało dwa 
wyróżnienia. Zajęliśmy też 
pierwsze miejsce w rankingu 
samorządów najlepiej wyko-
rzystujących fundusze unijne 
wśród miast na prawach po-
wiatu. 

Dzięki dotacjom z Unii 
Europejskiej Gliwice zdobyły 
się na duże przedsięwzięcia.  

W minionych latach w naszym 
mieście m.in. zmodernizowano 
gospodarkę wodno-ściekową, 
przekształcono teren dawnej ko-
palni w Centrum Edukacji i Biz-
nesu „Nowe Gliwice”, uzbrojono 
tereny poprzemysłowe dawnej 
Fabryki Drutu, rozbudowano 
inteligentny system kierowania 
ruchem, trwa budowa Drogo-
wej Trasy Średnicowej.

Sięgamy po nowe 
technologie

Mamy też najwyższe docho-
dy wśród miast na prawach po-

wiatu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Zdystansowaliśmy 
w tej kategorii m.in. Gdańsk, 
Wrocław, Kraków i Katowice. 
Dzięki lokalizacji firm z branży 
nowych technologii, Gliwice 
awansowały z miejsca szóstego 
na czwarte w kategorii „Inno-
wacyjne miasta na prawach 
powiatu”. 

– To wyróżnienie dla ca-
łego miasta, w którym przez 
ostatnie dwie dekady wiele 
się zmieniło. Władze naszego 
miasta od początku miały kla-
rowną wizję przyszłości Gliwic 

i ją konsekwentnie realizowały. 
Odważnie podejmowano decy-
zje, by zapewnić miastu solidne 
podstawy gospodarcze i wpływy 
do budżetu. Dzięki temu mamy 
pieniądze na podnoszenie jako-
ści życia w mieście, które oferu-
je mieszkańcom coraz więcej. 
Dziękuję w imieniu władz Gliwic 
za docenienie naszego wysiłku 
i tego, jakim miastem stały się 
Gliwice – mówił podczas uroczy-
stości Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

(mf)

Gliwice wśród najlepszych
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Zakończył się remont ulicy Wybrzeże Wojska Polskiego. 13 lipca od-
dano do ruchu wyremontowany odcinek tej ulicy – od ul. Berbec-
kiego do Zwycięstwa. 

W ramach remontu wymieniono 
nawierzchnię jezdni, a także wytyczono 
na nowo i przebudowano miejsca po-
stojowe. Wcześniej kierowcy parkowali  
w tym miejscu na ubitej ziemi. Teraz 
miejsca postojowe wyłożono kostką 
betonową. Zostały także dostosowane – 
pod względem parametrów technicznych 
– do aktualnie obowiązujących przepi-
sów – informuje Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach. 

Od rozbiórki chodników rozpoczęły 
się natomiast prace związane z prze-
budową ul. Radiowej. Zakres robót 

obejmuje wymianę nawierzchni jezdni  
i przebudowę chodnika. Powstanie także 
30 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych. – Kierowców prosi-
my o zwrócenie uwagi na obowiązujące 
oznakowanie, które będzie zmieniało się 
na bieżąco wraz z postępem prac – ape-
luje ZDM. – Na przełomie lipca i sierp-
nia planowane jest wyłączenie z ruchu  
ul. Radiowej. W tym samym czasie miał-
by zostać przywrócony ruch na zamknię-
tych obecnie odcinkach ul. Sowińskiego  
i Mickiewicza – dodaje.

(bom)

Pracowite lato drogowców

inwestycje

W całym śródmieściu trwają roboty przy budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej. Finał powinien nastąpić w grudniu. Harmonogram prac 
jest coraz bardziej napięty, ale wykonawcy deklarują dotrzymanie 
terminu. – Będziemy jeszcze bardziej intensywnie pilnować tej inwe-
stycji – mówi prezydent Gliwic.  

Otwarcie ostatniej części Drogowej 
Trasy Średnicowej w Gliwicach – od  
ul. Kujawskiej do Drogi Krajowej nr 88 
– jest planowane na wiosnę przyszłego 
roku. Roboty budowlano-montażowe 
mają się zakończyć w grudniu. Powinny 
zostać rozliczone terminowo, bo inwesty-
cja jest dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej i w przeciwnym razie trzeba 
liczyć się z finansowymi konsekwencjami. 

Za budowę „średnicówki” odpowia-
da marszałek województwa śląskiego. 
Jednak Gliwice musiały wziąć na siebie 
współodpowiedzialność – zdecydowanie 
większą, niż samorządy miast, w których 
DTŚ powstawała wcześniej. Aby trasa  
w naszym mieście została dokończona, 
miasto zawarło w ubiegłym roku umowę  
z Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych na dotację w wysokości 450 mln zł. 

Władze Gliwic na bieżąco sprawdzają 
przebieg budowy. Z ostatnich informacji 
wynika, że do końca czerwca wykonano 
prace o wartości odpowiadającej 70% 
całego kontraktu. Upłynęło jednak 83% 
czasu przewidzianego na jego realizację.  
W związku z opóźnieniem w zaawan-
sowaniu finansowym, prezydent Gli-
wic poprosił marszałka województwa 
śląskiego o jak najszybsze spotkanie. 
Zorganizowano je w ubiegłym tygodniu 
w Katowicach. O przebiegu budowy 
i problemach do rozwiązania rozmawiali 

wspólnie: prezydent Zygmunt Frankie-
wicz, wicemarszałek województwa Stani-
sław Dąbrowa, przedstawiciele zarządów 
firm wykonujących inwestycję – spółek 
Eurovia Polska S.A. i Bilfinger Infrastruc-
ture S.A. – oraz DTŚ S.A., nadzorującej 
całe przedsięwzięcie.

Wykonawcy przedstawili informacje 
o postępie prac i nowy harmonogram 
robót. – Wcześniejszy plan nie był w pełni 
wykonywany, na niektórych fragmentach 
widać opóźnienia i to nas niepokoiło. 
Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkow-
skim firmy Eurovia i Bilfinger ponownie 
potwierdziły, że kontrakt na roboty bu-
dowlano-montażowe zakończą i rozliczą 
do grudnia. Wolimy jednak dmuchać na 
zimne i będziemy jeszcze dokładniej mo-
nitorować inwestycję – mówi Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic. Podkreśla, 
że współpraca wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w realizację DTŚ jest 
dobra. Kolejne spotkanie w tym gronie 
wyznaczono na 19 sierpnia.

– Jeśli chodzi o termin zakończenia 
robót, to zgodnie z nowym harmono-
gramem nic się nie zmienia. Nato-
miast przewidywane zaangażowanie 
w kolejnych miesiącach jest wyższe, 
niż pierwotnie zakładano. Kumulacja 
robót budowlanych ma nastąpić na fi-
niszu – w rozpoczętym właśnie drugim 
półroczu. Widać, że wykonawcy się 

starają, ale naszym zdaniem mobili-
zacja powinna być większa. Zwłaszcza,  
że pieniądze na budowę są zapew-
nione – wyjaśnia Andrzej Karasiński, 
sekretarz miasta, który koordynuje 
inwestycję ze strony Gliwic. 

Roboty widać na całej budowanej tra-
sie. Muszą być prowadzone równolegle 
po to, aby udało się je skończyć w termi-
nie. – Po otwarciu ostatniej części DTŚ 
będziemy najlepiej skomunikowanym 

miastem w Polsce, a nasze możliwości 
rozwojowe będą jeszcze większe – przy-
pomina Zygmunt Frankiewicz. 

Na razie gliwiczanie cierpliwie znoszą 
drogowe utrudnienia i w ich imieniu pre-
zydent Gliwic domaga się od wykonaw-
ców większej determinacji. – Są zagro-
żenia, ale przy maksymalnej mobilizacji 
na budowie i dobrej organizacji kontrakt 
zostanie wykonany terminowo – podsu-
mowuje.                                                 (al)

DTŚ: Wykonawcy deklarują terminowe 
wykonanie prac

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

Piast rusza do boju!
Piast Gliwice przeszedł rewolucję. W klubie nastąpiła wymiana wielu zawodników.  
W nowym składzie Niebiesko-czerwoni po raz pierwszy zagrają w ligowym spotka-
niu 20 lipca o godz. 18.00. Zmierzą się u siebie z klubem Termalica Bruk-Bet Niecie-
cza. Poznajcie nową siłę z Okrzei.

Nastąpiło sporo zmian. Do 
kadry trafiło 10 nowych zawod-
ników. To Polacy, Czesi, Słowak  
i Chorwat. Piast Gliwice ma 
w planach pozyskanie jeszcze 
dwóch zawodników. 

– Jesteśmy przekonani,  
że większość z nich będzie sta-
nowiła o sile naszego zespołu. 
Teraz przed trenerami mnóstwo 
pracy, trzeba zgrać zespół, a cza-
su jest niewiele. Mamy za sobą 
kilka sparingów, które pokazały,  
że z każdym razem jest coraz le-
piej, jednak wciąż jest sporo do 
zrobienia. Mamy nadzieję, że już 
podczas pierwszego meczu przy 
Okrzei z Termalicą Bruk-Bet Nie-
ciecza kibice zobaczą zwycięstwo 
podopiecznych trenera Látala  
– mówi Mateusz Małek, rzecznik 
prasowy GKS „Piast” S.A.

Piast jest gotowy
Scalanie nowej drużyny 

i przygotowania do sezonu 
2015/2016 piłkarze gliwickiego 
klubu rozpoczęli 18 czerwca. 
Pojechali na pierwszy obóz 
przygotowawczy do słowac-
kiej Żyliny. Rozegrali sparing 
z klubem MKS Żylina. Później 

Niebiesko-czerwoni udali się do 
Czech, gdzie 27 czerwca spraw-
dzili się w meczu kontrolnym  
z Sigmą Ołomuniec. Kolejne tre-
ningi odbywały się w Gliwicach.

– Na ostatnie zgrupowanie 
nasi piłkarze pojechali do Wał-
brzycha, gdzie rozegrali mecze 
z Karkonoszami Jelenia Góra, 
Zagłębiem Lubin i Chrobrym 
Głogów. Ostatnie dwa sparingi 
były z SFC Opava i LZS Piorówka 
– wylicza Mateusz Małek.

czas rozpocząć sezon
17 lipca rozpocznie się sezon 

2015/16 Ekstraklasy. Sprzedaż 

biletów i karnetów już trwa. 
Warto zaopatrzyć się w karnet, 
bo już sam początek rozgrywek 
zapowiada się emocjonująco. 

Najpierw Piast powalczy 
z beniaminkiem z Niecieczy 
(bilety można kupować od  
16 lipca). Kolejne starcie odbę-
dzie się 24 lipca. Piast zmierzy się 
na wyjeździe z rywalem ze Śląska 
– Ruchem Chorzów. Ostatniego 
dnia lipca przy Okrzei będziemy 
gościć Górnika Zabrze, a 7 sierp-
nia Niebiesko-czerwoni pojadą 
na stadion Cracovii Kraków. 

(mf)

Górny rząd od lewej: Patrick Dytko (nr 7), Patryk Dziczek (nr 27), Karol Angielski (nr 10, nowy zawodnik, przeszedł z klubu Śląsk Wrocław), Daniel Ciechański (nr 95), Sebastian 
Musiolik (nr 96, transfer z Energetyka ROW Rybnik), Hebert Silva Santos (nr 33), Jakub Kuzdra (nr 55, przeszedł z Unii Tarnów), Saša Živec (nr 12), Radosław Murawski (nr 9), 
Piotr Kwaśniewski (nr 6).
Środkowy rząd od lewej: Andrzej Grajek (sztab szkoleniowy), Karol Bukowski (sztab szkoleniowy), Cezary Demianiuk (nr 17, przeszedł z Pogoni Siedlce), Tomasz Mokwa (nr 22), 
Bartosz Szeliga (nr 26), Rafał Leszczyński (nr 13, przeszedł z Dolcanu Ząbki), Jakub Szmatuła (nr 1), Dobrivoj Rusov (nr 31), Marcin Pietrowski (nr 5, transfer z Lechii Gdańsk), 
Josip Barisić (nr 90, były piłkarz Zawiszy Bydgoszcz), Kornel Osyra (nr 28), Mateusz Smuda (trener bramkarzy), Adam Fudali (sztab szkoleniowy).
Dolny rząd od lewej: Patrik Mraz (nr 2, przeszedł z klubu Górnik Łęczna), Martin Nespor (były zawodnik Sparty Praga, zagra z numerem 16), Adrian Klepczyński (nr 14), Krzysztof 
Szumski (II trener), Jiri Necek (II trener), trener Radoslav Látal, Bogdan Wilk (II trener), Gerard Badia (nr 21), Kamil Vacek (nr 25, przeszedł ze Sparty Praga), Paweł Moskwik (nr 11).

adam Sarkowicz, 
prezes Gliwickiego klubu Sportowego „Piast” S.a.

Cały czas myślimy o tym, by po rundzie zasadniczej zakwalifikować się do czołowej ósemki. 
Pracujemy nad tym, żeby Piast był drużyną, która będzie grała zarówno efektywnie, jak i efektownie. 
Chcemy, aby każdy z piłkarzy dawał z siebie maksimum podczas meczu. Podjęliśmy bardzo trudną 
decyzję o wymianie niemalże połowy składu. Nastawiamy się na rozwój młodych, perspektywicznych  
piłkarzy, którzy świetnie rokują. Mam nadzieję, że dołączą do naszych zawodników takich, jak: Radek 
Murawski, Kornel Osyra czy Bartosz Szeliga. Wzmocniliśmy również zespół doświadczonymi graczami. 
Mam nadzieję, że o sile drużyny będą stanowili piłkarze tacy, jak Kamil Vacek i Martin Nespor, którzy 
trafili do nas ze Sparty Praga. Ciekawym zawodnikiem jest również napastnik Josip Barisić, którego już 
w poprzedniej rundzie kibice Ekstraklasy mieli okazję widzieć na polskich boiskach. Liczę, że sporym 
wzmocnieniem okaże się też lewy obrońca – Patrik Mraz. 
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kultura

Jan Sebastian Bach i Jerzy Fryderyk Haendel to bohaterowie tegorocznej, szesnastej już edycji Gliwickiego  
Festiwalu Bachowskiego. W programie znalazło się pięć spotkań z dziełami wielkich kompozytorów w mi-
strzowskim wykonaniu. Impreza rozpocznie się 16 lipca.

XVI Gliwicki Festiwal Ba-
chowski otworzy koncert zaty-
tułowany „Fuga ponad czasem”  
w wykonaniu Royal String Quar-
tet. Zespół w składzie: Izabella 
Szałaj-Zimak (I skrzypce), Elwira 
Przybyłowska (II skrzypce), Ma-
rek Czech (altówka) i Michał 
Pepol (wiolonczela) wystąpi  
w najbliższy czwartek w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go (ul. Daszyńskiego 2). 

– Inauguracyjny wieczór 
to zaproszenie do niezwykłej 
muzycznej wędrówki z fugą 
ponad czasem. Rozpoczną 
ją dźwięki ostatniego dzieła 
Lipskiego Kantora – Kunst der 
Fuge, będącego swoistą alfą  
i omegą ścisłego kontrapunktu. 
Ten styl za życia Bacha, zdawało 
się odchodził już w przeszłość.  
A jednak wracał i wraca do nas 
po dzień dzisiejszy. Dzieje się tak 
głównie za sprawą genialnej  
i odkrywczej beethovenowskiej 
wizji tej formy, która skon-
frontowana zostanie bezpo-
średnio z arcydziełem Bacha,  
a z drugiej strony także z mu-
zyką znakomitego polskiego 
kompozytora współczesnego 
Pawła Szymańskiego – za-
chęca Piotr Oczkowski, po-
mysłodawca i dyrektor arty-

styczny festiwalu. – Łączenie 
wybitnych dzieł przeszłości  
i nowej muzyki, odważne prze-
kraczanie granic gatunków, 
to domena repertuaru Royal 
String Quartet. Ten niezwykle 
dynamicznie działający zespół 
wystąpi po raz pierwszy w Gli-
wicach na naszej festiwalowej 

estradzie – dodaje. Początek  
– godz. 20.00.

Natomiast 19 lipca o godz. 
19.00 w Ewangelicko-Augs-
burskim Kościele Zbawiciela 
(ul. Jagiellońska 19A) rozpocz-
nie się koncert zatytułowany 
„Eternity”. Wystąpi francuski 
duet klawesynowy Le Petit 

Concert Baroque. Siostry Chani 
i Nadja Lesaulnier zaprezentują 
klawesynowe wersje ulubionych 
fragmentów bachowskich kan-
tat oraz słynnego VI Koncertu 
brandenburskiego, a także fran-
cuską muzykę operową współ-
czesnego Bachowi Jean-Marie 
Leclair’a.

Kolejna odsłona festiwalu 
szykuje się 21 lipca. – W sprzy-
jającym kontemplacji wnętrzu 
najstarszego gliwickiego ko-
ścioła pw. św. Bartłomieja przy  
ul. Toszeckiej 36 zabrzmi kla-
wesyn w roli solowej i kame-
ralnej. Zagra na nim jedna  
z najbardziej wszechstronnych 
współczesnych wykonawczyń 
muzyki klawiszowej – Olga Pa-
shchenko. Urodzona i wykształ-
cona w Moskwie, obecnie miesz-
kająca w Amsterdamie, laureatka 
prestiżowego Konkursu Bachow-
skiego w Lipsku, jako solistka  
i kameralistka jest stałym gościem 
najznakomitszych festiwali muzy-
ki dawnej i współczesnej. Zapre-
zentuje w Gliwicach bachowską 
wizję barokowego stylus fantasti-
cus w jego trzech klawesynowych 
toccatach. Wykona także dwie 
sonaty Jana Sebastiana na violę 
da gamba i klawesyn. W tych 
dziełach towarzyszyć jej będzie 
Anna Katyńska – mieszkająca  
w Rotterdamie polska wioloncze-
listka i gambistka – zapowiada 
Piotr Oczkowski. Początek – godz. 
19.00.

Zapowiedź ostatnich koncer-
tów festiwalu – w kolejnym wy-
daniu „MSI”. Program i szczegó-
łowe informacje można znaleźć 
na stronie www.kikgliwice.com. 
Bilety są dostępne w Centrum 
Informacji Turystycznej i Kul-
turalnej (ul. Dolnych Wałów 3,  
tel. 32/231-38-55), za pośred-
nictwem portalu www.bile-
ty24.pl oraz w dniu imprezy –  
w miejscu koncertu na godzi-
nę przed jego rozpoczęciem. 
Organizatorem XVI Gliwickiego 
Festiwalu Bachowskiego jest 
Klub Inicjatyw Kulturalnych. 
Przedsięwzięcie wspiera miejski 
samorząd. 

miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do Stacji artystycznej RyNek 
(Rynek 4-5) na wystawę ekslibrisów pt. „Najlepsi z najlepszych”. Prezentowane 
księgoznaki są wyborem nagrodzonych i wyróżnionych miniatur graficznych nade-
słanych w ciągu ostatnich dwóch dekad na międzynarodowy konkurs na ekslibris, 
organizowany przez mBP w Gliwicach. 

Dziesięć edycji biennale 
– będącego dziś jednym z naj-
większych i najważniejszych na 
świecie – dało plon w postaci 
imponującej kolekcji ponad  
20 000 ekslibrisów. Niewielki 
fragment tych zbiorów – około 
300 prac – można obecnie po-
dziwiać w Stacji na Rynku. 

– Dzięki chronologicznemu 
układowi wystawy mamy wy-
jątkową okazję prześledzić to, co 
działo się w tej dziedzinie sztuki 
przez ostatnie dekady, zobaczyć 
rozwój dyscypliny oraz zmiany, 
które w niej nastąpiły. A były to 
lata wyjątkowo intensywnych 
transformacji – ewoluowała 
estetyka i filozofia bukinu. 

Zmieniła się technologia – obok 
uznanych technik klasycznych, 
takich jak: miedzioryt, akwa-
forta, drzeworyt, linoryt czy 
litografia – w kolejnych latach 
widzimy powolne zdobywanie 
pozycji przez grafikę kompu-
terową. Dziś techniki cyfrowe, 
choć na wielu przeglądach wciąż 
nieuznawanie, w Gliwicach sta-
ją do równiej „walki” i w opinii 
jurorów zasługują na wyróż-
nienie. Dzięki takiej filozofii gli-
wicki konkurs daje szanse wielu 
młodym twórcom, nie mającym 
dostępu do skomplikowanego 
warsztatu, ale za to posiadają-
cym wyśmienitą wyobraźnię.  
A przecież w sztuce, a tym sa-

mym w ekslibrisie wyobraźnia 
jest najważniejsza. I właśnie, 
spotkanie z niezwykłą wyobraź-
nią twórców jest największym 
atutem prezentowanej wystawy. 
Możemy podziwiać wybitne, 
finezyjne i poetyckie miniatury, 
które są nie tylko doskonały-
mi dziełami sztuki, ale przede 
wszystkim są piękne i cieszą oko 
oraz serce zarówno specjalisty, 
jak i amatora, który poszukuje 
chwili wytchnienia od codzien-
nego zgiełku – przekonuje  
dr Krzysztof Marek Bąk, jeden  
z laureatów i jurorów gliwickie-
go konkursu. Wystawa będzie 
czynna do 1 sierpnia. Wstęp jest 
wolny.                                 (bom)

Koncerty Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego przyciągają melomanów

NaJlePSI Z NaJlePSZycH W STacJI 
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https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/nie-wiesz-co-zrobic-z-odpadami-odwiedz-pszok
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innowacje

Silesian Greenpower znów na podium! ekologiczny bolid stworzony 
przez studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach zajął drugie miej-
sce w wyścigu na torze w croft Heat i trzecie na torze w Rockingham. 

Silesian Greenpower był pierwszym 
zespołem spoza Wielkiej Brytanii, który 
wystartował w wyścigach elektrycz-
nych bolidów Greenpower Corporate 
Challenge. Zadebiutował w 2010 roku. 
Tworzą go studenci rożnych wydzia-
łów Politechniki Śląskiej w Gliwicach: 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 
Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 
Mechanicznego Technologicznego.  
W uczelnianej pracowni doskonalą bu-
dowę elektrycznych bolidów. Ich cel to 
maksymalna skuteczność i…medale. 

Od początku mierzą wysoko
W zawodach Greenpower Corporate 

Challenge liczy się efektywność bolidu  
i to, ile okrążeń jest w stanie przeje-
chać, korzystając z elektrycznego silnika  
o mocy 240 W, zasilanego z dwóch aku-
mulatorów o napięciu 12 V i pojemności 
36 Ah (każdy ze startujących otrzymuje 
taki sam zestaw napędowy).

Startując po raz pierwszy w 2010 r. 
gliwicki bolid zajął 6. miejsce wśród  
34 drużyn. W wyścigu rozgrywanym 
na torze Chichester w Wielkiej Brytanii 
pokonał m.in. takich rywali, jak Jaguar-
LandRover, Bentley czy Cambridge Uni-
versity. W rok po debiucie zespół z Gliwic 
stanął na drugim miejscu podium w tych 
zawodach. Od tego czasu co roku zajmuje 
czołowe lokaty. 

Na zwycięstwo pracuje cała dru-
żyna złożona z młodych specjalistów  
w swojej dziedzinie, np. w projekto-
waniu karoserii, badaniu kompozy-
tów i przełożeń napędów, badaniach 
aerodynamicznych, oprogramowaniu  
i elektryce. Ich wysiłek doceniono m.in. 
w ubiegłym roku, przyznając bolidowi 
z Gliwic nagrodę Siemens Best Engine-
ered Car za najlepiej zaprojektowany 
model pojazdu 3D, który w najdrobniej-

szych szczegółach odpowiadał rzeczy-
wistemu pojazdowi.

Z myślą o przyszłości
 – Wciąż mamy wiele do zrobienia. 

Chcemy sięgnąć po więcej i wygrać ligę 
F24+ (lekkich pojazdów elektrycznych 
przy. red.). Żeby to osiągnąć, musimy 
wziąć udział w jak największej liczbie wy-
ścigów – mówi Michał Sobek, wiceprezes 
fundacji Greenpower Polska, która ma za 
zadanie promowanie podobnych wyści-
gów w Polsce.  

Gliwiccy studenci konsekwentnie re-
alizują ten plan. W wyścigu rozegranym 
na początku lipca na torze w Rockingham 
(Wielka Brytania) skonstruowany przez 
nich pojazd Bullet I dojechał do mety jako 
trzeci. Jeszcze lepiej zaprezentował się na 
kolejnych zawodach w Croft Heat. Zajął 
drugie miejsce, tracąc tylko 3 sekundy 
do zwycięskiego F-eV, za którym stoi 
grupa JaguarLandRover Driven. Dobre 
wyniki gliwickiej drużyny zmotywowały 
Łukasza Grabowskiego i Michała Sobka 
do założenia fundacji Greenpower Pol-
ska. Chcą wspierać organizację wyścigów 
elektrycznych pojazdów w naszym kraju 
i inspirować inne uczelnie oraz szkoły do 
konstruowania własnych bolidów. 

– Przejazd 100 km takim pojazdem 
jak nasz kosztuje około 4 – 5 zł. Wpraw-
dzie komfort jazdy nie jest duży, ale 
myślę, że w przyszłości samochody oso-
bowe w większości będą zasilane właśnie 
energią elektryczną – podkreśla Łukasz 
Grabowski, prezes fundacji.

                 (mag)

Ścigają się z Jaguarem

Silesian Greenpower to światowa czołówka w zawodach Greenpower Corporate Challenge. Na torze Rockingham w Anglii gliwicki pojazd 
zajął trzecie miejsce ze stratą jednego okrążenia do zwycięzcy, a wyścig w Croft Heat zakończył na drugim stopniu podium
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Bolid skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach z powodzeniem ściga się z pojazdami takich drużyn,  
jak Bentley czy JaguarLandRover

Zespół Silesian Greenpower to pasjonaci, którzy przez cały rok  
pracują nad udoskonalaniem bolidów. Zanim pojazd sprawdzi się  
na torze, potrzebne są dokładne obliczenia, symulacje i testy  
poszczególnych elementów
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Więcej o Greenpower Polska w fil-
mowym cyklu „Gość Tygodnia” 
opublikowanym w piątek, 10 lipca,  
na stronie www.gliwice.eu.

http://www.gliwice.eu
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laTO W mIeŚcIe

Podczas wakacji filmowe wrażenia zapewnia gliwiczanom kino Plenerowe. Pokazy odbywają się w róż-
nych częściach miasta – ostatnio zawitały do Sośnicy.

Pokazy odbywają się w każdą nie-
dzielę wakacji, w różnych częściach Gli-
wic. To dobra okazja, żeby spędzić czas  
na świeżym powietrzu z całą rodziną, bo 
w kinie pod chmurką każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Seanse rozpoczynają się  
o godz. 18.00 projekcją dla dzieci (również 
tych pełnoletnich, bo  przecież animacje  
i baśniowe historie cieszą się popularno-
ścią wśród widzów w każdym wieku). Z ko-
lei o godz. 20.00 prezentowane są obrazy 
dla starszych widzów. W bogatym reper-
tuarze nie brakuje kultowych propozycji, 

filmów akcji czy obrazów zachwycających 
niezwykłymi zdjęciami. W najbliższą nie-
dzielę, 19 lipca, w otwartą salę kinową na 
świeżym powietrzu zmieni się Plac Grun-
waldzki. Najmłodsi zobaczą drugą część 
przygód szybującego w przestworzach 
sympatycznego samolotu, a starsi – ko-
medię romantyczną o podróżach w czasie. 

W kolejnym tygodniu kinomani 
będą mieli aż dwie okazje, żeby wybrać 
się na seans pod chmurką. W piątek, 
24 lipca, wyjątkowo o godz. 21.00, na 
parkingu przy siedzibie Domu Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej (Nowe Gliwice,  
ul. Bojkowska 37) zagości Niemieckie Kino 
Samochodowe. Natomiast w niedzielę,  
26 lipca, Kino Plenerowe odwiedzi  
Łabędy (tradycyjnie z pokazem dla 
dzieci o 18.00 i dla dorosłych o 20.00).  
Na terenach zielonych obok kościoła  
pw. św. Anny przy ul. Zygmuntowskiej wy-
świetlona zostanie m.in. oscarowa „Ida”. 

(mag)

My oglądaliśmy już bajkę dla dzieci i teraz czekamy na kolejny film. Kino plenero-
we to bardzo fajna rzecz, można się oderwać od codzienności. Fajnie, że przyjeżdża 
do naszej dzielnicy, bo do centrum nie zawsze się wybieramy, a jak coś dzieje się tutaj,  
u nas, to chętnie z tego skorzystamy. Specjalnie wracaliśmy z placu zabaw wcześniej, 
żeby zdążyć na bajkę dla dzieci.  

Bardzo fajnie, że miasto wychodzi z taką inicjatywą. Dzięki temu możemy się 

uspołecznić no i świetnie, że pokazy są darmowe. Ze znajomymi chodziliśmy na 
Kino Plenerowe w zeszłym roku i zawsze było dużo osób.

Jesteśmy widzami plenerowego kina już od jakiegoś czasu. Dobrze, że seanse są 
w różnych miejscach. My przyjechaliśmy do Sośnicy na film z centrum, na seans do 
Łabęd chcemy pojechać na rowerach.

Pamiętam kina plenerowe, objazdowe z początku lat osiemdziesiątych z różnych 

okazji. Wtedy rozwieszano ekran, wyświetlano stare filmy. To fajny powrót do tradycji, 
chociaż dawniej objazdowe kino rozstawiało się raczej w centrum, a teraz mamy 
pokazy blisko, w swojej dzielnicy.

kino z widokiem na niebo

FIlmOWy ROZkłaD JaZDy

kino plenerowe 
godz. 18.00 film dla dzieci
godz. 20.00 film dla dorosłych

19.07  Plac Grunwaldzki
26.07  Łabędy
2.08  Plac Grunwaldzki
9.08  Skwer Nacka
16.08  Plac Grunwaldzki
23.08  Park Chrobrego
30.08  Radiostacja

Niemieckie kino Samochodowe

24.07, godz. 21.00
Nowe Gliwice,  
parking przy ul. Bojkowskiej 37
1.08, godz. 12.00
Park Handlowy ARENA,  
parking przy al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego
8.08, godz. 21.00
Nowe Gliwice,  
parking przy ul. Bojkowskiej 37
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SPOłecZeńSTWO

Gliwiccy seniorzy mogą korzystać ze zniżek w obiektach miejskich  
i placówkach prywatnych.  Rabaty obejmują m.in. ofertę kulturalną, 
sportową, zdrowotną i wypoczynkową. Sprawdź wykaz aktualnych 
propozycji. 

„Gliwicki senior 67+ i 75+” to funkcjonujący od września ubiegłego roku program 
skierowany do mieszkających w Gliwicach osób powyżej 67. roku życia. Ci, którzy 
posiadają Kartę Seniora, mają zapewnione rabaty nie tylko w placówkach zarządza-
nych przez miejskie jednostki samorządowe, takich jak Muzeum, Palmiarnia lub kryte 
pływalnie. Mogą także uzyskać zniżki na usługi oferowane przez różne prywatne firmy, 
które przystąpiły do programu. Wśród nich są podmioty spoza Gliwic – np. ośrodki 
wypoczynkowe. Miasto stara się pozyskiwać kolejnych partnerów, aby baza placówek 
przyjaznych dla seniorów wciąż się powiększała. 

masz kartę Seniora? 
korzystaj ze zniżek!

Nazwa Proponowane  
zniżki

kryta pływalnia „Olimpijczyk”, ul. Oriona 120, tel. 32/445-05-75

30% Seniorzy 67+,
50% Seniorzy 75+

kryta pływalnia „Delfin”, ul. Warszawska 35, tel. 32/331-04-45
kryta pływalnia „mewa”, ul. Mewy 36, tel. 32/232-37-66
Willa caro, ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54
Oddział Odlewnictwa artystycznego muzeum w Gliwicach, 
ul. Bojkowska 37, tel. 32/231-08-54, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl
Radiostacja Gliwicka, ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04
korty tenisowe mZuk, ul. Kosynierów 6, tel. 32/331-33-60
Ośrodek Wypoczynkowy w czechowicach, ul. Ziemięcicka 62, 
tel. 32/238-88-70
Sztuczne lodowisko „Piruet”,
ul. Oriona 120 (w okresie zimowym)

Palmiarnia miejska,  
ul. Fredry 6, tel. 32/231-32-39

30% Seniorzy 67+,
Wstep bezpłatny
Seniorzy 75+

Nazwa Proponowane  
zniżki

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. 
Gliwice, ul. Kościuszki 1, 
tel. 32/238-20-91 do 96

10% rabatu na każdy zabieg komercyjny 
(w tym zabiegi usunięcia zaćmy)

VITal SPORT&RelaX 
Patryk kaszubski, 
tel. 791-269-614, 788-057-698

10% rabatu na zajęcia aqua fitness na basenie 
„Mewa” przy ul. Mewy 36
10% rabatu na zajęcia aqua fitness i masaż na base-
nie „Neptun” przy ul. Dzionkarzy 1

maT-BuD materiały Budowlane 
Sklep: Gliwice, ul. Pszczyńska 133,
tel. 32/232-27-12 
Sklep: Gliwice, ul. Andersa 20 
tel. 32/33-13-720

15% rabatu na markowe produkty w wymienionych 
obok salonach sprzedaży

antykwariat mirosław adamczyk 
Gliwice, ul. Basztowa 5, 
tel. 32/231-70-38, 530-830-008  

10% rabatu na książki nowe i używane 
z wszystkich działów

Przedsiębiorstwo „elsit” Sp. z o.o.
Gliwice, ul. Grottgera 46-50, 
tel. 32/279-20-95 

10% zniżki na badania laboratoryjne zawarte 
w obowiązującym cenniku usług komercyjnych 
10% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne zawarte w obo-
wiązującym cenniku usług komercyjnych

Galatea – Studio urody i masażu, 
Grota Solna Galos mm, Gliwice, 
ul. Tarnogórska 30, tel. 32/302-17-20

20% zniżki na inhalacje w Grocie Solnej
20% zniżki na zabiegi pielęgnacyjne
30% zniżki na masaż

centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp z o.o. 
Gliwice, ul. Szparagowa 19, 
tel. 32/234-07-25

20% zniżki na konsultacje
20% zniżki na pakiet „SENIOR”

almI-meD aleksandra mitręga 
Gliwice, ul. Barlickiego 6/1, 
tel. 731-747-978

20% rabatu na masaże częściowe
20% rabatu na masaże całościowe
30% rabatu na zabiegi relaksacji metodą Schulza 
i Jacobsona oraz metodą muzykoterapii

Praktyka lekarska Witold Truchanow-
ski, Zabrze, ul. Gen. Charlesa 
de Gaulle’a 67/1, tel. 501-121-007, 
601-466-174, 32/721-87-06

20% rabatu na badania usg (badania po wcześniej-
szej rejestracji telefonicznej)

„mayTuR” Jan may-majewski, 
tel. 606-527-608, 602-319-285
Ośrodek Żeglarski mayTuR 
Pyskowice, ul. Nad Kanałem 5

50% rabatu na całodniowy pobyt
20% rabatu na nocleg bez pościeli
20% rabatu na całodniowy czarter jachtów

Ośrodek Wypoczynkowy „Trzy koro-
ny”, Jastrzębia Góra, ul. Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci 13, tel. 733-95-95-96

10% rabatu na następujące turnusy:
Pakiet Senior, Turnusy Świąteczne,
Wczasy dla Seniora

uzdrowisko kraków Swoszowice 
Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 70, 
tel. 12/254-78-11, 12/254-78-13

10% rabatu na wybrany pobyt dostępny w ofercie 
(rabaty nie łączą się)

arka VITae Sa, Ustroń, 
ul. Szpitalna 15, tel. 883-386-028 
Ośrodek magnolia – Sanatorium ustroń
Ośrodek Tulipan – Sanatorium ustroń

10% rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne
10% rabatu na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami 
Ojca Grzegorza Sroki

Obiekt Turystyczny 
„malinowe Wzgórza” adam Nejman, 
Górki Wielkie, ul. Malinowa 22, 
tel. 33/471-24-70, 797-572-933

15% rabatu na pobyty do 1 tygodnia (cały rok)
30% rabatu na pobyty tygodniowe*
50% rabatu na pobyty dwutygodniowe*
*poza lipcem i sierpniem 

BIS-meD centrum Rehabilitacji 
w Zabrzu, ul. Majnusza 2-4, 
tel. 32/740-94-46, 604-58-47-52

10% rabatu na wszystkie usługi z zakresu rehabilitacji 

Paweł Pakuła PPHu „Paweł” 
Wieluń, ul. Śląska 24

7% rabatu na wszystkie artykuły dostępne w sklepie 
internetowym na stronie: www.puhupawel.pl

lodowisko „Tafla”
Gliwice, ul. Akademicka 29, 
tel. 32/237-14-16

Seniorzy 67+, cena za wejście w godzinach: 
od 15.30 do 17.00 – 5 zł, od 18.30 do 20.00 – 7 zł
Seniorzy 75+, cena za wejście w godzinach: 
od 15.30 do 17.00 – 3 zł, od 18.30 do 20.00 – 5 zł

Nazwa Proponowane  
zniżki

Nadwiślańska agencja Turystyczna 
Sp. z o.o., Tychy, ul. Edukacji 37

20% rabatu na pobyty w sezonie B i C 
w niżej wymienionych ośrodkach

Gliwice – jednostki miejskie

Partnerzy

Obiekt adres Telefon sezon b sezon c

Hotel *** 
Rybniczanka

ul. Kasprowicza 14
72-600 Świnoujście

91/321-45-32 22.08-26.09 26.09-31.10

OW marcel ul. Słoneczna 1-3-5
72-420 Dziwnówek

91/381-10-79 22.08-26.09 -

Hotel*** 
Górnik

ul. Kościuszki 3
78-100 Kołobrzeg 94/732-81-40 22.08-26.09 26.09-31.10

Hotel *** 
Jawor

ul. Nadmorska 65
76-034 Sarbinowo 94/316-57-20 22.08-26.09 26.09-31.10

ow 
carbo

ul. Dąbkowicka 8
76-156 Dąbki

94/314-80-40 22.08-26.09 -

ow 
Za Wydmą

ul. Uzdrowiskowa 11
76-107 Jarosławiec

59/810-94-84 22.08-26.09 26.09-31.10

ow 
Posejdon

ul. Mickiewicza 5
84-140 Jastarnia

58/675-22-01 22.08-26.09 26.09-31.10

ow eden ul. Rybacka 159
82-110 Kąty Rybackie

55/247-87-12 22.08-26.09 26.09-31.10

OW Netpun ul. Gdańska 143
82-120 Krynica Morska

55/247-61-81 22.08-31.10 -

dwl 
Jagiellonka

ul. Piłsudskiego 24
33-380 Krynica Zdrój

18/471-27-83 5.09-26.09 26.09-31.10

olw 
Smrek

ul. Kosarzyska 1
33-350 Piwniczna Zdrój

18/446-42-61 30.05-1.08 -

ow 
morskie Oko

ul. Olczański Wierch 7
34-530 Bukowina Tatrzańska

18/207-72-12 22.08-26.09 26.09-31.10

OŻ 
Fregata

ul. Żeglarska 1, 
34-326 Zarzecze

33/863-35-63 22.08-26.09 26.09-31.10

Pensjonat*** 
Ogrodzisko

ul. Malinka 8
43-460 Wisła

33/855-36-32 22.08-26.09 26.09-31.10

Hotel*** 
Ziemowit

ul. Szpitalna 88
43-450 Ustroń

33/854-34-86 22.08-26.09 26.09-31.10

ow 
Skarbnik

ul. Kolejowa 13, 
58-540 Karpacz

75/761-95-86 22.08-26.09 26.09-31.10

OW Inter 
Piast

Kalbornia
14-120 Dąbrówno 89/647-40-31 22.08-31.10 -

ow 
mazury

Krzyże 30
12-220 Ruciane Nida

87/423-17-84 22.08-26.09 26.09-31.10

cO ZROBIĆ, aBy OTRZymaĆ GlIWIcką kaRTĘ SeNIORa?
 
Należy wypełnić wniosek, który jest 
dostępny w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego (na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21)  
lub na stronie internetowej – www.
gliwice.eu (w zakładce „Dla mieszkań-
ców”). 
Formularz należy złożyć w UM na stano-
wisku Konsultanta ds. Osób Niepełno-

sprawnych (na parterze). Tam należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości 
ze zdjęciem. Karta Seniora jest wydawana po pozytywnej weryfikacji wniosku 
w dniu jego złożenia. Karta Seniora i pierwszy duplikat są bezpłatne. Natomiast 
drugi i każdy kolejny duplikat podlega opłacie w wysokości 20 zł za kartę. 

a mOŻe TWOJa FIRma cHce WSPIeRaĆ GlIWIckIcH SeNIORÓW?

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.                   (zd)

Baza partnerów programu jest wciąż aktualizowana, a szczegółowe  
informacje są zamieszczane na stronie internetowej  

www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”.

WykaZ PODmIOTÓW OFeRuJącycH ZNIŻkI 
dla posiadaczy karty seniora

www.gliwice.eu
www.gliwice.eu
www.gliwice.eu
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OGłOSZeNIa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 
artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających 
w procesie oczyszczania ścieków z cOŚ w Gliwicach; oczyszczalni 

ścieków w Smolnicy; stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na 
terenie cOŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia 

kanalizacji); przepompowni – ul. Nadbrzeżna w Gliwicach,  
ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad łąkami w Pyskowicach,  

ul. mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun  
przy ul. kujawskiej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
DzU z 2015 r., poz. 782)

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości:

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

i komunikaty urzędowe/Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

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

że w budynku Zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność miasta Gliwice:
•	 nr 136/2015 do 24 lipca 2015 r.,
•	 nr 137/2015 do 24 lipca 2015 r.,
•	 nr 138/2015 do 24 lipca 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 18/SP/15 do 24 lipca 2015 r.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 425-434 do 23 lipca 2015 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 435-436 do 23 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

OBWIESZCZENIA

nabór nr kD.210.17.2015.BPR-4 

urząd miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Biurze Prezydenta i Rady miasta   
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej 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 pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

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

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 lipca 2015 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzę-
du 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 nu-
merem telefonu 32/238-56-50. 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nierucho-
mości, położonej w Gliwicach na wschód 
od ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki  
nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, 
obręb ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 
2,2759 ha, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, zapisanej w kW nr Gl1G/00038761/4.
Termin przetargu: 3 września 2015 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
15 513 000,00 zł
Wadium: 1 551 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 sierpnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: działka  
nr 920/5, obr. Żerniki, o pow. 0,0752 ha, 
kW nr Gl1G/00033143/1, wraz z udziałem 
wynoszącym ¼ (tj. 0,0044 ha) w prawie 
własności działki nr 920/8, obr. Żerniki,  
o pow. 0,0176 ha, kW nr Gl1G/00033143/1, 
poł. przy ul. łukasiewicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 10 września 2015 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
168 000,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic i mostów 

S.a. w Gliwicach
zatrudni operatora walca 

drogowego z uprawnieniami  
min. klasy III do 18t.

kontakt: Pion Logistyki – tel. 32/270-40-03, 
wew.140 lub 132; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i kanalizacji Spółka  
z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w zakre-
sie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych,

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, liczone od dnia uzyska-
nia uprawnień budowlanych wykonawczych  
w zakresie jak powyżej,

• znajomość obowiązującego prawa budowla-
nego i procedur administracyjnych,

• umiejętność praktycznego zastosowania wie-
dzy technicznej,

• biegła obsługa komputera,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• komunikatywność i operatywność.

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

o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające wymagany staż 

pracy,
• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające 

posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• referencje mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
aplikacji drogą pocztową na adres Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, osobiście pod wyżej 
wymieniony adres – w Dziale Kadr, Płac i Spraw 
Socjalnych (pokój 301) lub drogą e-mailową na 
adres bok@pwik.gliwice.pl.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca w ruchu  
krajowym (kat. c+e)

Siedziba firmy: Gliwice 
nr ref.: Kierowca/MSI/2015 

Oferujemy: 
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej na rynku 
od 25 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń  
w oparciu o płacę zasadniczą, premie, 
diety, ryczałty za nocleg itp.,

• wolne weekendy,
• pakiet świadczeń pozapłacowych  

w postaci opieki medycznej lub pro-
gramu sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia  

i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę pracy. 

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• elektroniczna karta kierowcy,
• doświadczenie w przewozach kra-

jowych,
• dyspozycyjność, 
• oświadczenie o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu 

ADR będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o prze- 
słanie swojego CV z zaznaczonym 
numerem referencyjnym: Kierowca/
MSI/2015 na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub na adres: Śląskie Centrum 
Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce „kariera”. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Oso-
bowych DzU nr 133, poz. 883).

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 9 lipca 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

• brukarz – wykształcenie: brak wyma-
gań, doświadczenie: mile widziane, pra-
wo jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;  

• kierowca kat. c+e – wykształcenie 
zawodowe, doświadczenie: brak wy-
magań, prawo jazy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, miejsce pracy: teren 
kraju, baza: Gliwice; 

• kosmetyczka – wykształcenie kierunko-
we, mile widziane doświadczenie, wy-
konywanie zabiegów kosmetycznych na 
ciało, manicure, pedicure, jedna zmiana, 
możliwość pracy na 1/2 etatu, miejsce 
pracy: Gliwice;

• magazynier – wykształcenie zawodo-
we, aktualna książeczka sanepidowska, 

prace przy kompletacji zamówień, prace 
załadunkowe i rozładunkowe, umowa 
na okres próbny, miejsce pracy: Gliwice;

• operator pras krawędziowych – wy-
kształcenie zawodowe techniczne, 
doświadczenie zawodowe mile wi-
dziane, umiejętność czytania rysunku 
technicznego – warunek konieczny, 
zakres obowiązków: obsługa prasy 
krawędziowej, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice-Łabędy;

• samodzielny hydraulik/pomocnik do 
przyuczenia – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, doświadczenie zawodowe 
min. 3 lata, jedna zmiana, mile widziani 
również absolwenci chcący przyuczyć 
się do zawodu, umowa na okres próbny.

aB.6744.2.2015  
z 7 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy  
z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  

postępowania administracyjnego  
(t. j. DzU z 2013 r., poz. 267 ze zm.)  
w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  

z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji  

inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t. j. DzU z 2013 r., poz. 687 ze zm.) 

zawiadamia się, że Prezydent Miasta 
Gliwice, na wniosek Pełnomocnika 

Inwestora, zawiesił postanowieniem 
nr 537/2015 z 30 czerwca 2015 r. 
postępowanie administracyjne  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa fragmentu drogi publicznej 
po śladzie drogi oznaczonej w m.p.z.p. 
symbolem 51 kDD 1/2 wraz z budową 
skrzyżowania w formie ronda w ciągu 
ulicy Pliszki w Gliwicach”.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu sprzedaży

zasilacza trójfazowego uPS model Ge lP 10-33 seria 5.

Termin składania ofert: 17 lipca 2015 r. do godz. 14.00

Dokładny opis urządzenia oraz warunków sprzedaży dostępny jest na stronie  
internetowej www.pkm-gliwice.com.pl

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania – przetarg nieograniczony pn.:

Remont balkonów wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 
na ścianach budynku TBS przy ul. lipowej 59 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 24 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2015 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.tbs2.pl

KOMUNIKATY

Złóż wniosek na kartę  
rabatową. Szczegóły na 
www.gliwice.eu

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2339
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2346
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2253
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2253
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2253
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl
mailto:bok%40pwik.gliwice.pl?subject=
http://www.pwik.gliwice.pl
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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OGłOSZeNIa

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

na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl 

oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki mieszkaniowej

  ul. TRauGuTTa 15, lokal nr 10,  
IV piętro (poddasze), pow. 90,88 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżar-
ka, łazienka, 3 komórki
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
111 200,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. WROcłaWSka 19, lokal nr 16,  
III piętro, pow. 36,50 m2, 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, łazienka z Wc
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
83 300,00 zł
Terminy oględzin: 21 lipca 2015 r.  
od godz. 9.50 do 10.05
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. PSZcZyńSka 112B, lokal nr 20,  
VI piętro, pow. 42,50 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
111 100,00 zł
Terminy oględzin: 20 lipca 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. PSZcZyńSka 92, lokal nr 3, parter, 
pow. 33,02 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do Wc usytuowanym na klatce 
schodowej na I piętrze (części wspólne)
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
55 900,00 zł
Terminy oględzin: 20 lipca 2015 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. kOcHaNOWSkIeGO 17, lokal nr 1, 
parter, pow. 36,38 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój i Wc
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. ZyGmuNTa STaReGO 32, lokal nr 8, 
II piętro, pow. 33,95 m2 + pow. pomiesz-
czenia przynależnego 2,35 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z Wc
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
73 800,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. mONIuSZkI 11, lokal nr I, parter, 
pow. 140,89 m2, 6 pomieszczeń, 4 sani-
tariaty, korytarz
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
251 200,00 zł
Terminy oględzin: 21 lipca 2015 r.  
od godz. 11.10 do 11.25
Wadium: 12 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. cZaJkI 3, lokal nr VIII, I piętro, pow. 
25,50 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
44 600,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  ul. BłOGOSłaWIONeGO cZeSłaWa 14,  
lokal nr 12, IV piętro – poddasze, pow. 
24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
16 300,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  Garaż usytuowany na północ od  
ul. kOZIelSkIeJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
17 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

o ogłoszeniu III ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

1. lokalizacja: 
•  przy ul. Tarnogórskiej 151  

w Gliwicach,
•  przy ul. Tarnogórskiej 149  

w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetar-
gu wg danych z ewidencji gruntów  
i kw
•  działka nr 1501, obr. Szobiszo-

wice, przy ul. Tarnogórskiej 151,  
KW GL1G/00027004/0, 

•  działka nr 1502, obr.Szobiszowi-
ce, przy ul. Tarnogórskiej 149, 
KW GL1G/00028923/5, w tym 
3 wyodrębnione lokale miesz-
kalne, KW GL1G/00059335/2, 
GL1G/00059336/9, GL1G/ 
00059334/5.

3. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona w Gliwi-
cach przy ul. Tarnogórskiej 151,  
obr. Szobiszowice, obejmująca 
działkę nr 1501 o pow. 0,1991 ha, 
zabudowana budynkiem o funkcji 
mieszkalnej w zabudowie półzwar-
tej, wybudowanym w technologii 
tradycyjnej. Budynek posiada 2 kon-
dygnacje naziemne i 1 podziemną. 
Budynek nieużytkowany w bardzo 
złym stanie technicznym. Okna  
i drzwi zamurowane. Powierzchnia 
zabudowy 160,00 m².
Na działce znajdują się dwa budynki 
(garaże) będące w stanie ruiny. Część 
niezabudowaną nieruchomości 
stanowi nieuporządkowana zieleń 
niska. Kształt działki nieregularny 
wydłużony. 

Nieruchomość położona w Gliwi-
cach przy ul. Tarnogórskiej 149 
obejmująca działkę nr 1502 o pow.  
0,0502 ha, zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym – 3 lo-
kale o łącznej powierzchni użytkowej 
191,45 m2, w zabudowie półzwartej, 
wybudowanym w technologii tra-
dycyjnej. Budynek posiada 2 kon-
dygnacje naziemne i 1 podziemną. 
Powierzchnia zabudowy 130,00 m². 
Kształt działki regularny wydłużony. 
Ruch drogowy z działek nr 1501  
i 1502, obr. Szobiszowice, może zo-
stać włączony do ul. Tarnogórskiej 
poprzez istniejący zjazd na działce 
2058, obr. Szobiszowice. Teren po-
łożony w bliskiej odległości od węzła 
komunikacyjnego. 

Techniczne warunki podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt przyszłego właści-
ciela. Ewentualną przebudowę ist-
niejącego uzbrojenia nieruchomości 
nabywca wykona własnym staraniem  
w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu  
i stanem faktycznym nieruchomości, 
w tym z przebiegiem sieci. Istnieje 
możliwość wzięcia udziału w wizji 
nieruchomości w terminie – do 
uzgodnienia. Chęć uczestniczenia 
w wizji należy zgłosić najpóźniej dwa 
dni przed terminem pod numerem 
telefonu 32/239-12-21 – Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, 
Referat Zbywania.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Zbywający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela 
nieruchomości odnośnie wycinki, 
przycinki oraz przesadzenia drzew  
i krzewów określa ustawa z 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody  
(DzU 2009.151.1220 ze zm.). Wycin-
ka drzew i krzewów powyżej lat 10  
w związku z inwestycją może wiązać 
się z naliczeniem opłat. Na niezbęd-
ną wycinkę drzew i krzewów w wie-
ku powyżej 10 lat gatunków nieowo-
cowych wymagane jest uzyskanie 
zezwolenie Prezydenta Miasta.

4. Obciążenia nieruchomości i zo-
bowiązania wobec nieruchomości: 
brak

5. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego od 17 października 2010 r. 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu 
położonego po zachodniej stronie 
ul. Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Za-
torze w Gliwicach (uchwała nr 
XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.,  
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2909), 
teren położony w Gliwicach przy ul. 
Tarnogórskiej, obejmujący działkę 
nr 1502 oraz część działki nr 1501, 
obr. Szobiszowice, oznaczony jest 
symbolem: 20u – co oznacza: Tere-
ny usług różnych – istniejące, dla 
których ustalono:
przeznaczenie podstawowe:
•  usługi różne, w tym komercyjne;
przeznaczenie uzupełniające:
•  zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna i wielorodzinna,
•  zabudowa gospodarcza (garaże, 

budynki pomocnicze),
•  dojścia, dojazdy i parkingi,
•  sieci infrastruktury technicznej, 

zieleń urządzona.
część działki nr 1501, obr. Szobi-
szowice, oznaczona jest symbolem:  
5un – co oznacza: Tereny usług róż-
nych – nowe, dla których ustalono: 
przeznaczenie podstawowe: 
•  usługi różne;
przeznaczenie uzupełniające:
•  zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna i wielorodzinna,
•  zabudowa gospodarcza (garaże, 

budynki pomocnicze), dojazdy 
i parkingi, sieci infrastruktury 
technicznej, zieleń urządzona. 

Działki nr 1501, 1502, obr.Szobi-
szowice, objęte są w ww. planie 
granicą obszaru rewitalizacji. Nato-
miast budynki zlokalizowane przy 
ul. Tarnogórskiej 149 i 151 objęte 
są ochroną konserwatorską na mocy 
prawa miejscowego. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z zapisami ww. uchwały.

6. cena wywoławcza nieruchomo-
ści i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 703 000,00 zł 
minimalne postąpienie: 7030,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolnio-
na z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług (VAT), stosownie 
do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054 ze zm.).

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 września 
2015 r. o godzinie 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146. 
Zawarcie notarialnej umowy kupna
-sprzedaży nastąpi do 22 paździer-
nika 2015 r. 
I przetarg odbył się 19 listopada 
2014 r. o godzinie 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
i zakończył wynikiem negatywnym.
II przetarg odbył się 23 marca 2015 r. 
o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach i zakończył 
wynikiem negatywnym.

8. Wadium
Wadium w wysokości 70 300,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, ul. Tarnogórska oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy naj-
później 17 września 2015 r. 

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

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

o gospodarce nieruchomościami  (t. j. DzU z 2015 r., poz. 782),

ZAWIADAMIA

Zarząd Budynków miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta miasta Gliwice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki  

czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

i przetarg

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 30 lipca  
2015 r. (czwartek) od godz. 9.30 do godz. 10.15,  
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie  
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 30 lipca 2015 r. (czwartek) 
o godz. 10.30, według kolejności adresów lokali po-
danych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad,  
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A.  

I o/ Gliwice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649  
4546.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oglę-
dzin 21 lipca 2015 r. (wtorek):
1.  ul. Czajki 3-5, I piętro – godz. 9.00-9.15
2.  ul. Rolników 280, parter – godz. 12.45-13.00
3.   ul. Pszczyńska 80/1 i 2, front, parter – godz. 10.00-10.15
4.  ul. Bł. Czesława 32, front, parter – godz. 11.00-11.15
5.  ul. Zwycięstwa 33, front, I piętro – godz. 8.30-8.45
6.  ul. Sikorskiego 75, front, parter + piwnica – godz. 

11.30-11.50
7.  Pl. Jaśminu 2, front, piwnica – godz. 9.30-9.45
8.  ul. Sikorskiego 75, front, parter – godz. 11.30-11.50
9.  ul. Bł. Czesława 2A, front, parter – godz. 10.30-10.45
10.  ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14 A-D, kl. D – godz. 

12.10-12.30

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

1. ul. czajki 3-5, front, I pię-
tro, lokal użytkowy o łącznej po-
wierzchni 67,40 m2, składający 
się z 3 pomieszczeń i wyposażony  
w instalacje: elektryczną, wodno- 
kanalizacyjną, WC wspólne (na 
kl. schodowej), ogrzewanie – c.o. 
sieciowe. Stan techniczny lokalu 
– dostateczny.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1820,00 zł

minimalne postąpienie (netto) za 
1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

2. ul. Rolników 280, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 19,60 m2, składający 
się z 1 pomieszczenia i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną (odpływ od 

umywalki), WC – brak, ogrzewanie 
– brak. Stan techniczny lokalu – do 
remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 
1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

1. ul. Pszczyńska 80/1 i 2, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 93,14 m2, składający 
się z 9 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wy-
miany), wodno-kanalizacyjną, WC 
w lokalu, ogrzewanie – etażowe 
do sprawdzenia. Stan techniczny 
lokalu – do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2515,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

2. ul. Bł. czesława 32, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej po-
wierzchni 44,27 m2, składający się  
z 6 pomieszczeń i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną (do wymiany), 
gazową, wodno-kanalizacyjną, WC 
w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1195,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

3. ul. Zwycięstwa 33, front, 
I piętro, lokal użytkowy o po-
wierzchni 32,12 m2, składający się 
z 1 pomieszczenia i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno- 
kanalizacyjną w pom. wspólnego 
użytku, WC wspólne, ogrzewanie 
– piec kaflowy z wkładkami elek-
trycznymi do sprawdzenia. Stan 
techniczny lokalu – dostateczny.

cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 15,00 zł

Wadium: 1445,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%
Do lokalu przynależą pomiesz-
czenia wspólnego użytku – WC, 
korytarz.

4. ul. Sikorskiego 75, front, 
piwnica, parter, lokal użytkowy 
o łącznej powierzchni 374,12 m2, 
składający się z 28 pomieszczeń 
(w tym pow. pomieszczeń parte-
ru 176,70 m2 – 9 pom., pow. po-
mieszczeń w piwnicy 197,42 m2 
– 19 pom.) i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną (do wymia-
ny), wodno-kanalizacyjną, WC  
w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu.

cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu (parter  
176,70 m2): 9,00 zł
Wadium: 4771,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%
uwaga: Stawka za powierzchnię 
pomieszczeń piwnicznych nie 
podlega licytacji i wynosi:
197,42 m2 x 4,50 zł/m2 = 888,39 zł 
miesięcznie plus podatek VAT  
wg stawki czynszu aktualnej na 
dzień zapłaty.

5. Plac Jaśminu 2, front, piwni-
ca, lokal użytkowy o powierzchni 
112,31 m2, składający się z 3 po-
mieszczeń i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną (przygotowana 
pod zasilanie, brak umowy z Tau-
ron Dystrybucja S.A., najemca wi-
nien wystąpić o Warunki Technicz-
ne Przyłączenia i dokonać opłaty 

przyłączeniowej), brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, brak WC, 
ogrzewanie – c.o. kotłownia lo-
kalna PEC. Stan techniczny lokalu 
– dostateczny.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2695,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

6. ul. Sikorskiego 75, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 126,33 m2, składający 
się z 7 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wy-
miany), wodno-kanalizacyjną, WC 
w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 3411,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

7. ul. Bł. czesława 2a, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 68,44 m2, składający 
się z 8 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wy-
miany), wodno-kanalizacyjną, WC 
w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1848,00 zł
minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%

ii przetarg

iii przetarg

1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14a-D, 
klatka D, front, piwnica, parter, I piętro, lokal użytko-
wy o łącznej powierzchni 1147,79 m2, składający się  
z 55 pomieszczeń (w tym pow. parteru 577,36 m2  
– 19 pomieszczeń, I piętra 155,06 m2 – 12 pomiesz-
czeń, pow. piwnic 415,37 m2 – 24 pomieszczenia)  
i wyposażony w instalacje: elektryczną (do wymiany), 
wodno-kanalizacyjną, gazową, WC w lokalu, ogrze-
wanie – c.o. sieciowe (instalacja wewnętrzna w złym 
stanie technicznym, częściowo wycięta, nie nadaje się 
do dalszej eksploatacji, energia cieplna na potrzeby c.o. 
dla lokalu dostarczana jest z m.s.c. poprzez zabudowany 
bezpośrednio w lokalu wymiennik ciepła pracujący 
tylko dla lokalu. Dodatkowo w stacji zabudowany jest 

układ pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie którego 
dostawca ciepła obciążał kosztami za zużycie ciepła – 
indywidualna umowa z PEC Sp. z o.o.). Stan techniczny 
lokalu – lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu 
(parter, I piętro – 732,42 m2): 16,20 zł
Wadium: 35 596,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,62 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%
uwaga: Stawka za powierzchnię pomieszczeń piw-
nicznych nie podlega licytacji i wynosi:
415,37 m2 x 5,60 zł/m2 = 2326,07 zł miesięcznie plus po-
datek VAT wg stawki czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2324
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2341
http://www.zbm.gliwice.pl
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imprezy

cO?
GDZIe?      
kIeDy?

16 lIPca (cZWaRTek)
 ■ godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie z grami 

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

 ■ godz. 20.00: „Fuga ponad czasem” – koncert Royal String 
Quartet w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
(ul. Daszyńskiego 2) w ramach XVI Gliwickiego Festiwalu 
Bachowskiego

 ■ godz. 21.00: Pokaz filmu „Zniewolony. 12 years  
a slave” w ramach Letniego Kina Samochodowego 
na parkingu Centrum Handlowego Europa Centralna  
(ul. Pszczyńska 315)

17 lIPca (PIąTek)
 ■ godz. 18.00: Koncert Loïs Le Van Sextet z cyklu „Filhar-

monia” w Centrum Kultury JAZOVIA (Rynek 10)
 ■ godz. 19.00: „Maiurta” – spektakl Los Galindos  

w namiocie w Parku Chopina w ramach 9. Międzyna-
rodowego Festiwalu Artystów Ulicy ULICZNICY – obo-
wiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w CIKiT  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 21.00: Koncert Norwegian-Czech Jazz Quartet  
& Iva Bittová z cyklu „Filharmonia” w Centrum Kultury 
JAZOVIA (Rynek 10)

18 lIPca (SOBOTa)
 ■ godz. 17.00 i 19.00: „Maiurta” – spektakl Los Galin-

dos w namiocie w Parku Chopina w ramach 9. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy ULICZNICY 
– obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w CIKiT  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00, 20.00: „The Yelling Kitchen Prince” – show 
parakulinarny Brama Graaflanda na Rynku w ramach  
9. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy  
ULICZNICY – wstęp wolny

19 lIPca (NIeDZIela)
 ■ godz. 17.00 i 19.00: „Maiurta” – spektakl Los Galin-

dos w namiocie w Parku Chopina w ramach 9. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy ULICZNICY 
– obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w CIKiT  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00 i 20.00: Kino Plenerowe – pokazy filmowe na 
Placu Grunwaldzkim – wstęp wolny

 ■ godz. 18.00, 20.00: „The Yelling Kitchen Prince” – show 
parakulinarny Brama Graaflanda na Rynku w ramach  
9. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy  
ULICZNICY – wstęp wolny

 ■ godz. 19.00: „Eternity” – koncert Le Petit Concert Ba-
roque w Ewangelicko-Augsburskim Kościele Zbawiciela 
(ul. Jagiellońska 19A) w ramach XVI Gliwickiego Festiwa-
lu Bachowskiego

20 lIPca (PONIeDZIałek)
 ■ godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa artystyczne-

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

21 lIPca (WTORek)
 ■ godz. 19.00: „Solo i w duecie” – koncert Anny Katyń-

skiej (viola da gamba) i Olgi Pashchenko (klawesyn)  
w kościele pw. św. Bartłomieja (ul. Toszecka 36) w ra-
mach XVI Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego

a TakŻe: 
 ■ Do 30 lipca: VIII Międzynarodowy Plener Malarski „Moje 

Miasto” – wystawa poplenerowa w Centrum Organizacji 
Kulturalnych (ul. Studzienna 6)

 ■ Do 31 lipca: „W odcieniach czerni” – wystawa fotografii 
Adama Polańskiego w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (ul. Perkoza 12)

Na OcHłODĘ – 
ulIcZNIcy!

W miniony weekend, 11 i 12 lipca, ochłody szukaliśmy…  
w Parku chopina. Dzięki 9. Festiwalowi artystów ulicznych 
ulIcZNIcy w Gliwicach przenieśliśmy się w klimat bożo-
narodzeniowy i obejrzeliśmy Zimowe Igrzyska Olimpijskie  
w humorystycznej wersji. 

Festiwal, który wystartował  
3 lipca, rozpoczął się od wystę-
pów bębniarzy, amatorów żon-
glerki i gorącego tańca z ogniem. 
Dla równowagi drugi weekend 
imprezy tematycznie nawiązywał 
do zimy. W sobotę, 11 lipca, dwu-
krotnie mieliśmy okazję włączyć się  
w przedstawienie, które przygoto-
wała słowacka grupa Teatro Tatro 
i pomóc artystom wylosować spo-
śród zimowych sportów dyscypliny, 
które w zabawny sposób odegra-
ne zostały przed publicznością. 
„Zázračný divadelný automat” to 
spektakl, który został wyróżniony 
przez dziennikarzy złotym meda-
lem Igrzysk Kulturalnych w Van-
couver, a gliwiczanie nagrodzili go 
gromkimi brawami. 

W niedzielę świętowaliśmy… 
Boże Narodzenie. Muzycznie w kra-
inę przedświątecznych porządków,  
opowieści wigilijnej i Czwartego 
Króla zmierzającego do Betlejem 
przeniósł nas nietypowy koncert 
na sprzętach domowych. Gliwicki 
duet – Muzikanty – udowodnił, że 
kolędować można przy akompania-
mencie miotły, tarki czy rury PCV. 

Po zimowych występach czas 
na gości z zagranicy. W piątek,  
17 lipca, o godz. 19.00 w Parku 
Chopina rozpocznie się polska pre-
miera spektaklu „Maiurta” w wy-
konaniu Los Galindos. Hiszpańscy 
artyści zaproszą nas do jurty i za-
biorą w świat cyrkowych sztuczek 

i magicznych wspomnień. Widowi-
sko w namiocie będzie można zo-
baczyć również w sobotę, 18 lipca  
i w niedzielę, 19 lipca, o godz. 
17.00 i 19.00. 

liczba miejsc w namiocie jest 
ograniczona, więc na spektakl 
obowiązują bezpłatne wejściówki. 
można je odebrać w centrum In-
formacji kulturalnej i Turystycznej 
przy ul. Dolnych Wałów 3.

Kolejnym zagranicznym go-
ściem nadchodzącego weekendu 
będzie Barm Graafland. Ten aktor, 
muzyk i twórca teatralny z Holandii 
na Rynku zaprezentuje nietypowy 
przepis na naleśnik, na który złoży 
się żonglerka kuchennymi przybo-
rami i gra na autorskim sprzęcie 
kuchenno-perkusyjnym. Spektakl  

o Wrzeszczącym Księciu Kuchen-
nym, czyli „The Yelling Kitchen 
Prince” zobaczymy w plenerze  
w sobotę i niedzielę (18 i 19 lipca) 
o godz. 18.00 i 20.00. 

Festiwal jest organizowany 
przez Miasto Gliwice, a udział we 
wszystkich wydarzeniach jest bez-
płatny.  

(mag)

Zimowe Igrzyska na wesoło w wykonaniu Teatro Taro ze Słowacjiwww.ulicznicy.pl

Bezpłatne pokazy w ramach ULICZNIKÓW przyciągają tłumy

fo
t. 
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