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Ulicznicy 
na finiszu...

Przed nami ostatni weekend bezpłat-
nych spektakli w plenerze. W Parku Chopina 
atrakcji będzie sporo zarówno dla dorosłych 
widzów, jak i dla najmłodszych – nie możecie 
tego przegapić!

Za pracą do... 
Gliwic

Do pracy do Gliwic codziennie przyjeżdża 
ponad 28 tys. ludzi. Z takim wynikiem nasze 
miasto znalazło się na 13 miejscu zestawienia 
20 gmin, które mogą wykazać się największą 
liczbą pracowników z importu.

Wakacje 
na sportowo!

Tenis i piłka nożna – to kolejne sportowe 
propozycje dla najmłodszych gliwiczan na ak-
tywne wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia 
organizuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

Z audioprzewodnikiem 
po Gliwicach

Nowoczesne urządzenia zabiorą nas  
na wyjątkową wycieczkę po starówce lub 
śródmieściu i „opowiedzą” w trzech języ-
kach o najciekawszych miejscach w naszym 
mieście. 

Udana inauguracja 
na Okrzei 3
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

…z Marcinem Gortatem! Gwiazdor NBA, na co dzień gracz Washington Wizards, 
pojawił się w Gliwicach. Odwiedził w naszym mieście żołnierzy z Jednostki Woj-
skowej Wojsk Specjalnych AGAT. Poprowadził też rozgrzewkę i trening dla dzieci 
i młodzieży, a później rozegrał krótki mecz z reprezentacją gliwickich żołnierzy. 
Poprzez swoją fundację MG13 „Mierz wysoko” Marcin Gortat promuje „Fundację 
Weteran”, a także zdrowy tryb życia. 

Woda już tryska. Wcześniej było to niemożliwe przez popękaną nieckę.  
Obiekt został wyremontowany przez pracowników Miejskiego Zarządu  
Usług Komunalnych, którzy uszczelnili oraz pomalowali konstrukcję przy  
pomocy specjalnych środków. W upalne dni teren przy fontannie  
w Parku Chopina jest jednym z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców 
Gliwic.

Za nami kilka wyjątkowo upalnych dni. 
Termometry wskazywały ponad 30°C. 
Nic dziwnego, że gliwiczanie szukali 
ochłody nad jeziorem w Czechowicach 
i na Kąpielisku Leśnym. Poza tradycyj-
nym opalaniem i pływaniem korzystali 
z licznych atrakcji – grillowiska na Cze-
chowicach i wodnych niespodzianek na 
„Leśnym”, boisk do siatkówki plażowej, 
zjeżdżalni i wodnego toru do jazdy na 
desce. Przed nami kolejna fala upałów – 
synoptycy zapowiadają, że słupek rtęci 
skoczy do ponad 30°C. Z całą pewnością 
gliwickie akweny nadal będą przeżywa-
ły oblężenie. Przypominamy, że w czasie 
wakacji łatwiej można dojechać na Ką-
pielisko Leśne i Czechowice. Co godzinę 
(od godz. 8.27 do 18.27) na trasie Plac 
Piastów – Czechowice kursuje dodat-
kowy autobus linii 650. Rozkład jazdy 
znajdziecie na www.kzkgop.com.pl

Wielka lekcja koszykówki...

Uff, jak gorąco!

Fontanna w parku Chopina znowu działa

Michał Mikulski – twórca egzoszkieletu i nowatorskiego robota rehabilitacyj-
nego Luna EMG, został wyróżniony w pierwszej polskiej edycji prestiżowego 
konkursu Innovators Under 35, którego celem jest docenienie młodych autorów 
rozwiązań, które zmieniają świat. Wyróżnienia są przyznawane przez magazyn 
„MIT Technology Review”. 10 wyróżnionych polskich innowatorów zaprezen-
towało swoje prace w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pod takim hasłem Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Schronisko dla 
Zwierząt w Gliwicach przygotowały kampanię na rzecz odpowiedzialnej opieki 
nad zwierzętami. – Każdego roku w wakacje zwierzęta są porzucane. Chcemy 
przypomnieć, że opiekunem dla zwierząt jest się przez cały rok – mówi Barbara 
Malinowska, kierownik gliwickiego schroniska i apeluje: Zabierz swojego pupila 
na wakacje albo zapewnij mu opiekę!

Nagroda za Lunę. Gliwiczanin wyróżniony Zabierz pupila na wakacje!
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SPORT

W pierwszej kolejce nowego sezonu Piast Gliwice wygrał u siebie  
z beniaminkiem piłkarskiej ekstraklasy Termaliką Bruk – Bet Niecie-
cza 1:0 (1:0). Zwycięskiego gola strzelił Patrik Mráz, który jest no-
wym nabytkiem gliwickiego klubu. 

Piast kontrolował cały mecz. Mógł 
wygrać bardziej okazale. Spotkanie 
zakończyło się jednak skromnym zwy-
cięstwem podopiecznych Radoslava 
Látala. Decydującego o wygranej gola 

w 29 min. meczu strzelił Patrik Mráz. 
Warto zauważyć, że zwycięska bramka 
padła po stałym fragmencie gry. Kamil 
Vacek (również nowy piłkarz Piasta) 
dośrodkował piłkę z narożnika boiska 
w pole karne Termaliki, a tam naj-
przytomniej zachował się Patrik Mraz, 
który umieścił futbolówkę w siatce. 
Gości było stać jedynie na chwilowe 
zrywy, które były jednak nieskuteczne. 
Ostatnie pięć minut to agresywniejsze 
ataki beniaminka. Najlepszą okazję miał 
w drugiej połowie Adrian Paluchowski, 

ale uderzenie okazało się... niecelne.  
Z kolei gospodarze – mimo szybkiej  
i kombinacyjnej gry – nie mieli szczę-
ścia pod bramką Sebastiana Nowaka. 
Najlepszym przykładem było uderzenie 

Gerarda Badii piłką w poprzeczkę. Tak 
czy inaczej inauguracja nowego sezonu 
ekstraklasy przy ul. Okrzei była udana. 
– Jestem bardzo zadowolony z tego 
wyniku. Dopiero budujemy zespół. Mie-
liśmy mało czasu na zgranie, więc ten 
wynik cieszy. Jestem zadowolony z gry 
w obronie, bo z tą formacją mieliśmy 
problemy w okresie przygotowawczym. 
W pierwszej połowie zabrakło nam 
niestety wykończenia, gdyż sytuacji na 
podwyższenie wyniku mieliśmy sporo  
– mówił na pomeczowej konferencji tre-

ner Piasta, Radoslav Látal. – Nieciecza 
to bardzo dobra drużyna. Zawodnicy 
grali piłką i pokazali, że nie można ich 
lekceważyć. Jestem przekonany, że będą 
bardzo groźni grając u siebie – komen-
tował szkoleniowiec gliwickiej drużyny. 
W składzie beniaminka znajduje się 
wielu doświadczonych graczy. Drużyna  
z Niecieczy ma niewielkie doświadcze-
nie w grze o największą stawkę, ale  

w jej składzie można dopatrzyć się na-
zwisk znanych z występów w ekstraklasie. 

W najbliższy piątek, 24 lipca, Piast 
Gliwice rozegra ważny, derbowy mecz 
na gorącym terenie w Chorzowie z miej-
scowym Ruchem. Początek spotkania  
o godz. 18.00. „Niebiescy” przegrali swój 
pierwszy mecz z Górnikiem Łęczna. Będą 
pewnie chcieli się odegrać na drużynie  
z Gliwic. Emocje gwarantowane!        (as)

Tenis i piłka nożna – to kolejne sportowe propozycje na aktywne 
wakacje w mieście. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia organizuje Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. Za nami dwa turnu-
sy Tenisowych Wakacji na kortach przy 
ul. Kosynierów. To zajęcia, na których 
młodzi gliwiczanie poznawali technikę 
gry w tenisa. Kolejny turnus zaplanowa-
no na koniec sierpnia. 

Wkrótce dzieci i młodzież będą mieć 
następną okazję, żeby aktywnie spędzić 
czas w plenerze. W poniedziałek, 27 lip-
ca, startuje Piłkarskie Lato z MZUKiem. 
Do piątku, 31 lipca, uczestnicy (podzie-
leni na grupy z uwzględnieniem wieku  
i umiejętności) będą ćwiczyć koordyna-
cję i poznawać podstawowe elementy 
gry w piłkę nożną. Zajęcia poprowadzi 

wykwalifikowana kadra, a nad bezpie-
czeństwem młodych sportowców będzie 
czuwał ratownik medyczny. Otwarte 
dla wszystkich chętnych zajęcia będą 
rozpoczynały się każdego dnia o 10.00 
sportową rozgrzewką. Pierwszy turnus 
(od 27 do 31 lipca) odbędzie się na 
boisku przy ul. Fiołkowej w Łabędach. 
Kolejny zaplanowano w dniach od 3 do 
7 sierpnia w Ostropie, na stadionie przy 
ul. Lekarskiej. Na zakończenie każdego 
turnusu rozegrany zostanie mini turniej 
z nagrodami. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.mzuk.gliwice.pl.

                (mag)

Najważniejsze są 3 punkty.  
Tak trzymać!

Wakacje na sportowo

Patrik Mráz, nowy nabytek Piasta, został bohaterem spotkania.  
Strzelony przez Słowaka gol dał gliwiczanom upragnione zwycięstwo.

Bliski szczęścia w potyczce z beniaminkiem ekstraklasy był również 
Gerard Badia. Po jego strzale piłka trafiła w poprzeczkę
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AKTUALNOŚCI

118 wszczętych postępowań administracyjnych przeciw właścicie-
lom przeciążonych pojazdów na łączną kwotę 395 tys. zł. Oto bilans 
półrocznej pracy Inspekcji Transportu Drogowego w Gliwicach. 

– Kontrole ciężarówek i pojazdów 
dostawczych prowadzone przez funkcjo-
nariuszy Inspekcji Transportu Drogowe-
go to przykład prewencyjnych działań, 
które przynoszą wymierne efekty. Ma-
leje liczba przeciążonych samochodów, 
które niszczą infrastrukturę gliwickich 
dróg. Jest także coraz mniej pojazdów, 
które poruszają się po mieście bez wy-
maganego zezwolenia – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Miejska jednostka – od chwili wprowa-
dzenia godzinowego zakazu wjazdu do 
centrum miasta – zacieśniła współpracę 
i co rusz podejmuje wspólne akcje z ITD.

Przypomnijmy, że w Gliwicach od 
10 kwietnia 2012 roku obowiązuje 
godzinowy zakaz wjazdu samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 12 ton. Ograniczenie 

tonażowe obowiązuje w godzinach od 
6.00 do 10.00, od 14.00 do 18.00 oraz 
od północy do godz. 4.00. Niektóre cię-
żarówki mogą jednak jeździć po mieście 
przez całą dobę. Zezwoleniami, które 
wydaje Zarząd Dróg Miejskich, dyspo-
nują służby komunalne, samochody 
obsługujące sklepy i stacje benzyno-
we, lokalni przedsiębiorcy czy pojazdy 
zaopatrujące place budowy. Obecnie 
ważnych jest blisko 1500 takich „wjaz-
dówek”.

Nie wszyscy jednak przestrzegają 
zakazu. „Gapowiczów” wyłapują funk-
cjonariusze ITD, którzy na bieżąco kon-
trolują pojazdy ciężarowe i dostawcze. 
Wykorzystują przy tym mobilną wagę, 
którą w ubiegłym roku zakupił gliwicki 
ZDM. – Ciężarówki i TIR-y są ważo-
ne na stanowiskach zlokalizowanych  
w miejscach, gdzie przejeżdża ich naj-

więcej. Punkty pomiarowe znajdują się 
po obu stronach DK 88, czyli Alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego (w rejonie węzła  
z ul. Portową), przy ul. Pszczyńskiej  
(w rejonie skrzyżowania z ul. św. Jac-
ka), Rybnickiej (za zjazdem w kierunku 
C.H. Auchan oraz między łącznikiem 
z autostradą A4 a ul. Toruńską) oraz 
Toszeckiej (po obu stronach, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Przyszowską oraz na 
wysokości ośrodka wypoczynkowego 
w Czechowicach) – wymienia Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska. 

Na właściciela przeładowanego 
samochodu ciężarowego nakładana 
jest kara. Niechlubnym rekordzistą jest 
jedna z firm transportowych, która 
otrzymała w tym roku 32 tys. zł kary. 
Warto dodać, że takiej ciężarówce nie 
wolno kontynuować jazdy dopóki nie 
pozbędzie się nadmiernego ładunku. 

W sumie w ciągu pierwszego półro-
cza wszczęto 118 postępowań admini-

stracyjnych na łączną kwotę 395 tys. zł.  
Najwięcej postępowań było w drugim 
kwartale (w kwietniu – 28 na kwo-
tę 69 tys. zł, w maju – 48 na kwotę  
100,5 tys. zł i czerwcu – 33 na kwotę  
167 tys. zł). Aż 88% dochodów uzy-
skanych z kar nałożonych przez ITD na 
właścicieli przeciążonych samochodów 
– ze względu na fakt, że pomiary wy-
konywano na ternie Gliwice – trafi do 
miejskiej kasy. 

Spora liczba wszczętych postępo-
wań to niejedyny efekt skuteczności 
działań ITD. Wraz ze zwiększoną aktyw-
nością kontrolerów, ZDM odnotował 
wzrost liczby wniosków o wydanie 
zezwolenia na przejazd przez Gliwi-
ce tzw. pojazdów nienormatywnych.  
W tym roku wystawiono już 83 takie 
dokumenty. Dla porównania w 2014 r. 
było ich 25. 

               (bom)

Zapraszamy na wagę

Za pracą do... Gliwic

W ubiegłym roku gliwicki Zarząd Dróg Miejskich zakupił  
mobilną wagę, którą Inspekcja Transportu Drogowego  
wykorzystuje podczas kontroli

Większa liczba kontroli przynosi efekty – maleje liczba przeciążonych 
samochodów, które niszczą miejskie ulice, a także pojazdów, 
które poruszają się po Gliwicach bez wymaganego zezwolenia

Do pracy do Gliwic codziennie przyjeżdża ponad 28 tys. osób.  
Z takim wynikiem nasze miasto znalazło się na 13 miejscu zestawie-
nia 20 gmin, które mogą wykazać się największą liczbą pracowników 
z importu. 

Migracje za pracą regularnie śledzi 
Główny Urząd Statystyczny. I właśnie 
na bazie tych danych powstał raport, 
który wskazuje, które miasta cieszą się 
największym uznaniem wśród poszuku-
jących zatrudnienia. Czołówkę rankingu 
gmin z największą liczbą przyjeżdżających 
do pracy zajmują w większości miasta 
wojewódzkie: Warszawa, Katowice, Kra-
ków (97 tys.), Poznań (91 tys.), Wrocław  
(65 tys.). W tym zestawieniu 13 miejsce 
Gliwic to bardzo dobry wynik. Lepszym 
mogą pochwalić się praktycznie tylko 
znacznie większe miasta wojewódzkie.  

Największą, ale nie jedyną „zieloną 
wyspą” w regionie są Katowice, gdzie 

każdego dnia do pracy przyjeżdża ponad  
120 tys. osób. Najwięcej z Sosnowca, 
Tychów i Chorzowa. Oprócz Gliwic po-
szukujących pracy intensywnie przycią-
gają także: Bielsko-Biała, Częstochowa  
i Jastrzębie-Zdrój.  

Ogółem w większości gmin w Polsce 
(87 proc.) więcej osób wyjeżdża do pracy 
do innych miejsc, niż do nich przyjeżdża. 
To pokazuje, że rynek pracy w Polsce 
koncentruje się wokół silnych ośrodków 
regionalnych.

                   (nd)
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INWESTYCJE

Nowe mieszkania w centrum

Budują rondo, remontują skwer

U zbiegu ulic Mikołowskiej i Jana Pawła II wyrasta nowy budynek. Widoczny jest już 
parter pięciokondygnacyjnego, narożnego obiektu mieszkalno-usługowego, budowa-
nego przez miejską spółkę ZBM II TBS. Na kondygnacjach 1 – 5 powstanie 25 mieszkań,  
z czego 10 będzie przeznaczonych na wynajem, reszta trafi do sprzedaży. 

Lokale będą 2 i 3-pokojowe o powierzchni od 44 do 70 m2. Wszystkie będą miały 
balkony. Na parterze z kolei znajdzie się miejsce na 3 lokale użytkowe. Inwestycja ma 
zostać oddana do użytku w połowie 2016 r.

                     (mf)

Trwają prace przy przebudowie skrzyżowania u zbiegu ulic Daszyńskiego, Mickiewicza, Kozłowskiej i Sowińskiego. Zmieni się nie tylko układ 
drogowy – w sąsiedztwie remontowany jest skwer Kežmarok, który ma być bardziej estetyczny i przyjazny dla mieszkańców.

Przebudowa tego skrzyżowania to 
inwestycja oczekiwana przez wielu kie-
rowców. 5-wlotowe rondo na skrzyżo-
waniu ulic Daszyńskiego, Mickiewicza, 
Kozłowskiej i Sowińskiego zdecydowanie 
usprawni ruch drogowy i wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa. – Rozpoczęto 
od wymiany podziemnej infrastruktury,  
a roboty są prowadzone fragmentami, 
aby kierowcy – mimo trwających prac 
– mogli w jak największym zakresie 
korzystać ze skrzyżowania. Zakończyły 
się prace przy kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej, sanitarnej i energetycz-
nej. Teraz trzeba jeszcze zająć się siecią 
gazową, telekomunikacyjną i związaną  
z oświetleniem ulicznym. W ramach tego 
zadania trwa też budowa chodników  
i ścieżki rowerowej na odcinku Sowińskie-
go – od Radiowej do Daszyńskiego – rela-
cjonuje przebieg robót Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg  
Miejskich. 

To jednak nie koniec zmian w tym 
rejonie. Przebudowywana jest ulica Ra-
diowa  – wymieniona zostanie nawierzch-
nia jezdni, powstanie nowy chodnik  
i 30 miejsc postojowych, w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych. Zarząd Dróg 
Miejskich prosi kierowców o zwrócenie 
uwagi na obowiązujące oznakowa-
nie, które zmienia się na bieżąco wraz  
z postępem prac. – Planujemy w drugiej 
połowie wakacji zamknięcie ul. Radiowej 
przy jednoczesnym przywróceniu ruchu 
na nieprzejezdnych obecnie odcinkach 
ulic Sowińskiego i Mickiewicza – informuje 
ZDM. 

Równolegle trwa modernizacja skwe-
ru Kežmarok sąsiadującego z ul. Daszyń- 
skiego. – Ten skwer stanie się estetyczny 
i pełen uporządkowanej zieleni. Chodniki 
wybrukowano już kostką betonową. Poja-
wi się m.in. 13 lip drobnolistnych i łącznie 
prawie tysiąc sztuk berberysów oraz róż  
– wylicza Jadwiga Jagiełło-Stiborska. 

Wszystkie prace mają zakończyć się 
jesienią i są finansowane ze środków bu-
dżetu miejskiego. Budowa ronda będzie 

kosztować około 8 mln zł, a przebudowa 
ulicy Radiowej około 350 tys. zł.  
       (al)
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KULTURA

Trwa XVI Gliwicki Festiwal Bachowski. Tegorocz-
na edycja festiwalu, który od lat wspierany jest 
przez miejski samorząd, zakończy się w week-
end. Co przed nami?

24 lipca melomanów 
czeka wędrówka przez 
barokową muzykę z fle-
tem traverso. W Gliwicach 
wystąpi znakomity flecista 
Alexis Kossenko, wybitny 
odtwórca koncertów fleto-
wych A. Vivaldiego i C. Ph. 
Bacha. – W jego wykonaniu 
usłyszymy jeden z wirtu-
ozowskich koncertów pocz-
damskiego Bacha oraz efek-
towną i niezwykle piękną, 
świecką kantatę Bacha-ojca 
na sopran i koncertujący 
flet „Non sa che sia dolore” 
BWV 209. Soliście towarzy-
szyć będą: niemiecka śpie-
waczka Karolina Brachman, 
specjalizująca się w dawnym 
repertuarze kantatowym, 
która wykona też dwie arie 
koncertowe Händla oraz 
znana już festiwalowej pu-
bliczności {oh!}Orkiestra 

Historyczna – zespół sztur-
mem zdobywający polskie 
i zagraniczne sceny muzyki 
dawnej – wymienia Piotr 
Oczkowski, pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny fe-
stiwalu. Koncert w kościele  
pw. Wszystkich Świętych 
przy ul. Kościelnej rozpocz-
nie się o godzinie 20.00. 

XVI Gliwicki Festiwal Ba-
chowski zwieńczy spotkanie 
z muzyką Jerzego Franciszka 
Händla w Ruinach Teatru 
Victoria (Aleja Przyjaźni 18). 
– Tworzenie tzw. coverów 
aktualnych przebojów 
muzycznych już w czasach 
Händla było codziennością. 
W niezliczonych opracowa-
niach na różne instrumenty 
popularne melodie trafiały 
pod dachy wielu muzykal-
nych domów, ciesząc się 
długą żywotnością także 

poza szybko zmieniającymi 
się modami ówczesnej ope-
ry czy ruchu koncertowego. 
Zainspirowana tą tradycją 
Lautten Compagney zapre-
zentuje ulubione arie z hän-
dlowskich oper, oratoriów  
i kantat, tym razem całko-
wicie bez udziału śpiewa-
ków, za to w pomysłowych 
opracowaniach instrumen-
talnych swojego szefa Wol-
fganga Katschnera, który 
skroił je dokładnie na miarę 
swoich muzyków. Tutaj śpie-
wakami będą instrumenty, 
które dowiodą, że w dzie-
dzinie wyrazu i bogactwa 
barw niczym nie ustępują 
ludzkiemu głosowi – przeko-
nuje Piotr Oczkowski. Kon-

cert zatytułowany „Händel 
with care – Śpiewające in-
strumenty!” rozpocznie się  
26 lipca o godzinie 20.00. 

Bilety są dostępne w Cen-
trum Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej (ul. Dolnych 
Wałów 3, tel. 32/231-38-55), 
za pośrednictwem portalu 
www.bilety24.pl oraz w dniu 
imprezy – w miejscu koncer-
tu na godzinę przed jego roz-
poczęciem. Organizatorem 
XVI Gliwickiego Festiwalu 
Bachowskiego jest Klub Ini-
cjatyw Kulturalnych. Przed-
sięwzięcie wspiera miejski 
samorząd. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na 
stronie www.kikgliwice.com. 

(bom)

BESKIDZKI FOLKLOR POD ZAMKIEM
25 lipca na skwerze Salgotarjan przy Zamku Piastowskim wystąpią: Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz Ballet Folklorico Tzontemoc de Mexico. 
Plenerowy koncert ma zachęcić gliwiczan do… wyjazdu w Beskidy. 

W dniach 25 lipca –  
2 sierpnia w Wiśle, Szczyrku, 
Żywcu, Makowie Podhalań-
skim, Oświęcimiu, Ujsołach, 
Jabłonkowie, Istebnej i Biel- 
sku-Białej odbędzie się  
52. Tydzień Kultury Beskidz-
kiej. To największa impreza 
folklorystyczna w Polsce i jed-
na z największych na świecie. 

Bezpośrednio po inau-
guracji w Wiśle, do Gliwic 
przyjadą dwa zespoły. Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej w tym roku 
świętuje jubileusz 65-lecia. 
40-osobowa grupa przybli-
ża przede wszystkim tańce, 
melodie i pieśni regionu cie-

szyńskiego, ale także folklor 
sądecki, lubelski, rzeszowski 
oraz tańce górnicze, łowic-
kie i podhalańskie. Zespół 
koncertuje w całej Polsce 
i w wielu krajach europej-
skich. 

Z kolei Ballet Folklorico 
Tzontemoc de Mexico, który 
działa już 47 lat, prezentuje 

folklor różnych regionów 
Meksyku, m.in. Guerrero, 
Oaxaca, Hildago, Pueble. 
Formację tworzy 13 kobiet 
i 17 mężczyzn, którym na 
scenie towarzyszy rozbu-
dowany zespół muzyczny, 
grający na unikatowych 
instrumentach. 

Na koncert zapraszamy 
w sobotę o godzinie 19.00. 
Wstęp jest wolny! 

(bom)

Lautten Compagney

Alexis Kossenko Karolina Brachman
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MIASTO

Nowoczesne urządzenia zabiorą nas na wycieczkę po starówce lub 
śródmieściu i „opowiedzą” w trzech językach o najciekawszych miej-
scach w mieście.

Poręczne audioprzewodniki, które 
kształtem i rozmiarem przypominają 
telefon komórkowy, można wypoży-
czyć w Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej przy ul. Dolnych Wałów 3 
oraz w Centrum Informacji Kulturalnej  
i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastow-
skim. Wystarczy okazać dowód osobisty 
i uiścić zwrotną kaucję w wysokości  
50 zł. 

Przewodniki są wyposażone w słu-
chawki i łatwe w obsłudze – na stero-
wanym klawiszami ekranie wyświetlają 
się m.in. zdjęcia i mapa okolicy.

Do wyboru są dwie trasy: wycieczka 
po gliwickiej starówce i odkrywanie 
średniowiecznego dziedzictwa nasze-
go miasta lub spacer po śródmieściu 
podczas którego dowiemy się więcej  
o miejscach związanych z industrializa-
cją w drugiej połowie XIX w. 

– To trasy dobrze znane gliwicza-
nom. Pewnie świetnie poradzą sobie 
ze zlokalizowaniem omawianych 
obiektów, a turystom z pomocą przyj-
dą zdjęcia, wyświetlające się na ekra-
nie – tłumaczy Magdalena Baraniecka  
z Centrum Informacji Kulturalnej  
i Turystycznej w Gliwicach. W urządze-
niach jest też mapa okolicy, w której się 
znajdujemy. Zostały one wyposażone 
również w system GPS, dzięki czemu 
sami decydujemy o tempie, w jakim 
spacerujemy, a informacje dotyczące 

poszczególnych punktów wycieczki 
będą uruchamiały się automatycznie, 
gdy znajdziemy się w ich pobliżu. 

Spacer po starówce, podczas któ-
rego posłuchamy m.in. ciekawostek 
o murach obronnych czy kościele  
pw. Wszystkich Świętych, trwa około  
40 minut. Niewiele dłuższa powinna być 
wycieczka po śródmieściu, gdzie wysłu-
chamy m.in. opowieści o Willi Caro czy 
Palmiarni Miejskiej. Czas spaceru osta-
tecznie zależy jednak od tempa marszu 
i tego, czy zdecydujemy się też zwiedzać 
wnętrza muzeów. 

Urządzenia trafiły do Gliwic w ra-
mach Śląskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Twórcy przewodnika nie 
zapomnieli też o najmłodszych. Przy-
gotowano specjalne wersje, w których 
język jest dostosowany do młodych  
turystów w wieku od 9 do 12 lat. Mu-
zeum w Gliwicach postanowiło dodat-
kowo przystosować system do potrzeb 
obcokrajowców.

 – Postanowiliśmy stworzyć dodat-
kowe wersje językowe przewodnika 
(oprócz polskiej również  angielską  
i niemiecką) tak, by każdy zagraniczny 
turysta mógł z tego skorzystać – tłuma-
czy Magdalena Baraniecka z Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej. 

                (mag)

Z audioprzewodnikiem po Gliwicach

Wchodząc na Rynek od ul. Zwycięstwa, na Ratuszu możemy zobaczyć 
dawny herb Gliwic, na którym widnieją m.in. dwa orły i Matka Boska

Wizerunek boga mórz – Neptuna jest charakterystyczny dla nadmorskich 
miejscowości. Gliwicką fontannę postawiono tuż po rozpoczęciu budowy 
Kanału Kłodnickiego, który przez Odrę połączył Gliwice z morzem

TU WYPOŻYCZYSZ  
AUDIOPRZEWODNIKI:

Centrum Informacji  
Kulturalnej i Turystycznej
Kino Amok – Scena Bajka  

ul. Dolnych Wałów 3
 

Czynne: 
od wtorku do soboty

w godz. od 10.00 do 18.00
(przerwa 13.00 – 14.00)

Centrum Informacji Kulturalnej  
i Edukacji Regionalnej 

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2

 
Czynne:

Wtorek: 9.00 – 15.00
Środa: 9.00 – 16.00

Czwartek: 10.00 – 16.00
Piątek: 10.00 – 16.00
Sobota: 11.00 – 17.00

Niedziela: 11.00 – 16.00

CIEKAWOSTKI

W budynku przy Placu Inwalidów Wojennych, w którym obecnie  
mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach,  
kiedyś znajdowała się poczta
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

2001 – folder 01

2001 – folder 01 2001 – folder 02

Koncerty podczas 9. finału Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy w Gliwicach zgromadziły tłumy

Otwarcie wyremontowanej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Kościuszki 17

W kwietniu oddano do użytku węzeł komunikacyjny  
w obrębie Drogi Krajowej nr 88  

– zjazd z ul. Św. Wojciecha

Na początku stycznia otwarto nowy Sąd Okręgowy 
przy ul. Kościuszki 15

Pierwszy budynek TBS I przy ul. I. Daszyńskiego.  
Zdjęcie z 27 lipca 2001 r. 

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    2001

fo
t. 

J. 
Le

w
cz

yń
sk

i /
 A

. W
itw

ic
ki

 / 
ar

ch
iw

um
 U

M
 G

liw
ic

e



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  30/2015 (753), 23 lipca 2015 9

25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

2001 – folder 02

23-07-2001     19:05

W październiku nastąpiło otwarcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Jej budowę rozpoczęto w 2000 r.

Budowa krytej pływalni DELFIN  
przy ul. Warszawskiej

We wrześniu w Parku Chopina odsłonięto pomnik  
„Gliwiczanom – ofiarom wojen i totalitaryzmów”  

prof. Krzysztofa Nitscha

Przekazanie autobusów marki MAN dla PKM Gliwice.  
Zdjęcie z 6 grudnia 2001 r. 

W grudniu rozpoczęło działalność Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych. Powierzono mu m.in. zadanie 

propagowania inicjatyw obywatelskich

cdn.

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    2001
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ROZMAITOŚCI

Pan Franciszek Kuźma trafił na Śląsk po wojnie, tak jak wielu innych przesiedleń-
ców z Kresów Wschodnich. Los sprawił, że nowe życie zbudował w Gliwicach.  
16 lipca obchodził setne urodziny. Z tej okazji bukiet kwiatów w imieniu władz 
miasta wręczyli solenizantowi Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic oraz 
Małgorzata Korzeniowska, szefowa Urzędu Stanu Cywilnego.

Pan Franciszek Kuźma urodził 
się 16 lipca 1915 roku w miejsco-
wości Lubieńce w województwie 
lwowskim w rodzinie rolniczej. 
Do dziewiętnastego roku życia 
uczył się i pracował w gospo-

darstwie rodziców i fabryce 
parkietów. 

– W 1938 roku zgłosiłem się 
na ochotnika do wojska i służy-
łem w siódmym pułku artylerii 
konnej stacjonującym w Często-

chowie. W pierwszych dniach po 
wybuchu wojny zostałem ciężko 
ranny i dostałem się do niewoli 
niemieckiej – opowiada pan 
Franciszek. Po pobycie w obo-
zach jenieckich został zwolniony 
i próbował wrócić do rodzinnej 
miejscowości. Przekraczając gra-
nicę z ZSRR, został aresztowany 
pod zarzutem szpiegostwa i osa-
dzony w więzieniu w Dniepropie-
trowsku. Po sześciu miesiącach 
przesłuchań został zwolniony. 
Pozostałością tego zdarzenia 
jest widoczny do dzisiaj numer 
ewidencyjny wytatuowany na 
jego przedramieniu. Po powrocie 
do rodzinnych stron podjął pra-
cę jako listonosz. W 1941 roku 
przeniósł się do Lwowa, gdzie 
utrzymywał się z handlu.

W 1943 roku zawarł związek 
małżeński z Anną Gruszecka.  
W 1944 roku, po wkroczeniu 
wojsk radzieckich do Lwowa, 
ponownie go aresztowano. Po 
trzech tygodniach pobytu w wię-
zieniu został zwolniony. Obawia-
jąc się ponownego aresztowania, 
razem z rodziną wyjechał do Pol-
ski. –Trafiliśmy do punktu repa-
triacyjnego w Katowicach, skąd 

zostaliśmy skierowani do Gliwic 
i tutaj rozpoczęliśmy budowanie 
nowego życia. W Katowicach 
przeżyliśmy dzień zakończenia 
wojny – wspomina jubilat.

W 1946 roku pan Kuźma 
otworzył własny sklep, dzięki 
któremu utrzymywał rodzinę. 
W 1953 roku sklep został upań-
stwowiony, a pan Kuźma prze-
szedł na etat kierownika sklepu 
w państwowym przedsiębior-
stwie Warzywa i Owoce Gliwice. 
Tam pracował do 65. roku życia, 
kiedy przeszedł na emeryturę. 

Pan Kuźma wraz z żoną wy-
chowali i wykształcili sześcioro 
dzieci i do tej pory doczekali się 
sześciu wnuków i trojga prawnu-
ków. Cała rodzina, choć dzisiaj 
rozrzucona po różnych zakątkach 
świata, zjawiła się w komplecie 
na uroczystym przyjęciu urodzi-
nowym. 

Panu Franciszkowi życzymy 
dużo zdrowia i radości.

      (al)

Rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja siedziby Muzeum w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów. Od poniedziałku, 20 lipca, Willa Caro jest niedostępna dla 
zwiedzających. Gliwicki samorząd systematycznie odnawia i modernizuje obiekty 
kulturalne w mieście. To kolejna taka inwestycja.

W ramach remontu prze-
widziano wykonanie instalacji 
klimatyzacji, wentylacji oraz 
systemu nawilżania w po-
mieszczeniach ekspozycyjnych 
i sali konferencyjnej Willi Caro.  
– Celem inwestycji, finansowa-
nej w całości z budżetu Miasta 
Gliwice, jest podniesienie stan-
dardów wystawienniczych – in-
formują muzealnicy. Remont po-
trwa do końca wakacji. Pierwsza 
wystawa po jego zakończeniu 
będzie dedykowana twórczości 
Jana Dziaczkowskiego. Wernisaż  
w Czytelni Sztuki zaplanowano 
na 4 września. 

Do tego czasu zabytkowe 
wnętrza głównej siedziby gli-
wickiego Muzeum można zwie-
dzać wirtualnie. Panoramiczne 
prezentacje, po których – za 
pośrednictwem kursora – można 
się poruszać, pozwalają obejrzeć 
stałe ekspozycje w Willi Caro, 
Zamku Piastowskim, Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego  

i Radiostacji Gliwice. – To udo-
godnienie nie tylko dla osób, 
które po wizycie w Muzeum 
będą chciały przypomnieć sobie 
wyjątkową atmosferę naszych 
wystaw, ale też dla nauczycieli 
czy przewodników opracowu-
jących plan wycieczki – mówią 
muzealnicy. Chcesz wybrać się 

na wirtualny spacer? Bezpośred-
nie odnośniki można znaleźć na 
stronie internetowej www.mu-
eum.gliwice.pl. Muzealnicy nie 
mają wątpliwości, że wirtualny 
spacer tylko zaostrzy apetyt na 
spotkanie z prawdziwymi zabyt-
kami. 

               (bom)

Zakończyła się przerwa technologiczna i znów można 
korzystać z krytej pływalni „Mewa” na osiedlu Sikor-
nik. Również gliwicka Palmiarnia zostanie niebawem 
udostępniona dla zwiedzających. Przed nami kolejne 
przerwy: na „Olimpijczyku” i „Delfinie”.

Lato to najlepszy moment na 
przeprowadzenie niezbędnych 
prac modernizacyjnych w obiek-
tach typu kryta pływalnia, czy 
oranżeria. Większość gliwiczan 
korzysta z otwartych akwenów, 
więc zamknięcie krytych base-
nów jest najmniej odczuwalne. 
Z kolei w Palmiarni latem rośliny 
tropikalne najmniej cierpią, gdy 
wyłączone ogrzewanie zostaje 
poddane konserwacji. 

Podczas przerwy na pływalni 
„Mewa”, m.in. sprawdzono sys-
tem uzdatniania wody i przepro-
wadzono prace konserwacyjne. 
W Palmiarni Miejskiej natomiast 
dobiega końca konserwacja sieci 
grzewczej, wymiana magistrali 
wody wodociągowej i malo-
wanie pomieszczeń pawilonu 
wejściowego.

– Przeprowadzamy też 
konserwację dwóch zbiorników 
akwarystycznych i renowację 
oczek wodnych w pawilonie 
historycznym. Ponadto wymie-
niamy drewniane elementy  
w obiekcie – mówi Barbara 
Trzebińska, zastępca kierownika 
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. 

Niemal miesięczna przerwa 
w funkcjonowaniu obiektu za-
kończy się 24 lipca. Odwiedzają-
cy będą mogli znów przyjść do 
Palmiarni od soboty, 25 lipca. 

Przed nami jeszcze dwie 
przerwy technologiczne: od  
27 lipca do 16 sierpnia będzie za-
mknięta kryta pływalnia „Olim-
pijczyk” na osiedlu Kopernika,  
a od 18 do 31 sierpnia – „Delfin” 
przy ul. Warszawskiej. 

   (mf)

Setne urodziny Pana Franciszka

Remont w Willi Caro „Mewa”  
już otwarta

Najserdeczniej życzenia w imieniu władz miasta złożył 
jubilatowi Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic

Pan Franciszek i jego żona Anna cieszą się liczną 
rodziną – na zdjęciu z dwiema córkami
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Skwery na os. Kopernika i przy ul. Hanki Sawickiej, Las Komunalny przy ul. Cho-
rzowskiej, teren przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Sośnicy oraz  
obszar wokół zbiorników wodnych przy ul. Jesiennej – to kolejne miejsca, które 
przejdą metamorfozę. 

Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych systematycznie odna-
wia, doposaża i zagospodarowu-

je przestrzeń w różnych częściach 
Gliwic. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, którzy 
coraz chętniej uprawiają sporty 
na świeżym powietrzu, w tym 
roku oddano do użytku siłownie 
pod chmurką: na os. Sikornik i w 
Parku Chopina. 

Jeszcze w tym roku miejsce 
do ruchu w plenerze zyskają 
mieszkańcy osiedla Kopernika, 
którzy wybrali je w głosowaniu 
budżetowym. Obecnie trwa 
procedura związana z wyłonie-

niem wykonawcy, który ma tam 
postawić stanowiska do ćwiczeń, 
ławki, kosze na śmieci i stojaki 

na rowery. Na osiedlu zostanie 
zamontowanych kilka urządzeń, 
m.in. rower stacjonarny, twister, 
steper, wahadło, biegacz, wio-
sła, motyl, prasa nożna, narciarz 
biegowy oraz urządzenia do 
ćwiczeń mięśni brzucha czy klatki 
piersiowej. 

MZUK podpisał też umowy 
na stworzenie projektów dla 
czterech kolejnych inwestycji  
– dokumentacja ma być gotowa 
jeszcze w tym roku, a ich realizacja 
planowana jest na kolejne lata. 

Urządzenia do ćwiczeń  
w plenerze mają stanąć na 
skwerze przy ul. Hanki Sawickiej.  
W pobliżu nasadzone zostaną 
nowe drzewa i krzewy, wytyczo-
ne zostaną alejki przy których 
staną ławki i kosze.

Nowa zieleń, ławki i kosze na 
śmieci mają pojawić się też na 
terenie przy hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Sikorskiego 
w Sośnicy i na terenie tamtej-
szego Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Technicznych. W projekcie 
uwzględnione zostaną również 
nowe alejki i droga dojazdowa. 

Zachęcać do wypoczynku  
i rekreacji ma teren wokół zbior-
ników wodnych przy ul. Jesien-
nej. Spacerowicze mają mieć do 
dyspozycji nowe alejki i ławki. 
Metamorfozę ma przejść okolicz-
na zieleń, a oświetlenie terenu 
ma sprzyjać również wieczornym 
spacerom. 

Z kolei Las Komunalny przy 
ul. Chorzowskiej, który upodo-
bali sobie rowerzyści i amatorzy 
pieszych wędrówek, zgodnie  
z planami MZUK-u, ma stać się 
również miejscem przyjaznym 
rolkarzom. Ścieżki, po których 
będą mogli jeździć mają zostać 
wytyczone na bazie istniejących 
alejek. Przypomnijmy, że młodzi 
fani rekreacyjnej jazdy na rol-
kach w tym sezonie mogą już 
korzystać z rolkowiska, które jest 
częścią nowego skweru przy ul. 
Paderewskiego na os. Obrońców 
Pokoju.

                 (mag)

Gliwicki Flytronic ma szanse współtworzyć pierwszy 
polski samolot bezzałogowy klasy taktycznej średnie-
go zasięgu. 

To jeden z większych progra-
mów bezzałogowych w Europie. 
Polska planuje wydanie około 3 
mld zł na bezzałogowce dla woj-
ska. Spółka WB Electronics, do 
której należy Flytronic, podpisała 
umowę z firmą Thales związaną 
z transferem niektórych tech-
nologii systemu Watchkeeper 
do Polski. Natomiast krytyczne 
technologie, takie jak m.in. 
wykonanie oprogramowania, 
głowic obserwacyjnych i bez-
przewodowych łączy danych, 

będzie w odpowiedzialności 
gliwickiej spółki Flytronic.  
Prace nad samolotem, zakłada-
jąc korzystną decyzję Minister-
stwa Obrony Narodowej, ruszą 
za rok. Samoloty posłużą polskiej 
armii.

   (mf)

Na sportowo, na zielono

Zbudują polski bezzałogowiec klasy Gryf

AKTUALNOŚCI

Na nowym skwerze na osiedlu Obrońców Pokoju  
powstało miejsce do gry w kosza i jazdy na rolkach

W Bojkowie nie brakuje amatorów ćwiczeń  
na świeżym powietrzu. Gliwickie siłownie plenerowe 
są przystosowane do potrzeb osób w różnym wieku

Flytronic to dynamiczna  
i nowoczesna firma  
inżynierska o dużym  
potencjale, działająca  
na bazie doświadczeń 
zawodowych oraz pasji 
wybitnych specjalistów.  
To tu powstają  
Bezzałogowe Platformy 
Latające

W gliwickich parkach, na skwerach i zieleńcach syste-
matycznie kosi się i dosiewa trawę, dba o roślinność. 
Na bieżąco przeprowadzane są też drobne renowacje
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EDUKACJA

– W naszym przedszkolu od kilku lat w każdy piątek gości jedna bab-
cia. Gdy tylko się pojawia zaraz otacza ją wianuszek dzieci, a każde  
z nich ma jej coś ważnego do powiedzenia – opowiada Renata Klu-
ska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25. Nie jest to zwykła babcia,  
ale… baśniowa. 

Cztery lata temu, z inicjatywy Cen-
trum Wolontariatu – filii Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych, 
został uruchomiony projekt pod nazwą 
„Baśniowe Babcie”. Na czym polega? 
Wolontariuszki, nazywane tu babciami, 
odwiedzają gliwickie przedszkola i po-
magają w opiece nad dziećmi. Wykonują 
proste czynności – czytają bajki, pomaga-
ją nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, 
towarzyszą maluchom w wyjściach do 
ogrodu, a w miarę możliwości również 
w wycieczkach czy imprezach okoliczno-
ściowych. 

– Pani Jadzia, która odwiedza na-
sze przedszkole, wprowadza dzieci  
w świat dawnych zabawek, układa-
nek i gier planszowych, które przynosi  
z domu. Dzieci są tym zachwycone. Przy 
okazji wspólnej zabawy nauczyły się też 

m.in. wiersza „Murzynek Bambo”. Nasze 
przedszkolaki przyzwyczaiły się do obec-
ności „babci”, dlatego pamiętają też o niej  
i przygotowują kartki lub laurki  
z okazji różnych świąt, Dnia Babci czy 
zakończenia roku szkolnego. Wiem, że 
dla pań takie gesty są niezmiernie miłe  
i wzruszające – podkreśla Renata Kluska.

Korzyści z projektu są dla wszyst-
kich stron duże. Dla nauczycielek to 
pewnego rodzaju odciążenie, ponie-
waż część dzieci przebywa z „baśniową 
babcią”. Wówczas każdemu dziecku 
można poświęcić dużo więcej uwagi.  
Z kolei w czasie wyjść zwiększa się bez-
pieczeństwo. – Poza tym nie wszystkie 
dzieci mają swoje babcie na miejscu,  
a dla maluchów kontakt ze starszą, ciepłą 
osobą jest bardzo istotny. Podobnie dla 
wolontariuszek – zabawa z przedszko-

lakami jest jak spotkanie z własnymi 
wnukami. Ważne jest dla nich także to, 
że mogą dobrze wykorzystać swój wolny 
czas, poświecić się na rzecz drugiego 
człowieka, zrobić coś pożytecznego – 
mówi dyrektorka PM nr 25. 

Jaka powinna być „baśniowa bab-
cia”? Ciepła, kontaktowa, potrafiąca się 
bawić z dziećmi, opiekuńcza, dyspozy-
cyjna, chętna do rozmowy, reagująca na 
problemy dzieci, odpowiedzialna. Każda 
z pań jest inna i wnosi coś innego – pasje, 
talenty, umiejętności i osobowość. Ich 
potencjał nie idzie na marne. 

W roku szkolnym 2014/2015 w pro-
jekcie „Baśniowe Babcie” wzięło udział  
5 gliwickich przedszkoli i 6 wolontariu-
szek. Pod koniec czerwca odbyło się spo-
tkanie podsumowujące kolejny rok pro-
jektu. Spotkali się dyrektorzy przedszkoli, 

wolontariuszki, przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego i Centrum Wolontariatu. 
– Chciałabym, aby więcej przedszkoli 
zgłosiło się po „babcię” oraz by więcej 
pań było chętnych nią zostać. My chcie-
libyśmy, aby od września przychodziły 
do nas dwie panie. Patrząc na korzyści, 
które czerpią z tego dzieci, nauczyciele 
i wolontariuszki warto, aby w projekcie 
uczestniczyło jak najwięcej osób – prze-
konuje Renata Kluska.

Wszelkie informacje na temat przed-
sięwzięcia można uzyskać w Centrum 
Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1  
( te l .  32/775-01-78,  e-mai l :  
wolontariat@gcop.gliwice.pl). 

Anita Szczecina, 
Monika Wojdowska-Krawczyk

Baśniowa Babcia  
– ciepła, opiekuńcza, odpowiedzialna

BEZPIECZNA SZKOŁA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierym-
skiego jest jedyną szkołą w Gliwicach, która będzie realizować rzą-
dowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Ma on zwiększyć 
skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych, a także po-
móc w stworzeniu przyjaznego środowiska w placówkach oświato-
wych. W praktyce oznacza to szkolenia dla nauczycieli, opracowanie 
zbioru zasad, którymi będą się kierowali uczniowie i nagradzanie ich 
za dobre zachowanie.

Projekt „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” został wdrożony w lipcu 2014 
roku i potrwa do końca 2016 r. Na jego 
realizację rząd przeznaczył 6 mln zł. Z tej 
puli do Gliwic trafiło 12 650 zł. W ZSOS  
nr 7 projekt będzie realizowany w kla-
sach gimnazjalnych i potrwa od września 
do grudnia br. 

– Przeszkolimy nauczycieli, po-
wołamy grupę wsparcia i opracuje-
my zbiór reguł i oczekiwań, których 
będą musieli przestrzegać uczniowie. 
Wprowadzimy też punktowy system 
nagradzania zachowania. Zgodnie 
z założeniami Stosownej Analizy Za-

chowania będą punktowane tylko 
pozytywne zachowania. Uczniowie 
będą rozliczani pod koniec każdego 
miesiąca i otrzymają nagrody. Przy-
sługują one m.in. za aktywność na 
lekcji czy spokojne zachowanie pod-
czas przerwy. Nagrody z określonej 
puli, wybiorą uczniowie. Będzie to np. 
wspólne wyjście na lody lub do kina, 
albo dzień bez pytania dla całej klasy – 
wyjaśnia Dorota Tarczyńska, dyrektor 
ZSOS nr 7.

Projekt ma zminimalizować agre-
sywne zachowania w szkole i stworzyć 
strategię indywidualnego postępowania 

z każdym uczniem. Nad jego właściwym 
przebiegiem będzie czuwał terapeuta 
Stosowanej Analizy Zachowania.  

W projekt zaangażują się również rodzice 
uczniów.  

(mf)

Mimo, że wakacje w pełni, w ZSOS nr 7 jest realizowany także projekt: 
„Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”. Dzieci uczą się właściwego zachowania 
w miejscach publicznych np. podczas wyjścia do kina, na basen, czy do 
teatru. Pod koniec sierpnia uczniów czeka wielki egzamin sprawdzający – 
przetestują swoje umiejętności podczas wspólnego wakacyjnego wyjazdu. 

W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie „Baśniowe Babcie”  
wzięło udział 5 gliwickich przedszkoli i 6 wolontariuszek.  
Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny 
rok projektu – spotkali się dyrektorzy przedszkoli, wolontariuszki,  
przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Centrum Wolontariatu. 

Miłe chwile spędzone z „Baśniową Babcią” – dzieci z grupy Motylków 
z Przedszkola Miejskiego nr 4 na wycieczce w parku etnograficznym  
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EKOLOGIA / SAMORZĄD

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

SESJA RADY MIASTA
23 lipca 2015 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Objęcie mandatu i złożenie ślubowania przez 

radnego.
4. Przyjęcie protokołu sesji z 18 czerwca 2015 r.
5. Komunikaty.
6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodze-
nia z tytułu inkasa.

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zarzą-
dowi Dróg Miejskich w Gliwicach obowiązków 
inwestora zastępczego w ramach realizacji 
inwestycji pn. Zachodnia Brama Metropolii 
Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 
nr VI/104/2015 Rady Miasta Gliwice z 14 maja 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kon-
wersję wierzytelności miasta Gliwice i Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  w Gliwicach 
oraz wyrażenie zgody na objęcie przez miasto 
Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na konwersję wierzytelności miasta Gliwice 
i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Gliwicach oraz wyrażenie zgody na objęcie 
przez miasto Gliwice udziałów w podwyższo-
nym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty.

15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji 
Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/1048/2006 z 
27 kwietnia 2006 r. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 
obejmujących działki o numerach: 2/3, 3/4, 4/3, 
7, 9, 10, 197, 198, 199, 345, 348/2, obręb Stare 
Łabędy, stanowiących własność miasta Gliwice.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
oznaczonych jako działki nr 118, 125, 126, 130, 
obręb Bojkowskie Pola oraz części nieruchomo-
ści oznaczonej jako działka nr 217, obręb Boj-
kowskie Pola, o łącznej powierzchni 10,0897ha, 
położonych w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

i zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umo-
wy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. 
Centaura.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego i 
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości 
pozostającej w użytkowaniu wieczystym mia-
sta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy 
Tarnogórskiej.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikat od opłat rocznych za nieru-
chomości będące w użytkowaniu wieczystym 
Aeroklubu Gliwickiego, położone w Gliwicach 
przy ul. Toruńskiej.

22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Brzezinka, położonego na północ od ulicy Ko-
zielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
o podziale miasta Gliwice na stałe obwody 
głosowania.

24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ob-
wodów głosowania w zakładach opieki zdro-
wotnej, domach pomocy społecznej, areszcie 
śledczym oraz ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji do spraw 
referendum dla przeprowadzenia 6 września 
2015 r. na obszarze miasta Gliwice głosowania 
w ogólnokrajowym referendum.

25. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia daty 
wyborów do Rad Osiedli: Baildona, Bojków, 
Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota 

Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, 
Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, 
Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gar-
dło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, 
Żerniki.

26. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowa-
dzenia wyborów do Rad Osiedli: Baildona, 
Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, 
Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, 
Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, 
Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, 
Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, 
Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki oraz usta-
lenia wysokości diet dla członków Miejskiej 
Komisji Wyborczej i obwodowych komisji 
wyborczych.

27. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie Statutu Miasta Gliwice.

28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i 
stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz 
ustalenia zakresu ich działania i składów 
osobowych.

29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr I/6/2014 Rady Miasta Gliwice z 27 listopa-
da 2014 roku w sprawie wytypowania rad-
nych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych.

30. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez 
radnych.

31. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy 
mogą oddawać odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i zu-
żyte opony. Aktualnie dobiega końca budowa specjalistycznego sta-
nowiska, w którym będą przyjmowane także chemikalia, zużyte ba-
terie i akumulatory, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych powstał dwa lata temu 
na terenie Składowiska Odpadów przy  
ul. Rybnickiej. W PSZOK odpady są przyj-
mowane bezpłatnie, trzeba tylko zadbać 
o ich transport i spełnić kilka warunków.
1. Odpady muszą pochodzić z nierucho-

mości zamieszkałych.
2. Odpady należy dostarczyć pojazdem 

o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony.

3. Odpady są przyjmowane w następu-
jących grupach:

• odpady zielone,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe  

z drobnych prac remontowych bu-
dynków mieszkalnych (np. gruz, pa-
pa, wełna mineralna, styropian, folia) 
z wyłączeniem azbestu i eternitu,

• odpady wielkogabarytowe,
• chemikalia (np. kwasy, alkalia, od-

czynniki fotograficzne, rozpuszczal-
niki, środki ochrony roślin, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady za-
wierające rtęć, oleje i tłuszcze, farby, 

tusze, kleje, detergenty, opakowania 
zawierające substancje niebezpiecz-
ne, filtry olejowe, tkaniny do wycie-
rania, takie jak szmaty czy ścierki),

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny (w tym urządzenia zawie-
rające freony, a także kasety video  
i DVD).

Uwaga! W przypadku niezastosowania 
się do powyższych zasad – odpady nie 
zostaną przyjęte. W szczególności pra-
cownik PSZOK może odmówić przyjęcia 
odpadów, jeżeli nie są posegregowane 
lub jeśli ich rodzaj, czy ilość sugerują,  
iż nie pochodzą z gospodarstwa domo-
wego.

Więcej informacji można uzyskać te-
lefonicznie pod numerami: 668-136-080 
(PSZOK) i 32/238-54-22 (Urząd Miejski) 
lub znaleźć na stronach internetowych – 

http://www.skladowiskogliwice.pl/pszok.
html oraz www.segreguj.gliwice.eu.

Warto przypomnieć, że elektrośmieci 
(nieużywane lub niedziałające urządze-
nia elektryczne i elektroniczne) można 
oddawać także podczas zbiórek, które 
cyklicznie organizuje Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego. Harmonogram akcji 
jest dostępny na stronie www.bip.gliwi-
ce.eu w zakładce „Ekologia”. Natomiast 
przeterminowane leki przyjmowane są  
w wyznaczonych aptekach, których wykaz 
także znajduje się na stronie www.bip.
gliwice.eu w zakładce „Ekologia”.       (pu)

Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00  
do 17.00 oraz w soboty – od 7.00 
do 13.00. W dni wolne od pracy  
i święta PSZOK jest nieczynny.

TO JEST PSZOK

Budowa specjalistycznego stanowiska, w którym mieszkańcy będą 
oddawać chemikalia, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, ma zakończyć się pod koniec lipca.

Pan Jan z Gliwic przywiózł stare opony ze swojego auta. Zostaną 
wykorzystane przy budowie kolejnych kwater składowiska (zabezpie-
czą specjalną folię uszczelniającą przed uszkodzeniami)

fo
t. 
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http://www.skladowiskogliwice.pl/pszok.html
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 16 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

• cukiernik – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, doświadczenie zawodowe 
mile widziane, miejsce pracy: Gliwice, 
tylko zmiana nocna od godz. 19.00;

• specjalista DTP – informatyk – wy-
kształcenie min. średnie, wymagane 
roczne doświadczenie na ww. stano-
wisku, znajomość programów Adobe 
Photoshop, AutoCad, Corel Draw, 
znajomość języka angielskiego, zakres 
obowiązków: przygotowanie plików 
do druku, obsługa klienta, realizacja 
zleceń, umiejętność planowania zle-
conych zadań, szybkość i precyzja, 
komunikatywność i umiejętność pra-
cy w zespole, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• kierowca kat. C – doświadczenie zawo-
dowe wymagane, odpowiedzialność, 
sumienność, zaświadczenie na przewóz 
rzeczy, transport i załadunek towaru, 
miejsce pracy: Gliwice i teren Śląska;

• spawacz – wykształcenie zawodowe, 
wymagane doświadczenie zawodowe, 
wymagane uprawnienia, miejsce pra-

cy: Gliwice i teren Śląska (pracodawca 
zapewnia dojazd); 

• księgowa – wykształcenie minimum 
średnie, doświadczenie zawodowe 
konieczne, zakres obowiązków: pro-
wadzenie ksiąg handlowych, mile wi-
dziana znajomość oprogramowania 
CDN Klasyka, miejsce pracy: Gliwice, 
oferta również dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawości;

• referent – preferowane wykształce-
nie wyższe lub w trakcie studiów, mile 
widziane doświadczenie w rozliczaniu 
projektów, znajomość jęz. angielskie-
go w stopniu komunikatywnym, zakres 
obowiązków: sprawdzanie i wprowa-
dzanie dokumentów do systemu „Ge-
nerator wniosków o płatność”, weryfi-
kacja wniosków o płatność, współpraca  
z partnerami w zakresie prawidłowej  
i terminowej realizacji projektów, prze-
kazywanie wniosków o płatność w wersji 
elektronicznej i papierowej do Instytucji 
Wdrażającej, nadzór nad prawidłowym 
i terminowym obiegiem dokumentacji 
projektowej, miejsce pracy: Zabrze.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice 

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  
aplikant lub młodszy strażnik 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory 
oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do  Straży Miej-
skiej w Gliwicach, pok. 113 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie  
do 21 września 2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres 
do 21 września 2015 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-74.

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 kierowa-

nia robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych wykonawczych w zakresie jak powyżej,

• znajomość obowiązującego prawa budowlanego i pro-
cedur administracyjnych,

• umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy tech-
nicznej,

• 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 umo-

wę 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 dro-
gą pocztową na adres Przedsiębiorstwo 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 rozwijającej 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 programu spor-

towo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę w pracy. 

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• elektroniczna karta kierowcy,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność, 
• oświadczenie o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z zaznaczonym numerem re-
ferencyjnym: 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 
dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera. 

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  
w trybie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-

wień publicznych, pn.:

Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z realizowaną  
inwestycją pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej PODIUM” 

przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00

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

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
według procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie przyłączy sieci cieplnej – 6 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 23 lipca 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2015 r. o godz. 10.00

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

KOMUNIKATY

Przedszkole Miejskie nr 4,  
ul. Barlickiego 16, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane,  
pod nazwą:

1. Modernizacja obiektów – zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe ścian i fundamentów  
z pracami towarzyszącymi. 

2. Budowa placu zabaw z pracami towa-
rzyszącymi.

Termin składania ofert:  
28 lipca 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:   
28 lipca 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne 
jednostek miejskich

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

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

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

„Transport i przetwarzanie osadów ściekowych”.
Termin składania ofert:  

20 sierpnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

20 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi

Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Norberta Barlickiego 3,  

44-100 Gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane,  
pod nazwą:

Modernizacja budynku MDK  
przy ulicy Parkowej 5.
Termin składania ofert:  

4 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:   

4 sierpnia 2015 r. o godz. 13.15
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne 
jednostek miejskich

KOMUNIKATY

http://www.pup.gliwice.pl/
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=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2323
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2352
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://smgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

Złóż wniosek 
na kartę  

rabatową.  
Szczegóły na 

www.gliwice.eu

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, kuch-
nia, spiżarka, 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, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
83 300,00 zł
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
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  UL. PSZCZYŃSKA 92, lokal nr 3, par-
ter, pow. 33,02 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem 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
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  UL. KOCHANOWSKIEGO 17, lokal  
nr 1, parter, pow. 36,38 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, 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, lo-
kal nr 8, II piętro, pow. 33,95 m2  
+ pow. pomieszczenia 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. RYBNICKA 9, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 41,14 m2, 1 pokój, kuchnia,  
z dostępem do WC na klatce schodo-
wej (części wspólne)
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
70 500,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. WOLNOŚCI 26, lokal nr 2, parter, 
pow. 47,90 m2 + pom. przynależne  
6,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
85 900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 4300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 17, lokal nr 6,  
II piętro, pow. 49,50 m2 + piwnica 
6,90 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
92 800,00 zł
Termin oględzin: 27 lipca 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. KOZIELSKA 20, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 21,85 m2 + pom. przy-
należne 2,45 m2, 1 pokój, kuchnia,  
z dostępem do WC usytuowanym  
w częściach wspólnych
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
38 100,00 zł

Termin oględzin: 29 lipca 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. WROSŁAWSKA 18, lokal nr 2, I pię-
tro, pow. 77,41 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
178 600,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2015 r.  
od godz. 12.20 do 12.35
Wadium: 9000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

  UL. ŚREDNIA 6, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 46,43 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, spiżarka, łazienka
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
86 600,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2015 r.  
od godz. 13.35 do 13.50
Wadium: 4400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

  UL. BEDNARSKA 5, lokal nr 5, pod-
dasze, pow. 65,42 m2 + piwnica  
– 3,19 m2 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
120 800,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2015 r.  
od godz. 12.50 do 13.05
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

  UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIE-
GO 7, lokal nr 6, III piętro, pow. 123,55 
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
201 900,00 zł
Termin oględzin: 6 sierpnia 2015 r.  
od godz. 9.30 do 9.45
Wadium: 10 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal nr I, par-
ter, pow. 140,89 m2, 6 pomieszczeń,  
4 sanitariaty, korytarz
Termin przetargu: 30 lipca 2015 r.,  
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
251 200,00 zł
Wadium: 12 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2015 r.

  UL. CZAJKI 3, lokal nr VIII, I pię-
tro, pow. 25,50 m2, 2 pomieszcze- 
nia
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 CZESŁA-
WA 14, lokal nr 12, IV piętro – podda-
sze, 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.

  Garaż nr 6 usytuowany na pół-
noc od UL. PSZCZYŃSKIEJ, pow.  
15,40 m2

Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
9700,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2015 r.  
od godz. 10.40 do 10.55
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, lokal nr I, 
piwnica, pow. 71,53 m2, 5 pomieszczeń 
użytkowych, 2 sanitariaty, pomieszcze-
nie gospodarcze, korytarz
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
146 100,00 zł
Termin oględzin: 29 lipca 2015 r.  
od godz. 14.35 do 14.45
Wadium: 7400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. SKOWROŃCZA 2, lokal nr I, parter, 
pow. 42,40 m2, 2 pomieszczenia użyt-
kowe, WC, korytarz
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
128 000,00 zł
Termin oględzin: 29 lipca 2015 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 2015 r.

  UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIE-
GO 14c, lokal nr IV, parter, pow. 16,51 
m2, 1 pomieszczenie, WC, komunika-
cja
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
43 400,00 zł

Termin oględzin: 6 sierpnia 2015 r. od 
godz. 9.55 do 10.10
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 7, lokal nr U-6, podda-
sze, pow. 15,60 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
25 100,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2015 r. od 
godz. 13.15 do 13.25
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2015 r.

  UL. NORBERTA BARLICKIEGO 13, lokal 
nr II, parter, I piętro, pow. 76,24 m2, 
6 pomieszczeń, WC, korytarz, klatka 
schodowa
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
110 500,00 zł
Termin oględzin: 6 sierpnia 2015 r. od 
godz. 9.00 do 9.15
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 15, lokal nr I, par-
ter, pow. 49,81 m2, 4 pomieszczenia, 
korytarz
Termin przetargu: 20 sierpnia 2015 r., 
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
104 000,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2015 r. od 
godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 
2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg ograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Gen. L. Berbeckiego w Gli-
wicach, działka nr 75/1, obr. Stare 
Miasto, KW nr GL1G/00032877/8, 
pow. gruntu 0,1517 ha.
Termin przetargu: 11 sierpnia 2015 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 316 000,00 zł
Wadium: 31 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 
2015 r.

II ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych nieruchomo-
ści położonych w Gliwicach przy  
ul. Dolnej Wsi, oznaczonych jako 
działka nr 204, obręb Wójtowa 
Wieś, o powierzchni 0,2728 ha, za-
pisanej w KW nr GL1G/00125081/0 
oraz jako działka nr 207, ob-
ręb Wójtowa Wieś, o po-
wierzchni 0,1914 ha, zapisanej 
w KW nr GL1G/00023821/5, 
stanowiących własność Miasta  
Gliwice.
Termin przetargu: 7 września 2015 r.. 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 442 800,00 zł
Wadium: 44 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 września 
2015 r.

II ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż 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 pra- 
wie 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 Gli-
wicach, 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.

IV ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowa-

nej nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obej-
mującej działkę nr 710, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0037 ha 
(KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Miasta Gliwice, obej-
mującej działkę nr 711, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha 
(KW nr GL1G/00046749/3), 

położonych Gliwicach przy ul. Kor-
czoka.
Termin przetargu: 17 września 2015 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 150 600,00 zł
Wadium: 15 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 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,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity DzU z 2015, poz. 782)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, zostały poda-
ne do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przezna-
czone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 139/2015 do 3 sierpnia 2015 r.
• nr 140/2015 do 4 sierpnia 2015 r.
• nr 141/2015 do 5 sierpnia 2015 r.
• nr 142/2015 do 5 sierpnia 2015 r.

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce  nieruchomo-

ściami (tekst jednolity DzU 102 z 2010 r., 
poz.651 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
Placu Inwalidów Wojennych 12, 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

przeznaczone do sprzedaży:
•  nr 438-446 do 30 lipca 2015 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•  nr 447 do 23 lipca 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•  nr 448-462 do 4 sierpnia 2015 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nie-
ruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

INFORMUJE,

https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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=10389,2351
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2351
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2351
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2351
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=10389,2351
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http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2328
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2328
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2328
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2328
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2256
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2256
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2256
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2256
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2256
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=10389,2326
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2254
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2254
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2254
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IMPREZY

CO?
GDZIE?      
KIEDY?

23 LIPCA (CZWARTEK)
 ■ godz. 21.00: Pokaz filmu „Ja, Robot” w ramach Letniego 

Kina Samochodowego na parkingu Centrum Handlowe-
go Europa Centralna (ul. Pszczyńska 315)

24 LIPCA (PIĄTEK)
 ■ godz. 20.00: „À travers le Baroque” – koncert {oh!}Or-

kiestry Historycznej w kościele pw. Wszystkich Świętych 
(ul. Kościelna) w ramach XVI Gliwickiego Festiwalu Ba-
chowskiego

25 LIPCA (SOBOTA)
 ■ godz. 19.00: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-

szyńskiej oraz Ballet Folklorico Tzontemoc de Mexico 
na skwerze Salgotarjan (przy Zamku Piastowskim) w ra-
mach 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej – wstęp wolny

 ■ godz. 20.00: „Hamlet” – spektakl Walnego Teatru w Par-
ku Chopina w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu 
Artystów Ulicy ULICZNICY – wstęp wolny

26 LIPCA (NIEDZIELA)
 ■ godz. 16.00: „Hej-Ho, Hej-Ha Orkiestra gra!” – spektakl 

dla dzieci Teatru Animacji FALKOSHOW w Parku Chopina 
w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Uli-
cy ULICZNICY – wstęp wolny

 ■ godz. 18.00 i 20.00: Kino Plenerowe – pokazy filmowe 
na terenach zielonych obok kościoła pw. św. Anny przy 
ul. Zygmuntowskiej w Łabędach – wstęp wolny

 ■ godz. 20.00: „Händel with care – Śpiewające instrumen-
ty!” – koncert Lautten Compagney w Ruinach Teatru 
Victoria (Aleja Przyjaźni 18) w ramach XVI Gliwickiego 
Festiwalu Bachowskiego

 ■ godz. 21.00: „Lost Wheels of Time” – spektakl w wyko-
naniu Adam Read & Fiodor Makarov w Parku Chopina  
w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Uli-
cy ULICZNICY – wstęp wolny

27 LIPCA (PONIEDZIAŁEK)
 ■ godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa arty-

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

28 LIPCA (WTOREK)
 ■ godz. 17.30: „Letnie głosowe wygibasy” – warsztaty 

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

29 LIPCA (ŚRODA)
 ■ godz. 19.00: „Włochy – Toskania” – spotkanie z cyklu 

„Podróże z pasją Ewy Bohosiewicz” w Stacji Artystycznej 
RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

A TAKŻE: 
 ■ 27 – 31 lipca, godz. 8.00 – 16.00: „Hola Amigos Porto Ale-

gre” – warsztaty języka hiszpańskiego w ramach Cooltu-
ralnych Wakacji w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 
– obowiązują zapisy (e-mail: sar@gtwgliwice.pl, tel. 601-
298-693)

 ■ 27 – 29 lipca, godz. 10.00 – 12.00: „Kreatywne wakacje” 
– warsztaty ceramiczne w Pracowni Rzeźby i Ceramiki  
(ul. Ziemowita 1) – obowiązują zapisy (e-mail: artcerami-
ka@gmail.com, tel. 608-724-022)

 ■ 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 Publicz-
nej (ul. Perkoza 12)

ULICZNICY  
NA FINISZU

9. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych ULICZ-
NICY powoli dobiega końca. Przed nami ostatni weekend 
bezpłatnych spektakli w plenerze – nie możecie tego prze-
gapić!

Od pierwszego lipcowego 
weekendu uliczni artyści dostar-
czają rozrywki gliwiczanom. Roz-
grzewali nas już tańcem z ogniem, 
bębniarskim i żonglerskim show, 
przywołali dla nas zimę, a w mi-
nioną sobotę i niedzielę rozbudzali 
nasze apetyty. Hiszpanie z Los 
Galindos zaprosili widzów do na-
miotu, który stanął w Parku Cho-
pina. Podczas spektaklu „Maiurta” 
wyczarowali magiczną przestrzeń, 
złożoną ze wspomnień, zapachów 
dźwięków i cyrkowych sztuczek. 

Z kolei na Rynku smakowite 
widowisko zgotował nam Wrzesz-
czący Książę, czyli Bram Graafland 
w spektaklu „The Yelling Kitchen 
Prince”. Zaprezentował wirtu-
ozerską wersję przyrządzania 
naleśnika. Jego kuchenny zestaw 
organowo-perkusyjny i żonglerka 
składnikami potrawy wzbudziły 
żywe reakcje publiczności. 

W nadchodzący weekend 
będziemy mieć ostatnią szansę, 
żeby wziąć udział w wydarzeniach 
9. Międzynarodowego Festiwalu 
Artystów Ulicy ULICZNICY. W sobo-
tę czeka na nas klasyka w bardzo 

oryginalnym wydaniu: szekspirow-
skiego „Hamleta” odegra aktor 
Walnego Teatru i jego podwodne 
marionetki. Spektakl zobaczy-
my w Parku Chopina, 25 lipca,  
o godz. 20.00. 

Do parku warto zajrzeć 
też dzień później – 26 lipca.  
O godz.16.00 Teatr Animacji Fal-
koshow odkryje przed nami ta-
jemnice działania instrumentów  
i tego, co dzieje się z nimi, kiedy 
się zużyją. Widowisko dedykowa-
ne najmłodszym powinno przy-
paść do gustu również miłośnikom 
orkiestr dętych. 

Tegorocznych ULICZNIKÓW  
zakończy w niedzielę o godz. 21.00 
surrealistyczny występ izraelsko-
niemieckiego duetu. Ci, którzy 
przyjdą do Parku Chopina pozna-
ją magiczną historię pewnego 
czarodzieja i jego wehikułu czasu. 
Adam Read i Fyodor Makarov 
chcą wciągnąć w świat spektaklu  
„Lost Wheels of Time” zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. 

(mag)

Hiszpanie z Los Galindos zabrali widzów do świata  
pachnącego mąką

W rozstawionej na rynku kuchni rządził Wrzeszczący Książę,
czyli Bram Graafland

www.ulicznicy.plfo
t. 
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