
ISSN: 1642-1108

Tygodnik bezpłatny, 31/2015 (754), 30 lipca 2015

76 10 12

Sierpień  
pełen muzyki

W Parku Chopina i na gliwickim Rynku  
w sierpniowe weekendy będzie można posłu-
chać muzyki na żywo. Sprawdźcie kto wystąpi 
w ramach Parkowego Lata i cyklu Muzyczny 
Rynek.

Nowe mieszkania  
na Granicznej

Przy ul. Granicznej powstaną nowe miesz-
kania wybudowane przez miejską spółkę ZBM 
II TBS. Nowa inwestycja trafi do 46 rodzin.  
W Gliwicach powstało już 849 mieszkań, 
których inwestorem jest „dwójka”.

Miliony  
na szkolenia

Urząd Pracy w Gliwicach oferuje różne 
formy wsparcia. Pozyskał ponad 12,5 mln 
zł na szkolenia i kursy dla pracowników oraz 
osób bezrobotnych niemal z każdej grupy 
wiekowej.

Tylko 
zwycięstwo!

Po ostatniej porażce w lidze piłkarze  
Piasta Gliwice będą mogli zrehabilitować 
się w meczu z Górnikiem Zabrze. Derbowe  
spotkanie rozegrane zostanie 31 lipca  
w Gliwicach.

https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Piegi, dwa kucyki i niezwykła siła – poznajcie bohaterkę książek Astrid Lind-
gren, która w wakacje gości w gliwickich bibliotekach. W ramach Piegowatych 
Wakacji w różnych filiach na terenie całego miasta najmłodsi gliwiczanie 
mogą wziąć udział w bezpłatnych zabawach ruchowych, plastycznych i lite-
rackich. Szczegółowy program zajęć można znaleźć na stronie internetowej  
www.biblioteka.gliwice.pl. 

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach zaprasza na kolejny rajd 
po ziemi gliwickiej. Tym razem sympatycy turystyki rowerowej przemierzą trasę: 
Rudziniec – Gliwice – Rudziniec. Start: 2 sierpnia o godz. 9.00 z gliwickiego Rynku. 
Po drodze będzie można zobaczyć m.in. ludwisarnię Felczyńskich w Taciszowie 
(najbardziej znana i ceniona odlewnia dzwonów w Polsce). Udział w rajdzie jest 
bezpłatny. Regulamin można znaleźć na stronie internetowej organizatora. 

…LIŚCIEC OLBRZYMI. Można go podziwiać w gliwickiej Palmiarni. To owad, który 
doskonale upodabnia się do liści. Osiąga wielkość do 12 cm. Czując zagroże-
nie kołysze się na boki – przypomina wówczas drżący na wietrze liść. Wśród 
nowych okazów, które można zobaczyć odwiedzając gliwickie tropiki jest też  
palma KERRIDOXA, która w naturalnych warunkach występuje w tropikalnej Azji,  
a w Polsce (z dużym prawdopodobieństwem) można ją zobaczyć tylko u nas!

…można stawiać pod okiem doświadczonych instruktorów na placu Krakow-
skim. Podczas Deskacji, czyli wakacji z deskorolką, dzieci i młodzież mogą 
bezpłatnie nauczyć się jazdy, trików i tego, jak bezpiecznie poruszać się po 
skateparku. Skaterzy z Klubu Sportowego Ronin Gliwice zapraszają chętnych 
do nauki w każdym wieku w sierpniowe poniedziałki o 18.00.  Zapewniają deski, 
kaski i dobrą, sportowa zabawę. 

Pippi Pończoszanka. W sam raz na wakacje!

Wsiądź na rower. W grupie raźniej!

To nie jest liść. To owad! A dokładnie...

Pierwsze kroki na deskorolce...

Jeśli robisz wyjątkowe i ciekawe Twoim zdaniem zdjęcia Gliwic. Jeśli chcesz 
pokazać piękne i niekoniecznie znane (a może i znane, ale w wyjątkowym uję-
ciu) miejsca w naszym mieście. Jeśli zajmujesz się fotografowaniem, a robienie 
zdjęć związanych z Gliwicami to Twoja pasja – nie czekaj! Wyślij nam Twoje 
zdjęcia Gliwic na adres: promocja@um.gliwice.pl. Być może akurat Twoje zdjęcie 
pojawi się na łamach „MSI” i trafi do szerokiego grona naszych Czytelników. 

…mieliśmy w ostatni weekend lipca. Przez cały miesiąc sztuka gościła na 
gliwickim Rynku i w Parku Chopina. Na zakończenie 9. Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicznych ULICZNICY zanurzyliśmy się w szekspirowskiej 
historii wraz z podwodnymi marionetkami i poznaliśmy tajemnice orkiestry,  
a Park Chopina zmienił się w magiczny ogród czarownika, który włada czasem. 
Atrakcji było co niemiara!  

Magiczny koniec ULICZNIKÓW...
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TEMAT TYGODNIA

W centrum Gliwic – podobnie jak w wielu innych dużych miastach 
– za parkowanie samochodu trzeba będzie płacić. System ma zacząć 
działać na początku sierpnia – informuje miejska spółka Śląska Sieć 
Metropolitalna.

Celem wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP) jest m.in. zwiększenie 
dostępności miejsc postojowych na drogach publicznych. Ich liczba w gęsto zabudo-
wanym śródmieściu jest ograniczona. Tymczasem w samych Gliwicach zarejestrowa-
nych jest ponad 100 tysięcy samochodów osobowych, a liczbę aut przyjeżdżających 
z innych miast trudno zliczyć. Znalezienie wolnego miejsca w centrum jest więc 
niezwykle trudne. Do tego kierowcy często zajmują parkingi przez wiele godzin. 
To ma się zmienić. System opłat powinien spowodować zdecydowanie większą 
rotację aut w dni robocze. 

Śródmiejską strefę wyznaczono mniej więcej w odległości kilkuset metrów od 
Rynku oraz ul. Zwycięstwa. Została podzielona na dwie podstrefy o zróżnicowanych 
stawkach opłat. Droższe będzie parkowanie w okolicy Rynku, tańsze poza obrębem 
Starówki. Płacić będziemy w wielofunkcyjnych urządzeniach – tzw. PIAP-ach. Stanie 
ich ponad 100. Ponadto dla osób zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania 
przygotowano Abonament Mieszkańca, a dla osób systematycznie parkujących na 
terenie SPP – Ryczałt Wielodniowy. 

 Oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania  

Podstrefa A (oznaczona kolorem czerwonym) – obręb Starówki 

Podstrefa B (oznaczona kolorem zielonym) – obszar od ul. Górnych  
i Dolnych Wałów

 
  
 Opłaty

OPŁATY BĘDĄ POBIERANE W DNI ROBOCZE – OD PONIEDZIAŁKU  
DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00. 

 Jak płacić?

W przyszłości możliwe ma być płacenie poprzez sms i system mobilny, 
a także kartami.

Opłatę za parkowanie należy uiścić niezwłocznie po zaparkowaniu. 

Bilet parkingowy trzeba umieścić za przednią szybą samochodu – tak 
aby był widoczny w całości z zewnątrz. 

 

 Opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej

• 20 zł – płatność w terminie do 7 dni w Biurze Obsługi Strefy Płat-
nego Parkowania lub przelewem na rachunek bankowy

• 50 zł – płatność nieterminowa (w razie przekroczenia terminu 
7-dniowego sprawa trafi do Zarządu Dróg Miejskich)

Płatne parkowanie.  
Co i jak?

fo
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 Abonament mieszkańca 

Abonament dla osób zamel-
dowanych w Strefie Płatnego 
Parkowania uprawnia do parko-
wania pojazdu na miejscach po-
stojowych w obrębie całej strefy.  
Kosztuje 120 zł rocznie, a opłaca 
się go w Biurze Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania. Potwierdze-
niem jest naklejka umieszczana na 
przedniej szybie samochodu. Jedna 
osoba może posiadać abonament 
na jeden samochód.

 Ryczałt Wielodniowy 

Ryczałt przydatny dla osób systematycznie parkujących auto na terenie 
SPP. Uprawnia do parkowania w danej podstrefie we wskazanym termi-
nie. Można go wykupić na okres od 5 dni do 1 roku. Opłata za 1 dzień 
w Podstrefie A wynosi 13 zł, a w Podstrefie B – 7,50 zł. Ryczałt opłaca 
się w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Potwierdzeniem jest 
naklejka umieszczana na przedniej szybie samochodu. 
 

 Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 

Nowe Gliwice, siedziba 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 
ul. Bojkowska 37/3, pokój 001C (parter) 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 – 15.30 
czwartek 10.00 – 18.00
tel. 32/441-90-60, 32/441-90-34

 Parkomat – instrukcja obsługi

Zwolnieni z opłat za parkowanie w strefie

• osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnospraw-
nych, parkujący na miejscach do tego wyznaczonych i posiadający 
wymagane uprawnienia, 

• kierujący pojazdami jednośladowymi, 
• kierowcy taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach postoju, 
• pojazdy publicznej komunikacji zbiorowej zatrzymujące się na 

ustalonych dla nich przystankach. 

TO WARTO WIEDZIEĆ 

W ramach opłaconego czasu parkowania możemy zmieniać miejsce 
postoju. Bilet wykupiony dla podstrefy A obowiązuje również w pod-
strefie B, ale opłacony w podstrefie B ważny jest tylko na jej obszarze. 

Każdorazowe wydłużenie czasu postoju wymaga wykupienia nowego 
biletu w parkomacie. Jeśli jednak nie jesteśmy blisko auta (np. dłużej 
niż zakładaliśmy załatwiamy sprawę w banku lub urzędzie), możemy 
wykupić bilet na dodatkowy czas postoju w dowolnym parkomacie 
w danej podstrefie (kontroler ma dostęp do informacji poprzez urzą-
dzenie pracujące w trybie on-line).

Cennik przewiduje możliwość wykupienia „koperty”. Zryczałtowana 
opłata miesięczna za miejsce na wyłączność wynosi 600 zł.

Aby rozpocząć obsługę parkoma-
tu, dotykamy ekran, a następnie 
naciskamy obrazek z literą „P”.

Wybieramy czas postoju i ikonę  
z napisem „dalej” u dołu ekranu.

Potwierdzamy transakcję, naciska-
jąc na obrazek z napisem „TAK”.

Wpisujemy numer rejestracyjny 
samochodu na dotykowej klawia-
turze, a potem naciskamy ikonę  
z napisem „dalej”.

Dokonując zapłaty, wrzucamy 
monety lub wsuwamy banknoty 
do odpowiednich otworów (par-
komat wypłaca resztę).

Odbieramy bilet parkingowy, który 
należy umieścić za przednią szybą 
w aucie.

Wszystkie potrzebne 
informacje
znajdziesz na

www.parkowaniegliwice.pl

Informacje Śląskiej Sieci Metropolitalnej
          (al)
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AKTUALNOŚCI

Miliony na szkolenia

Nowy radny
złożył ślubowanie

Urząd Pracy w Gliwicach pozyskał ponad 12,5 mln zł 
na szkolenia i kursy dla pracowników oraz osób bezro-
botnych niemal z każdej grupy wiekowej.

Gliwicki PUP przygotował 
różne formy wsparcia mające 
pomóc osobom bezrobotnym 
w znalezieniu pracy. Są to m.in. 
refundacja składek na ubezpie-
czenie społeczne, dotacje na 
działalność gospodarczą, możli-
wość pozyskania stażystów oraz 
bony szkoleniowe i szkolenia. 

Wsparcie 29
Projekt finansowany z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego 
ma zaktywizować osoby bezro-
botne z terenu Gliwic i powiatu 
gliwickiego. Przeznaczony jest 

dla osób do 29 roku życia. Na 
wsparcie mogą liczyć 522 osoby. 
Przygotowane dla nich formy 
wsparcia to staże, szkolenia za-
wodowe, środki na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodar-
czej i bony na zasiedlenie. Pula 
dofinansowania w tym projekcie 
wynosi blisko 5 mln zł. 

Wsparcie 30+
W ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w PUP w Gli-
wicach przeszkolonych zostanie 
226 osób. Uczestnicy będą 

korzystali  ze szkoleń zawodo-
wych, prac interwencyjnych, 
środków na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej oraz 
refundacji kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska pracy. 
Na projekt pozyskano z Unii Eu-
ropejskiej 3,2 mln zł. 

Wsparcie 45+
Równie ważne jak mini-

malizacja bezrobocia i pomoc 
w znajdywaniu pracy osobom 
bezrobotnym jest zapobieganie 
utracie pracy. Na szybko zmie-
niającym się rynku, w czasach 
dynamicznie rozwijających się 
technologii i gospodarki, wielu 
pracowników przestaje spełniać 
wymagane przez pracodawców 

kryteria. Dla takich osób stwo-
rzono kształcenie ustawiczne, 
czyli formę przekwalifikowania 
pracownika i dostosowanie 
jego umiejętności do potrzeb 
pracodawcy i zmieniających się 
realiów. Inwestowanie w poten-
cjał kadrowy ma poprawić za-
równo pozycję firm, jak i samych 
pracowników. Pracodawcy mogą 
uzyskać zwrot nawet do 100% 
kosztów szkolenia. Na realizację 
projektu pozyskano 4,4 mln zł 
z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego. Do gliwickiego PUP-u 
wpłynęły już 84 wnioski na 
przeszkolenie 546 osób. Miejsca 
jeszcze są. 

– W ubiegłym roku na kształ-
cenie ustawicznie pozyskaliśmy 

256 200 zł. W tym roku już  
4 400 000 zł. Szkolenia cieszą 
się ogromną popularnością i to 
jest dobra wiadomość. Dlatego 
24 sierpnia rusza kolejny nabór 
z Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego – wyjaśnia Monika Dąbek, 
specjalista ds. rozwoju zawodo-
wego PUP w Gliwicach.  

Szkolenia dotyczą wyłącz-
nie pracowników powyżej  
45 roku życia, ponieważ to wła-
śnie oni mają największe trud-
ności z dostosowaniem się do 
zmieniającego się rynku pracy. 

Szczegółowe informacje oraz 
druki i wnioski szkoleniowe są 
dostępne na stronie www.pup.
gliwice.pl.

   (mf)

Tomasz Tylutko z PiS zo-
stał nowym radnym miej-
skim. Ślubowanie złożył 
23 lipca podczas sesji 
Rady Miasta Gliwice. 

Objął mandat po śp. Marku 
Waniewskim. Zgodnie z prze-
pisami miejsce w RM zajmuje 
następny kandydat z tej samej 
listy – Komitetu Wyborcze-
go Prawo i Sprawiedliwość  
– w Okręgu Wyborczym nr 2, 
który w ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów 
i nie utracił prawa wybieralno-
ści.       (al)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za święto przypada-
jące w sobotę, 15 sierpnia, pracodawcy muszą wyznaczyć pra-
cownikom dodatkowy dzień wolny. W związku z tym w piątek,  
14 sierpnia, Urząd Miejski w Gliwicach będzie nieczynny.  
W godzinach od 8.00 do 13.00 otwarty będzie tylko Urząd Stanu 
Cywilnego i kasa na parterze UM. W czwartek, 13 sierpnia, Urząd 
Miejski będzie czynny o godzinę krócej – od 8.00 do 16.00.  

14 SIERPNIA BĘDĄ NIECZYNNE TAKŻE: 

• Powiatowy Urząd Pracy 

• Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zarząd Dróg Miejskich 

• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
ZGM zawiadamia dodatkowo, że 13 sierpnia  
będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 15.30

WAŻNE! 
14 sierpnia Urząd Miejski  

będzie nieczynny

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosi 6,8%.  
Dla porównania w woj. śląskim to 9,8%, a w kraju – 11,7%
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INWESTYCJE

Trwają ostatnie przygotowania do budowy ronda u zbiegu ulic: Kosów, Czapli, Jaskółczej. Jest już projekt i zezwolenie na realizację inwesty-
cji. Na początku tygodnia ogłoszono przetarg na wykonanie robót.  

Ruch na skrzyżowaniu ulic Kosów, 
Czapli i Jaskółczej na Sikorniku jest spo-
ry – szczególnie w godzinach szczytu. 
Kierowcy chętnie korzystają z wygod-
nego łącznika w tym rejonie, jakim stała 
się ul. Kosów. Wjazd na skrzyżowanie  
z tej podporządkowanej obecnie drogi 
bywa jednak trudny. Wszyscy muszą 
zachowywać szczególną ostrożność.  
– Budowa ronda przyczyni się do 

poprawy płynności ruchu samocho-
dów i pojazdów komunikacji miejskiej,  
a przede wszystkim do zwiększenia bez-
pieczeństwa zarówno kierowców, jak  
i pieszych – podkreśla Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich. 

W ramach tego zadania powsta-
nie rondo czterowylotowe wraz  
z dwoma zatokami autobusowymi przy  

ul. Czapli. Zakres prac obejmie również 
przebudowę odcinków ulic: Kosów, Cza-
pli, Jaskółczej, Olchowej, Skowrończej  
i Ziębiej (niezbędną do realizacji inwesty-
cji) i budowę chodników. Przy tej okazji 
konieczna jest także przebudowa sieci 
podziemnego uzbrojenia: kanalizacji sani-
tarnej, sieci gazowej, kabli teletechnicznych 
i elektroenergetycznych, odwodnienia, 
oświetlenia. Przedsięwzięcie obejmie je-

dynie prace w obrębie pasa drogowego, 
bez ingerencji w sąsiadującą zabudowę. 

Przetarg, w wyniku którego wybra-
na zostanie firma wykonująca roboty 
został już ogłoszony. – Jeżeli formalna 
procedura przebiegnie bez większych 
komplikacji, to przebudowa skrzyżowa-
nia rozpocznie się jesienią i zostanie za-
kończona w przyszłym roku – informuje 
ZDM.     (al)

Przy ul. Granicznej w Gliwicach powstaną nowe mieszkania wybudo-
wane przez miejską spółkę ZBM II TBS. To już czwarty etap budowy 
osiedla. Dotychczas w tym miejscu, w mieszaniach przygotowanych 
przez „dwójkę”, zamieszkało 277 rodzin. Nowa inwestycja trafi do 
kolejnych 46.

Graniczna to dobry adres. Okolica 
przy lesie cieszy się ogromną popular-
nością, a mieszkania są wynajmowane 
od razu. Dlatego ZBM II TBS z sukcesem 
kontynuje kolejny, końcowy etap inwe-
stycji w tym rejonie. Na początku br. 
zostały oddane do użytku dwa budynki 

o łącznej liczbie 57 mieszkań. W tej 
lokalizacji jest już dziesięć budynków, 
teraz powstaną dwa kolejne. Zamiesz-
ka w nich 46 rodzin. Gdy inwestycja się 
zakończy, osiedle przy zbiegu ulic Strzel-
niczej i Granicznej będą zamieszkiwały 
323 rodziny. 

– Nowa inwestycja to dwa budynki 
z 23 mieszkaniami każdy i dwa lokale 
użytkowe oraz miejsca postojowe dla 
mieszkańców. Część mieszkań zostanie 
przeznaczonych na wynajem, a część na 
sprzedaż. Ogłosiliśmy przetarg na wyło-
nienie generalnego wykonawcy inwesty-
cji. Otwarcie ofert nastąpi pod koniec 
sierpnia. Nowi lokatorzy na Graniczną 

powinni się wprowadzić w pierwszym 
kwartale 2017 roku – wyjaśnia Katarzy-
na Giza z ZBM II TBS. 

W sumie w Gliwicach powstało już 
849 mieszkań których inwestorem jest 
ZBM II TBS.

    (mf)

Na Sikorniku powstanie rondo. 
Będzie bezpieczniej

Nowe mieszkania na Granicznej

Przez skrzyżowanie czasami trudno przejechać. Po zbudowaniu ronda jazda 
będzie łatwiejsza i bardziej płynna
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

2002 – folder 01

2002 – folder 01 2002 – folder 02

Przekazanie policji wielofunkcyjnego skanera zakupionego  
ze środków budżetu miasta

Przybywa ścieżek rowerowych w mieście. Na zdjęciu 
uczestnicy wycieczki „Rowerem po Gliwicach”

W połowie maja w Urzędzie Miejskim komisyjnie otworzono  
puszkę, którą odkryły ekipy budowlane w trakcie remontu elewacji 
ratusza (zdjęcie u góry po lewej). Okazało się, że  znalezisko zawie-
ra przesłanie dziejowe pozostawione przez poprzednie pokolenia 
gliwiczan. W puszce datowanej na październik 1842 roku odkryto 

dokumenty papierowe, czarno-białe litografie oraz monety.  
W dokumentach nasi poprzednicy przekazali nam historię remontu 

wieży ratuszowej, opis miasta i traktów komunikacyjnych,  
dane o ludności oraz listę osób sprawujących władzę w Gliwicach, 

herb miasta, opis finansów miejskich itd. 
W połowie czerwca postanowiono dochować miejskiej tradycji  

i przekazać w przyszłość zapis współczesnych Gliwic (zdjęcie u góry 
po prawej). Puszkę z dokumentami umieszczono w iglicy  

Ratusza (zdjęcie obok). Przyszłym pokoleniom przekazano zawarte 
w pojemniku informacje o powierzchni i kształcie miasta, liczebno-
ści mieszkańców i ważnych dla nich wydarzeniach, o inwestycjach, 

zasobności miejskiej kasy i sposobie zarządzania gminą, 
komunikacją, transportem itd.

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    2002
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

2002 – folder 02

30-07-2002     23:22

Uroczystość oddania do użytku siedziby II Komisariatu 
Policji przy ul. Warszawskiej. Policyjne odznaki  

„wręczał” mundurowym prezydent Gliwic

Pierwszy sezon na przebudowanym Kąpielisku Leśnym

W listopadzie zaprezentowano możliwości systemu monitoringu 
wizyjnego centrum Gliwic. W ramach programu „Bezpieczne  
miasto 2002-2005” zainstalowano w śródmieściu 21 kamer

Budowa osiedla Bajkowego w Gliwicach  
(w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Żabińskiego)

cdn.

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    2002



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  31/2015 (754), 30 lipca 201510

SPORT

Po bezbarwnej grze w ubiegłej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice prze-
grał w Chorzowie z Ruchem 0:2 (0:0). W najbliższy piątek, 31 lipca, podopieczni 
Radoslava Látala zmierzą się w arcyważnym, z prestiżowego punktu widzenia, me-
czu z Górnikiem Zabrze. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy ul. Okrzei. 
Pierwszy gwizdek o godz. 18.00. 

Po meczu w Chorzowie 
trener gliwickiego Piasta mówił 
o jednym błędzie, który prze-
sądził o wyniku. Podkreślał też, 
że drużyna jest ciągle na etapie 

zgrywania się. – Wiedzieliśmy, że 
pierwsza bramka będzie decydu-
jąca i tak się stało. W pierwszej 
połowie zagraliśmy dobrze,  
ale Paweł Moskwik zmarnował 

najlepszą okazję bramkową.  
W przerwie powiedziałem, że 
błąd albo stały fragment gry za-
decyduje o wyniku. I tak też się 
stało... Nie byliśmy już w stanie 
nadgonić straty i mimo gry trze-
ma napastnikami w końcówce  
nie wyrównaliśmy stanu meczu 
– mówił Látal. 

– Jestem bardzo smutny. Po-
pełniliśmy błąd, po którym Ruch 
strzelił bramkę i to zadecydo-
wało o naszej porażce – mówił 
rozczarowany porażką w Cho-
rzowie Kamil Vacek. Czech nie 
potrafił pogodzić się z wynikiem 
tego spotkania. Kibice pewnie 
też nie. Okazja do odegrania się 
już 31 lipca z Górnikiem Zabrze.

     (as)

Tylko zwycięstwo!

Zakłopotana mina szkoleniowca Piasta w trakcie spotkania  
z Ruchem. Czy Radoslav Látal będzie miał powody do rado-
ści po meczu z Górnikiem?

Gerard Badia ma patent na rywala zza miedzy.  
W ostatnich dwóch meczach z Górnikiem dwukrotnie  
strzelił gola przeciwnikom z Zabrza
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Uformowała się drużyna siatkarek KS AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Ze starego 
składu pozostało 7 zawodniczek, 11 jest nowych. Nowa drużyna lada dzień roz-
pocznie intensywne treningi, by w październiku powalczyć o jak najwyższe miejsce 
w I lidze. 

W minionym sezonie gli-
wiczanki wywalczyły awans  
do I ligi. Aby utrzymać swoją 
pozycję, solidnie wzmocnio-
no zespół. Do drużyny dołą-
czyły: przyjmujące – Sandra 
Szychowska (Bronowianka), 
Barbara Susek (Mysłowice), 
Elżbieta Klain (BKS Bielsko-Bia-
ła), Katarzyna Bakuła (ŁKS Łódź),  
Gabriela Mazur (Sparta Warsza-
wa), atakujące – Aleksandra Jur-
kowicz (Bydgoszcz), środkowe 
– Maryna Pietrek (Mysłowice), 
Klaudia Gajewska (ŁKS Łódź), 
Karolina Sowisz (Bronowianka)  
i rozgrywające – Aleksandra 
Filip (ŁKS) i Katarzyna Py-
zdrowska (Budowlani Toruń). 
Ze starego składu pozostały: 
Anna Wrzeszcz (rozgrywająca), 
Małgorzata Sikora (przyjmu-
jąca), Patrycja Ząbek (ataku-
jąca), Patrycja Drożdzińska 
(atakująca), Alicja Markiewicz 
(libero), Daria Anton (libero)  
i Nicole Rybakiewicz.

– Zdecydowana większość 
z nich to znane i doświad-
czone siatkarki, które grały  
w I lidze. Są też dwie drugoligo-
we, wyróżniające się zawodnicz-
ki – Sandra Szychowska i Karoli-
na Sowisz. Zostały wzmocnione 
praktycznie wszystkie pozycje. 
Zmian nie ma jedynie u libero. 
Dwie zawodniczki sprawdziły 
się w poprzednim sezonie i zo-
stały w składzie – mówi doc. dr 

Krzysztof Czapla, trener KS AZS 
Politechniki Śląskiej.

27 lipca drużyna rozpoczę-
ła przygotowania do sezonu 
2015/16. Pierwsze treningi 
odbywają się w Gliwicach. Od 
3 do 8 sierpnia zespół będzie 
przebywał na obozie w Szczyr-
ku. Kolejne treningi zostaną 
przeprowadzone w obiektach 
sportowych Politechniki Śląskiej. 

– Od 11 do 13 września 
będziemy walczyć w Mi-
strzostwach Polski AZS-ów  
w Warszawie, później weźmie-
my udział w kilku turniejach. 
Wszystkie turnieje i sparingi 
mają technicznie i taktycznie 
przygotować zespół do rozgry-

wek pierwszoligowych rozpo-
czynających się 3 października 
– wyjaśnia Krzysztof Czapla. 

Obecnie drużynę tworzy  
18 zawodniczek, a w spotka-
niach ligowych uczestniczyć 
będzie czternaście (w tym dwie 
libero). 

– Mam duże wymagania  
w stosunku do zawodniczek. 
Nie chcę zbyt długo utrzymy-
wać się w pierwszej lidze. Chcę 
mieć perspektywy awansu. 
Ten zespół, który mam obecnie 
musi się znaleźć co najmniej 
na 4 miejscu w I Lidze. Są to 
wymagania wyśrubowane, ale 
realne do spełnienia – zapewnia 
trener.   (mf)

Bokserzy mają nowe miejsce treningów. Przy ul. Ko-
zielskiej powstała nowoczesna hala z ringiem. Otwar-
cie nastąpi 21 sierpnia. Ring będzie dostępny nie tylko 
dla doświadczonych pięściarzy, ale dla każdego, kto 
interesuje się sportem.

Dawna hala bokserska przy 
ul. Dubois, w której trenowali 
zawodnicy GUKS Carbo została 
wyburzona pod DTŚ. Dlate-
go miasto stworzyło nową 
przestrzeń dla miłośników tej 
dziedziny sportu przy ul. Koziel- 
skiej 1. Obiekt w części został 
odnowiony z dawnej hali spor-
towej. Do zmodernizowanej 
przestrzeni dobudowano nowy 
segment, w którym znalazło 
się miejsce na szatnie, łazienki, 
saunę, sale konferencyjne, biura 
i pomieszczenia gospodarcze.  
Inwestycja kosztowała ponad 
968 tys. zł i została sfinansowana 
ze środków budżetu miejskiego.

– Jest to jedna z najnowo-
cześniejszych hal bokserskich 
w Polsce. Sala jest przepiękna  
i znajduje się w dobrej lokalizacji. 
Powstała między szkołami, więc 

każdemu uczniowi będzie tu po 
drodze. Jestem pewien, że teraz 
frekwencja wśród bokserów 
znacznie się zwiększy – mówi 
Henryk Wilk, wiceprezes i trener 
GUKS Carbo.

Cały obiekt ma 470 m2,  
a nowa hala ma 255 m2. W cen-
tralnym punkcie stoi ring, który 
łatwo można zdemontować  
i zyskać dodatkową przestrzeń 
do ćwiczeń. Hala jest wielofunk-
cyjna. Można w niej grać w siat-
kówkę, koszykówkę i piłkę nożną. 
Dzięki specjalnym uchwytom, 
halę można dzielić na kilka rin-
gów treningowych.

Oficjalnie hala zostanie 
otwarta 21 sierpnia. Jednak 
każdy, kto chciałby rozpocząć 
bokserską przygodę, może się 
zgłaszać na treningi już od po-
czątku sierpnia.                      (mf)

Siatkarki jeszcze mocniejsze Nowa hala dla bokserów.  
Niebawem otwarcie!
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Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w konkursie Liderzy Społeczni 
Gliwic 2014 trafiły w czerwcu do laureatów w pięciu różnych kate-
goriach. Jedną z nich był „Debiut Roku 2014”. Spośród 8 zgłoszonych 
organizacji zwyciężyła Fundacja „Kapitan Światełko”, zaś wyróżnie-
nie otrzymała Fundacja Bieg Rzeźnika, organizująca m.in. Półmara-
ton Gliwicki. O działalność laureata, czyli Fundacji „Kapitan Świateł-
ko”, zapytaliśmy jej prezesa, Jakuba Kajdaniuka. 

Czym zajmuje się fundacja?

Zajmujemy się 
szeroko poję-
tym bezpieczeń-
stwem w ruchu 
drogowym, czyli 
wszystkim tym, 
co wiąże się  
z ochroną ludzi, 

którzy codziennie wychodzą z domu  
– przemierzają chodnikiem różne odle-
głości, biegają, jeżdżą na  rolkach, na 
rowerze, motocyklem lub samochodem. 
Jest to zatem temat, który dotyczy każ-
dego z nas.

Jak przekłada się to na konkretne 
działania?

Staramy się robić wszystko, co możliwe, 
żeby wyjście na ulicę było jak najbardziej 
bezpieczne dla wszystkich. Realizujemy 
m.in. programy skierowane do najmłod-
szych, związane z odpowiedzialnym poru-
szaniem się po drogach. Staramy się uczyć 
dzieci w przedszkolach, jak podczas zaba-
wy na dworze uniknąć niebezpieczeństwa, 
które stwarza np. cofający samochód. 
Dla młodzieży organizujemy natomiast 
zajęcia pod nazwą „Mistrz na starcie”, 
gdzie uczymy ich wszystkiego, czego nie 
nauczyli się na kursie prawa jazdy. 

Współpracujecie też z wolontariu-
szami? 

Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wo-
lontariuszy. Kilku z nich, współpracujących 
z nami na stałe, pochodzi właśnie z Gliwic. 
Staramy się, aby mogli korzystać z na-
szej wiedzy i doświadczenia, szkolimy ich. 
Chcemy, żeby wychodzili od nas z czymś 
więcej niż to, z czym przyszli.

Jaki jest wasz największy dotychcza-
sowy sukces?

Myślę, że nawiązanie współpracy z mię-
dzynarodowym ruchem Movember. Jest 
to kampania na rzecz profilaktyki męskich 
nowotworów. Może się wydawać, że nie 
pasuje do tego, co robimy na co dzień, 
ale staramy się to połączyć. Wszystko to 
są w pewnym sensie „męskie tematy”. 
W listopadzie będziemy organizować już 
drugą edycję tej ogólnopolskiej kampanii. 
Jednym z jej elementów będzie humo-
rystyczno-sportowo-informacyjna akcja 
„Bieg dla jaj” w Katowicach.

Gdzie realizujecie swoje przedsię-
wzięcia?

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych na terenie całych Gliwic realizo-
waliśmy projekt „Liga Bohaterów”. Były 
to warsztaty, podczas których uczyliśmy 

pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia 
życia w ruchu drogowym. Program „One 
to go”, z zajęciami w języku angielskim, 
realizowaliśmy zarówno w Gliwicach, jak 
i w Katowicach. W Gliwicach odbywał się 
też „Mistrz na starcie”. Jesteśmy otwarci 
na wszystkie szkoły, które chciałyby się  
do nas zgłosić. Sytuacje zagrożenia 
na drodze dotyczą nas wszystkich. Na 
wrzesień mamy już ustaloną współpracę  
ze szkołami w Cieszynie i oczywiście  
w Gliwicach.

Jaki jest realny zasięg działania fun-
dacji?

Najdalej na północ trafiliśmy do War-
szawy czy Bydgoszczy. Byliśmy także  
w Krakowie i we Wrocławiu. Zamierzamy 
prowadzić działania o zasięgu ogólnopol-
skim i wychodzić z naszymi projektami jak 
najdalej – zwłaszcza, że wiemy, iż niektóre 
z nich są unikalne.

Nie myślicie o przeniesieniu działal-
ności do większego miasta?

Absolutnie nie. Mieliśmy tu świetny start. 
Niektórzy z członków zarządu fundacji 
mieszkają w innych, większych mia-
stach, co ułatwia nam pracę, ale myślę,  
że w takiej Warszawie bylibyśmy jedną  
z wielu podobnych fundacji. Śląskie po-
chodzenie nas wyróżnia, wyrobiliśmy so-
bie dzięki temu poważną markę. Jesteśmy 
kojarzeni z tym regionem.

Opowiedz o waszych planach na 
przyszłość.

Chcemy wyjść szerzej z naszymi progra-
mami. Chcemy je rozbudować. Zbieramy 
na to środki. Mamy w planach zakup au-
tobusu, który pomógłby w prowadzeniu 
warsztatów edukacyjnych z zakresu bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Co roku 
chcemy włączać się w akcję Movember. 
Dobrze byłoby też otworzyć nasz oddział 
w Warszawie. We współpracy z Politech-
niką Śląską planujemy budowę gokartów 
stylizowanych na samochody wyścigowe 
z lat dwudziestych i trzydziestych, aby 
przybliżyć ludziom temat wyścigów sa-
mochodowych. 

Co dla Was znaczy nagroda, którą 
otrzymaliście?

Ten tytuł uwiarygadnia nas w oczach 
naszych potencjalnych partnerów. Dużo 
łatwiej jest nam z nimi rozmawiać. 

 
 

rozmawiała
Liliana Haduch

Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych

SPOŁECZEŃSTWO

Poprzez akcję Movember „Kapitan Światełko” angażuje sporą grupę ludzi  
w upowszechnianie wiedzy o męskich nowotworach

Członkowie Fundacji przy każdej okazji uczą małych i dużych, 
jak udzielać pierwszej pomocy

Co robi „Kapitan Światełko”?
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Gliwicka starówka na co dzień tętni życiem, a w sierpniowe week-
endy Rynek dodatkowo będzie tętnić muzyką – od 1 sierpnia mia-
sto Gliwice zaprasza na cykl bezpłatnych koncertów pod hasłem 
„Muzyczny Rynek”. 

Otworzy go Radzionkowski Big Band, 
prowadzony przez Klaudiusza Janię 
– absolwenta studiów doktoranckich 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Członkowie Big Bandu, czyli studenci i ab-

solwenci akademii, przypomną gliwicza-
nom jazzowe standardy, wśród których 
znajdą się m.in. utwory Glena Millera  
i Duke’a Ellingtona. Koncert rozpocznie się  
w pierwszą sobotę sierpnia o 19.30. 

Dzień później, 2 sierpnia, o tej samej 
porze, za sprawą zespołu Sholem gliwicki 
Rynek zbliży się do krakowskiego Kazi-
mierza, a ze sceny popłynie tradycyjna, 
klezmerska muzyka. 

W kolejny weekend znów będziemy 
mieć okazję do muzycznych podroży.  
8 sierpnia odwiedzając Rynek zobaczymy 
jeden z najstarszych zespołów jazzu tra-
dycyjnego na Śląsku czyli South Silesian 
Brass Band. 9 sierpnia zmienimy klimat. 
W sąsiedztwie Ratusza wystąpią Mariachi 
– Los Amigos, czyli rodowici meksykanie 
w tradycyjnych strojach. 

Podczas następnych koncertów  
w ramach Muzycznego Rynku usłyszymy 
m.in. jazz w różnych odsłonach, tango, 
muzykę latynoamerykańską i wielokul-
turową mieszankę dźwięków. 

KULTURA

Lato, Park Chopina i muzyka na żywo – to połączenie idealne.  
W sierpniowe wieczory będziemy mogli się o tym przekonać po raz 
kolejny. Rozpoczyna się Parkowe Lato, czyli cykl różnorodnych, ple-
nerowych koncertów, na które zaprasza miasto Gliwice.

Melomani mogą już teraz zare-
zerwować sobie sierpniowe sobotnie 
wieczory. Podczas pierwszego z nich,  
1 sierpnia, scena w parku będzie należała 
do Moniki Węgiel i towarzyszącego jej ze-
społu. Absolwentka Akademii Teatralnej  
w Warszawie, zdobywczyni wielu nagród  
i wyróżnień (w tym drugiego miejsca na 
28. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej czy 
nominacji do Feliksa Warszawskiego 2009 
w kategorii debiut) wyśpiewa „Piosenki, 
które lubię…”.  W repertuarze znajdą się 
utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej, 
Macieja Zembatego czy Wojciecha Mły-
narskiego. Usłyszymy też zagraniczne 
inspiracje, m.in. piosenki z repertuaru 
Edith Piaf. 

Wokalistce będzie towarzyszył zespół 
Janusza Bogackiego (kompozytora i aran-
żera, który współpracował m.in. z Jona-
szem Koftą, Agnieszką Osiecką i Maciejem 
Zembatym) w składzie: Paweł Pańta, 
Tomasz Bogacki i Bogdan Kulik. Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.30. 

Tydzień później, o tej samej porze,  
w zielonej parkowej scenerii będziemy 
świętować trzydziestolecie zespołu Czer-
wony Tulipan. Podczas jubileuszowego 
występu na pewno nie zabraknie jednego 
z jego najbardziej rozpoznawalnych utwo-
rów – „Jedyne co mam…”. 

Kolejny koncert „Honor i Gniew”, 
który odbędzie się 15 sierpnia, również 
będzie wyjątkowy. Tematyką będzie 
nawiązywał do odbywającego się tego 
dnia święta. Wystąpi Grupa Zayazd, czyli 
Bożena Makowiecka, Lech Makowiecki  
i Leszek Bolibok. 

Muzyczne wspomnienia przywoła  
z pewnością Grupa Old Breakout, z którą 
gościnnie wystąpią: wokalistka Natalia 
Sikora i saksofonista Mariusz Sokołowski. 
Ich koncertu „Za głosem bluesa idź…” 
będzie można posłuchać 22 sierpnia. Na 
zakończenie Parkowego Lata, 29 sierpnia, 
czeka nas gorący wieczór z „Tangiem Va 
Banque” w wykonaniu Anny Dereszow-
skiej z zespołem.                 (mag)

...i w Parku Chopina

Muzycznych wrażeń 
szukaj na Rynku...

• 1.08: Radzionkowski Big Band
• 2.08: Sholem
• 8.08: South Silesian Brass 

Band
• 9.08: Mariachi – Los Amigos
• 15.08: Leliwa Jazz Band
• 16.08: Saksoholicy

• 22.08: Darek Band Orkiestra
• 23.08: New Mussete Quartet
• 29.08: Enerjazzer
• 30.08: Machina Del Tango, 

Gliwice tańczą tango

• 1.08: „Piosenki, które lubię…” – Monika Węgiel z zespołem (Janusz 
Bogacki, Tomasz Bogacki, Bogdan Kulik, Paweł Pańta)
• 8.08: „Jubileuszowo – Czerwony Tulipan, XXX lecie zespołu”  
– Ewa Cichocka, Krysia Świątecka, Stefan Brzozowski, Andrzej Czamara, 
Andrzej Donbalski
• 15.08: „Honor i gniew” – Grupa Zayazd
• 22.08: „Za głosem bluesa idź…” – Grupa Old Breakout
• 29.08: „Tango va banque” – Anna Dereszowska, Urszula Borkowska, 
Anna Wandtke, Klaudiusz Baran, Sebastian Wypych

MUZYCZNY RYNEK
początek koncertów – godz. 19.30

PARKOWE LATO
początek koncertów – godz. 19.30
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Są śmiertelnie niebezpieczne. Nie wiadomo, jak organizm zareaguje 
na ich przyjęcie. Dopalacze. Na temat skutków ich zażywania i spo-
sobów radzenia sobie z uzależnieniem rozmawiamy z dr. Witoldem 
Siudkiem z Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
współpracującym z Górnośląskim Stowarzyszeniem „Familia” przy 
ul. Dębowej 5.

Czym są dopalacze? 

To niejednorod-
na grupa che-
miczna, czyli 
wiele różnych 
substancji nie-
wiadomego po- 
chodzenia. Pro-
ces produkcji 

dopalaczy przebiega w sposób niekon-
trolowany. To są zazwyczaj garażowe lub 
domowe produkcje. Odbiorca nie ma po-
jęcia co tak naprawdę zażywa. Trudno 
też laboratoryjnie oznaczyć mieszankę, 
jaką jej użytkownik się zatruł. Na Śląsku 
zajmuje się tym Regionalny Ośrodek Tok-
sykologii w Sosnowcu. Takie badania są 
jednak kosztowne, dlatego często niedo-
stępne dla rodziców dzieci stosujących  
dopalacze. 

Jakie są skutki zażywania dopalaczy?

Zaburzają pracę serca, nerek, wątroby, 
powodują uszkodzenie termogenezy. Naj-
ważniejsze są jednak szkody psychiczne. 
Dopalacze działają wielokrotnie silniej niż 
klasyczne narkotyki. Powodują agresję, 
pobudzenie, zaburzenia świadomości, 
urojenia i halucynacje. Pod wpływem 
dopalaczy człowiek może być zagroże-
niem dla innych. W przypadku zatrucia 
konieczna bywa hospitalizacja na od-
dziale intensywnej terapii. Dzień takiego 
leczenia może kosztować nawet 10 tys. zł. 
Skutki zatrucia dopalaczami mogą być też 
przewlekłe. Może dojść np. do niepełno-

sprawności ruchowej. Warto wspomnieć, 
że używany w domowej syntezie nad-
manganian potasu wstrzykiwany dożyl-
nie powoduje uszkodzenie ośrodkowego 
układu nerwowego. Dotychczas młody  
i sprawny człowiek po zażyciu tego środka 
będzie zmuszony poruszać się na wóz-
ku inwalidzkim. Zaburzenia psychiczne 
spowodowane dopalaczami leczy się  
o wiele dłużej i trudniej niż po klasycznych 
narkotykach. 

Jak walczyć z plagą dopalaczy?

Dopalacze były zawsze. Wcześniej 
był to klej i rozpuszczalnik, teraz są to 
inne substancje. Najczęściej sięgają po 
nie gimnazjaliści, czyli dzieci w wielu  
13-15 lat. Ale znane są przypadki zatrucia 
dopalaczami u znacznie młodszych osób. 
Dla nich to szczególnie niebezpieczne, bo 
wciąż kształtuje się ich układ nerwowy  
i po zażyciu dopalaczy może się rozwinąć 
psychoza lub schizofrenia. Dopalacze są 
tanie, można je kupić już za 5 zł, dlatego 
są tak popularne wśród młodych ludzi. Ale 
nie tylko – sięgają po nie również starsi. 
W walce z dopalaczami największą rolę 
widzę w profilaktyce. Powinno się w nią 
zaangażować całe społeczeństwo obywa-
telskie. To jest zadanie dla szkół, rodziców, 
ale też dla każdego z nas. Musimy uświa-
damiać, mówić o tym i reagować, gdy 
widzimy, że dzieje się coś złego. Młody 
człowiek w szkole i w domu powinien się 
czuć bezpiecznie, mieć możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań. Wtedy 
nie ulegnie presji innych osób, nie będzie 

sięgał po dopalacze, będzie bez problemu 
potrafił odmówić. Korzystanie z dopala-
czy jest jak chodzenie po cienkiej linie na 
wysokości – albo się uda przejść, albo się 

spadnie. Patrząc logicznie, nikt rozsądny 
nie wchodzi na taką linę, bo ryzyko jest 
po prostu zbyt duże.   
     (mf)

1 sierpnia o godz. 17.00 Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego prze- 
prowadzi trening sprawności syren alar-
mowych systemu ostrzegania i alarmo-
wania ludności. Dźwięk syren ma jedno-
cześnie upamiętnić obchody 71. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.  
W ramach testu emitowany będzie 
dźwięk ciągły trwający 3 minuty – ozna-
czający odwołanie alarmu. Przedsiębior-
ców posiadających syreny zakładowe, 
uprasza się o ich uruchomienie.        (as)

ZDROWIE / OGŁOSZENIA

Stop dopalaczom!

Będzie głośno. 
Zawyją syreny... Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

informuje, 
iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 

szkolny 2015/2016 należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie 

 ¾ od 1 sierpnia do 15 września 2015 r. (uczniowie) lub
 ¾ do 15 października 2015 r. (słuchacze kolegium) 

w następujących rejonach:
• Filia nr 1 w Sośnicy ul. Reymonta 18 – mieszkańcy Sośnicy,
• Filia nr 2 w Łabędach ul. Fiołkowa 26 – mieszkańcy Łabęd, Czechowic i Os. Kopernika,
• Filia nr 3 Sikornik ul. Czajki 3 – mieszkańcy Sikornika i Trynku,
• Siedziba główna OPS ul. Górnych Wałów 9 – pozostałe osoby.

Pełen wykaz ulic podlegających pod filie i siedzibę Ośrodka dostępny jest na stronie  
internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Rejony”.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do stypendium z miesiąca poprzedzającego  
złożenie wniosku nie może przekroczyć 456 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

INFORMACJE

http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
www.opsgliwice.pl
mailto:czpilu@mp.pl
mailto:antosz1@o2.pl
mailto:biuro@nzozszansa.pl
www.instagram.com/gliwice_official


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  31/2015 (754), 30 lipca 201514

OGŁOSZENIA

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony p.n.:

Budowa dwóch wielorodzinnych budynków  
mieszkalno-usługowych wraz z wewnętrznym układem 

komunikacyjnym, miejscami parkingowymi oraz  
infrastrukturą towarzyszącą przy  

ul. Strzelniczej – Granicznej w Gliwicach – etap III A.
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.tbs2.pl

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

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 zakresie sieci instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych,

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku, liczone od dnia 
uzyskania uprawnień budowlanych wyko-
nawczych w zakresie jak powyżej,

• znajomość obowiązującego prawa budow-
lanego i procedur administracyjnych,

• umiejętność praktycznego zastosowania 
wiedzy technicznej,

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

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji ryn-

kowej,
• 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 potwierdza-

jące 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 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 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 krajowych,
• dyspozycyjność, 
• oświadczenie o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o prze-słanie 
swojego CV z zaznaczonym numerem referen-
cyjnym: 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 osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych DzU nr 133, poz. 883).

INFORMACJE

OFERTY PRACY

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 powstają-
cych w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, 
oczyszczalni ścieków w Smolnicy; stacji zrzutu odpadów 
(zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpa-

dów powstających z czyszczenia kanalizacji); przepompow-
ni – 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 ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi 
/ Inne przetargi

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych,  
ul. Syriusza 30, 44-100 Gliwice

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

Modernizacja obiektów – zaplecza szatniowo-sanitarnego 
z wykonaniem wentylacji mechanicznej – etap 1

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2015 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2015 r. o godz. 09.15

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

W związku z zarządzonym na 6 września 2015 r.  
referendum ogólnokrajowym, 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
informuje, że:

1. do 7 sierpnia uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji 
do spraw referendum – wykaz podmiotów dostępny na stronie internetowej Państwowej 
Komisji Wyborczej;

2.  do 24 sierpnia można dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego;
3. do 28 sierpnia można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa;
4. do 1 września można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie 

głosowania;
5. do 4 września wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i formularzy dostępne są na stronie internetowej: 
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze. Informacje można uzyskać także telefonicznie – 
32/239-11-18, 32/238-54-34.

nabór nr KD.210.19.2015.IR-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracowników na stanowiska  

urzędnicze w Wydziale Inwestycji  
i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
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 in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do  
17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00  
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
364. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
56-50. 

nabór nr KD.210.18.2015.PO-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracowników na stanowiska  

urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
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 in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do  
12 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00  
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
364. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
56-50. 

Co powinno się wiedzieć o alkoholu?

ALKOHOL POWODUJE SZKODY ZDROWOTNE
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu 
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Alkohol działa szkodliwie na nie-
mal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego główny metabolit, aldehyd 
octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodzą 
w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie. 

Toksyczne działanie alkoholu ety-
lowego i produktów jego przemia-
ny powoduje zmiany chorobowe  
w następujących układach:
• układ nerwowy: zmiany zani-

kowe móżdżku i mózgu, zwy-
rodnienia w płatach czołowych, 
ubytek szarej substancji mózgu;

• układ pokarmowy: przewlekłe 
stany zapalne błon śluzowych 
jamy ustnej, przełyku, żołądka  
i dwunastnicy, zaburzenia pery-
staltyki jelit oraz upośledzenie 
wchłaniania, stany zapalne 
trzustki i wątroby (stłuszczenie, 
zwłóknienie i marskość) i inne;

• układ krążenia: nadciśnienie 
tętnicze, kardiomiopatia alko-
holowa (zmiany zwyrodnienio-

we włókien mięśnia sercowe-
go, stłuszczenie i powiększenie 
serca);

• układ oddechowy: przewlekłe 
zapalenie błony śluzowej tcha-
wicy i oskrzeli. U osób naduży-
wających alkoholu 10-krotnie 
częściej występuje rak jamy 
ustnej, krtani oraz tchawicy;

• układ moczowy: ostra niewy-
dolność nerek, wzrost stężenia 
kwasu moczowego we krwi  
i związane z tym objawy dny 
moczanowej (zapalenie sta-
wów spowodowane groma-
dzeniem się złogów mocza-
nowych);

• układ hormonalny: nieprawi-
dłowe wydzielanie testostero-

nu, zmniejszenie ruchliwości 
plemników i zniszczenie ich 
struktury. Hypogonadyzm i fe-
minizacja u mężczyzn, u kobiet 
zaburzenia miesiączkowania, 
zanik jajników i maskulinizacja.

Alkohol wywołuje znaczące za-
burzenia w funkcjonowaniu psy-
chicznym człowieka: bezsenność, 
depresję, niepokój, próby samo-
bójcze, zmiany osobowości, am-
nezję, delirium tremens, psychozę 
alkoholową, halucynozę alkoholo-
wą, otępienie (zespól Korsakowa).

Źródło: 
Państwowa Agencja  

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

GDZIE SIĘ LECZYĆ:
GLIWICE:  
Centrum Zdrowia  
Psychicznego i Leczenia  
Uzależnień, ul. Dębowa 5,  
tel. 32/231-86-15 wew. 33

GLIWICE:  
NZOZ Przychodnia Akademicka,  
ul. Akademicka 13,  
tel. 32/231-53-44

ZABRZE:  
SPZOZ Ośrodek Profilaktyki  
i Leczenia Uzależnień,  
ul. Park Hutniczy 6,  
tel. 32/278-11-99

RYBNIK:  
SPZOZ Państwowy Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie  
Chorych, Dzienny Oddział  

Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu, ul. Gliwicka 33,  
tel. 32/432-81-81

TOSZEK: Szpital Psychiatryczny,  
Odział Rehabilitacji Odwykowej,  
ul. Gliwicka 5, tel. 32/233-41-12

LUBLINIEC:  
Wojewódzki Szpital  
Neuropsychiatryczny Oddział 
Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu  
z Pododdziałem dla Kobiet,  
ul. Grunwaldzka 48,  
tel. 34/353-29-36

GORZYCE: 
Całodobowy Ośrodek Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu,  
ul. Zamkowa 8, tel. 32/451-12-05

PARZYMIECHY:  
NZOZ Ośrodek Terapii  
Uzależnień Sp. z o.o.,  
Oddział Leczenie Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych,  
ul. Częstochowska 1,  
tel. 34/318-91-54

Chcesz wiedzieć  
więcej? Przyjdź! 

Gminna Komisja  
Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych 
ul. Zwycięstwa 21,  

44 -100 Gliwice 
pok. 235 II piętro,  
tel. 32/239-12-95

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 23 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

• geodeta – wykształcenie wyższe, doświadczenie 
zawodowe w pracach pomiarowych na torach, ob-
sługa niwelatora, zakres obowiązków: precyzyjne 
pomiary związane z remontami toru i podtorza 
oraz robót około torowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Polska – delegacje, pracodawca zapewnia 
transport z zakwaterowaniem i wyżywieniem; 
umowa zlecenie z możliwością zawarcia umowy 
o pracę;

• kucharz – wykształcenie minimum zawodowe 
gastronomiczne, minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego, kreatywność, umiejętność pracy  
w zespole, samodzielne prowadzenie kuchni, 
miejsce pracy: Gliwice; 

• pomocnik stolarza – wykształcenie: brak wyma-
gań, mile widziane doświadczenie, poszukiwane 
osoby chętne do przyuczenia, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Rzeczyce;

• operator koparko-ładowarki – wykształcenie: 
zawodowe, prawo jazdy kat. B, aktualne upraw-
nienia na koparki jednonaczyniowe do 0,8 m  
– klasa III, praca na koparce jednonaczyniowej  
i koparko-ładowarce, budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, miejsce pracy: obszar Śląska;

• specjalista do spraw marketingu – wykształce-
nie: wyższe, kierunek techniczny lub zarządzanie 
i maketing, znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego, mobilność, kreatywność, umiejęt-
ność pracy w zespole, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice;

• monter stolarki okiennej – wykształcenie: zawo-
dowe, wymagane doświadczenie w montażu sto-
larki okiennej min. 3 lata, montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, prawo jazdy kat. B – mile widziane, 
jedna zmiana, miejsce pracy: woj. śląskie.

http://www.tbs2.pl
mailto:bok@pwik.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
www.scl.com.pl
www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2339
www.pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5899,,
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,259
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,259
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,258
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,258
http://www.tbs2.pl
http://www.pup.gliwice.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. RYBNICKA 9, lokal nr 2, I pię-
tro, pow. 41,14 m2, 1 pokój, kuch-
nia, z dostępem do WC na klatce 
schodowej (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, par-
ter, pow. 47,90 m2 + pom. przyna-
leżne 6,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, 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
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 
2015 r.

  UL. KOZIELSKA 20, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 21,85 m2 + pom. przyna-
leżne 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
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 
2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 18, lokal  
nr 2, I piętro, 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 pię-
tro, 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, 
poddasze, pow. 65,42 m2 + piw-
nica – 3,19 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, 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 WYSZYŃ-
SKIEGO 7, lokal nr 6, III piętro, 
pow. 123,55 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, 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. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal 
nr 12, I piętro, pow. 73,63 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
WC, pomieszczenie higieniczno-
sanitarne
Termin przetargu: 27 sierpnia  
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
164 300,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2015 r. 
od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 8300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
2015 r.

  UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIE-
GO 1, lokal nr 5A, II piętro, pow. 
68,73 m2 + 2 pom. przynależne   
o łącznej pow. 5,54 m2, 3 po-
koje, przedpokój, kuchnia, ła- 
zienka
Termin przetargu: 27 sierpnia  
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
135 900,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.20
Wadium: 6800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
2015 r.

  UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIE-
GO 1, lokal nr 8, poddasze, pow. 
60,12 m2 + pom. przynależne  
5,55 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia z dostępem do wc z klat-
ki schodowej
Termin przetargu: 27 sierpnia  
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
115 000,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.20
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
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 użytko-
wych, 2 sanitariaty, pomieszcze-
nie gospodarcze, korytarz
Termin przetargu: 13 sierpnia  
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
146 100,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 
2015 r.

  UL. SKOWROŃCZA 2, lokal  
nr I, parter, pow. 42,40 m2,  
2 pomieszczenia użytkowe, WC, 
korytarz
Termin przetargu: 13 sierpnia 2015 
r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
128 000,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 sierpnia 
2015 r.

  UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 6, lokal 
nr III, II piętro, pow. 229,09 m2,  
9 pomieszczeń, 3 korytarze,  
2 pomieszczenia WC, pomiesz-
czenie sanitarne
Termin przetargu: 20 sierpnia  
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
450 500,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2015 r. 
od godz. 9.00 do 9.20
Wadium: 22 600,00 zł

Termin wpłaty wadium: 14 sierpnia 
2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal 
nr V, parter – oficyna, pow. 
195,02 m2, 10 pomieszczeń, 
korytarz, 2 pomieszczenia WC, 
wiatrołap
Termin przetargu: 20 sierpnia  
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
440 400,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2015 r. 
od godz. 10.30 do 10.50
Wadium: 22 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 sierpnia 
2015 r.

  UL. PRYMASA STEFANA WY-
SZYŃSKIEGO 14c, lokal nr IV, 
parter, pow. 16,51 m2, 1 po-
mieszczenie, WC, komunikacja
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, 
poddasze, pow. 15,60 m2, 1 po-
mieszczenie
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, parter, 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.

  Garaż nr 5 usytuowany przy  
UL. PODLESIE 1, pow. 20,31 m2

Termin przetargu: 27 sierpnia  
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
13 800,00 zł
Termin oględzin: 18 sierpnia 2015 r. 
od godz. 8.00 do 8.15
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231 lokal 
nr III, parter, pow. 42,40 m2,  
2 wiatrołapy, klatka schodowa,  
3 pomieszczenia na poziomie 
parteru; klatka schodowa,  
3 korytarze, 2 łazienki, 6 po-
mieszczeń i komórka na pozio-
mie I piętra, 2 pomieszczenia na 
poziomie poddasza, klatka scho-
dowa, korytarz i 7 pomieszczeń 
na poziomie piwnicy
Termin przetargu: 27 sierpnia  
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
339 200,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
2015 r.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach, przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

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

•	 nr 463-483 do 10 sierpnia 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości zabudowanej, ozna-
czonej jako działka nr 202, obręb 
Trynek, o pow. 0,0182 ha, położonej 
przy ul. Jasnej w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr  GL1G/00129781/5.
Termin przetargu: 27 sierpnia 2015 r., 
godz. 14.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
52 000,00 zł*
* cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jednolity DzU nr 177  
z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 
2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości: 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 Gliwi-
cach, 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.

II ustny przetarg nieograniczony, z ob-
niżeniem ceny wywoławczej o 20%, 
na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00005081/3, oznaczonej 
jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, 
obr. Przyszówka, zabudowanej bu-
dynkiem o charakterze użytkowym 
o powierzchni użytkowej 865,92 m2, 
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 10 września 2015 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza brutto za prawo wła-
sności nieruchomości: 2 025 600,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 
z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia będzie podlegała zwolnieniu  
z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Wadium: 202 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zabudowanej:
• działka nr 1501, obr. Szobi-

szowice, przy ul. Tarnogór-
skiej 151, pow. 0,1991 ha, KW 
GL1G/00027004/0; 

• działka nr 1502, obr.Szobiszowice, 
przy ul. Tarnogórskiej 149, o pow. 
0,0502 ha, KW GL1G/00028923/5, 
w tym 3 wyodrębnione lokale 
mieszkalne, KW GL1G/00059335/2, 
GL1G/00059336/9, GL1G/00059334/5.

Termin przetargu: 22 września 2015 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
703 000,00 zł
Wadium: 70 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 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,

że 9 września 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 na  
I piętrze rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony 
z obniżeniem ceny wywoławczej w stosunku do ceny 
ustalonej w I przetargu, dotyczący sprzedaży prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach 
przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako działka nr 76 
o pow. 0,1000 ha obr. Łabędy, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczy-
sta nr KW GL1G/00014909/0, na której usytuowane 
są ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2, 
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 115 000,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 
1150,00 zł

UWAGA!
Na podstawie przepisów usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (DzU 
nr 177 z 2011 r. poz. 1054 
z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia podlega 
opodatkowaniu 23% VAT, 
który zawarty będzie w wy-
licytowanej cenie.
Przedmiotowa nieruchomość 
została przeznaczona do 
zbycia na podstawie zarzą-
dzenia Wojewody Śląskiego  

nr 504/10 z 4 października 
2010 r., zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gliwice wyko-
nującego zadania z zakresu 
administracji rządowej  
nr PM-652/15 z 8 kwiet-
nia 2015 r. oraz wykazu nr  
9/SP/2015 stanowiącego 
załącznik do niniejszego za-
rządzenia, w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego.

Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu 
udziela stanowisko ds. za-
mówień publicznych i prze-
targów w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (parter) – tel. 
32/239-12-56.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu w zakładce Dla 
Mieszkańców/Nieruchomości – przetargi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ 
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości  
i przetargi na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU  

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  

NIERUCHOMOŚCIAMI  SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

o ogłoszeniu postępowań prowadzonych  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 X Przebudowa sanitariatów w budynku Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach w pionach od 
strony skweru Doncaster oraz ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego (piony A i B).

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00

 X Przebudowa trzech szaletów na terenie 
miasta Gliwice w lokalizacjach ul.Ponia-
towskiego, Jana Pawła II i Pl. Piastów.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2015 r. o godz. 12.30

 X Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kiliń-
skiego 24A – termomodernizacja i moder-
nizacja budynku warsztatów szkolnych przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25.

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2015 r. do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2015 r. o godz. 9.30

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

Urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA
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IMPREZY

CO?
 GDZIE?      
    KIEDY?

30 LIPCA (CZWARTEK)
 ■ godz. 10.00: „Witamy w Szwecji – ojczyźnie Pippi” – zajęcia dla dzie-

ci w ramach „Piegowatych wakacji w bibliotece” (Biblioteka Central-
na, ul. Kościuszki 17) – wstęp wolny

 ■ godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie z grami planszowy-
mi w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ■ godz. 21.00: Pokaz filmu „Zaginiona dziewczyna” w ramach Letnie-
go Kina Samochodowego na parkingu Centrum Handlowego Euro-
pa Centralna (ul. Pszczyńska 315)

31 LIPCA (PIĄTEK)
 ■ godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa artystycznego w Sta-

cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny
 ■ godz. 18.00: Koncert Zespołu Jazzowego Państwowej Szkoły Mu-

zycznej im. Ludomira Różyckiego w ramach Międzynarodowego Fe-
stiwalu Jazz w Ruinach na tarasie Ruin Teatru Victoria – wstęp wolny

 ■ godz. 19.00: Koncert Wide Open Trio feat. Edilson Sanchez w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (Ruiny Teatru 
Victoria, Aleja Przyjaźni 18) – wstęp wolny

 ■ godz. 21.00: Koncert Łukasz Pawlik Project w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Jazz w Ruinach (Ruiny Teatru Victoria, Aleja Przy-
jaźni 18) – wstęp wolny

1 SIERPNIA (SOBOTA)
 ■ godz. 12.00: Niemieckie Kino Samochodowe – pokaz filmowy przy 

Parku Handlowym Arena (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego) – wstęp 
wolny

 ■ godz. 19.00: Koncert Christian Bakanic’s Trio Infernal w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (Ruiny Teatru Victoria, 
Aleja Przyjaźni 18) – wstęp wolny

 ■ godz. 19.30: Koncert „Piosenki, które lubię…” w ramach Parkowego 
Lata (Park Chopina) – wstęp wolny

 ■ godz. 19.30: Koncert Radzionkowski Big Band w ramach Muzyczne-
go Rynku – wstęp wolny

 ■ godz. 21.00: Koncert The Blessed Beat w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Jazz w Ruinach (Ruiny Teatru Victoria, Aleja Przy- 
jaźni 18) – wstęp wolny

2 SIERPNIA (NIEDZIELA)
 ■ godz. 19.30: Koncert Sholem w ramach Muzycznego Rynku – wstęp 

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

Grunwaldzkim – wstęp wolny

3 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
 ■ godz. 16.00: „Bajkowe kółeczka czyli portret Pippi z orgiami”  

– zajęcia dla dzieci w ramach „Piegowatych wakacji w bibliotece”  
(Filia nr 16, ul. Skarbnika 3)

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

4 SIERPNIA (WTOREK)
 ■ godz. 10.00 i 12.00: Złota legenda – lekcja muzealna dla uczniów 

szkoły podstawowej (Oddział Odlewnictwa Artystycznego) – obo-
wiązują zapisy 

 ■ godz. 11.00: Gra muzealna „Poszukiwacze muzealnych skarbów” 
– lekcja muzealna dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  
(Zamek Piastowski) – obowiązują zapisy

 ■ godz. 11.00: Papierowe Zawijaki – zajęcia plastyczne w ramach „Pie-
gowatych wakacji w bibliotece” (Filia nr 5, ul Perkoza 12) – wstęp 
wolny 

5 SIERPNIA (ŚRODA)
 ■ godz. 10.00 i 12.00: Złota legenda – lekcja muzealna dla uczniów 

szkoły podstawowej (Oddział Odlewnictwa Artystycznego) – obowią-
zują zapisy 

A TAKŻE: 
 ■ do 14 sierpnia: „Wejźrzycie na ptaki niebieskie” – wystawa fotografii 

Macieja Mikuły w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Plac Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ do 30 sierpnia: „70 lat Piasta Gliwice” – wystawa w Zamku Piastow-
skim (ul. Pod Murami 2)

 ■ do 13 września: „Farbą i kredką” – wystawa prac Anny Śmieszek  
w „Galerii z Pieprzem” (Aleja Korfantego 36)

 ■ do 30 sierpnia: „Wybory i referenda w PRL w latach 1946-1989”  
– wystawa w Radiostacji Gliwice (ul. Tarnogórska 129)

W RUINACH 
ZNOWU 
ZABRZMI JAZZ

Jak co roku w sierpniu Ruiny Teatru Victoria staną się sceną dla wschodzących 
gwiazd muzyki jazzowej. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach startuje już 
w piątek, 31 lipca, i potrwa do 8 sierpnia. 

Impreza, która na stałe wpisała się do kalen-
darza kulturalnych wydarzeń w Gliwicach, odbę-
dzie się już po raz jedenasty. Jej pomysłodawcą 

i organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club, a dzięki wsparciu Miasta Gliwice 
wstęp na koncerty będzie bezpłatny. 

Na dobry początek organizatorzy festiwalu 
proponują muzyczną ucztę na tarasie ruin Teatru 
Victoria. To tegoroczna nowość z gliwickim ak-
centem. W piątek, 31 lipca, o godz. 18.00 wystąpi 
tam Zespół Jazzowy Państwowej Szkoły Muzycz-
nej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, które-
mu będzie przewodził Jarosław Spałek. Oprócz 
tradycyjnego jazzu będzie można usłyszeć też 
latino jazz czy swing. 

Godzinę później klimatyczne wnętrze teatru 
wypełnią latynoamerykańskie brzmienia, połą-
czone z funkiem i modern jazzem, a wszystko 
to za sprawą polsko-kolumbijskiego składu, czyli 
Wide Open Trio, któremu będzie towarzyszyć 
Edilson Sanchez. 

Ostatni piątkowy koncert to mariaż brzmień 
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  
z elektroniką. Muzyka, którą wykonają człon-
kowie Łukasz Pawlik Project, powinna przypaść 
do gustu nie tylko fanom jazzu, ale też muzyki 
rozrywkowej. 

Pierwszy sierpniowy koncert zapowiada 
się równie niebanalnie. Co wyjdzie z połącze-
nia klubowych house’owych brzmień z jazzem  

i mieszanki salsy z drum’n’base? Odpowiedź na 
to pytanie znajdziemy 1 sierpnia o godz. 19.00, 
podczas koncertu australijskiego Christian Baka-
nic’s Trio Infernal. 

Później zaplanowano spotkanie z włosko-sło-
wackim The Blessed Beat. Na scenie królować 
będzie kreatywne podejście do mieszania sty-
lów i improwizacja, która przeniesie słuchaczy 
w nastrojowy klimat ambientu, ale nie zabraknie  
w niej też rockowych i punkowych inspiracji. 
Początek koncertu, 1 sierpnia, o godz. 21.00. 

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa 
grafiki i plakatu „Młody Jazz”, czynna od 31 lipca 
do 20 sierpnia. 

W dniach 1 – 8 sierpnia będą się również 
odbywać bezpłatne warsztaty muzyczne prowa-
dzone w kilku klasach instrumentalnych.

Szczegółowy program można znaleźć na stro-
nie inernetowej.

               (mag)

www.jazzwruinach.pl
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