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Kurs samoobrony 
dla kobiet

Bezpłatne szkolenia odbędą się już  
po raz dwudziesty. Na zajęciach gliwiczanki 
dowiedzą się, jak radzić sobie w sytuacji za-
grożenia i stosować podstawowe techniki 
obronne. Zapisy ruszą 7 września.

Ring wolny. 
Starcie pierwsze 

Bokserzy mają nowe miejsce trenin-
gów. Przy ul. Kozielskiej 1 powstała nowo-
czesna hala z ringiem. Obiekt jest dostępny 
nie tylko dla doświadczonych zawodników, 
ale dla każdego, kto interesuje się boksem.

Przestrzeń dla 
nowych technologii 

W sąsiedztwie gliwickiego Techno-
parku stanął nowy budynek – Inkubator 
Przedsiębiorczości. To kolejne 1000 m2  
dla innowacyjnych, młodych firm, które 
chcą rozwijać się w Gliwicach.

Piast Gliwice 
nadal liderem!

Piłkarze z Okrzei rewelacyjnie zaczęli 
sezon. Przyzwyczaili swoich kibiców do 
świetnej gry i wyników. Dzięki ostatnim 
zwycięstwom drużyna z Gliwic w fotelu 
lidera ekstraklasy rozsiadła się na dłużej…
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Powyższe zdjęcie w pełnej krasie prezentuje najbardziej charakterystyczną  
cechę palmy LICUALA, którą od niedawna można podziwiać w gliwickiej  
Palmiarni. W naturalnych warunkach ta roślina występuje w tropikalnej 
Azji. Przez swoją wyjątkową urodę chętnie wykorzystywana jest w parkach, 
ogrodach, a nawet nowoczesnych wnętrzach. Można ją zobaczyć w pawilonie 
tropiku. 

Dowody? Wystarczy spojrzeć na opublikowa-
ne przez nas zdjęcie. Nadesłał je Artur Budny 
(podpisujący się jako „Arti-frame”), 34-latek 
z Gliwic. To już kolejna wyjątkowa fotografia 
wykonana przez tego autora, którą prezentu-
jemy na łamach „Miejskiego Serwisu Informa-
cyjnego – GLIWICE”. Zachęcamy także innych 
foto pasjonatów, którzy biegają po Gliwicach  
w poszukiwaniu wyjątkowych i ciekawych ujęć. 
Na gliwickie fotografie czekamy pod adresem: 
promocja@um.gliwice.pl. WAŻNE! W treści maila 
prosimy zamieścić oświadczenie: „Oświadczam, 
że posiadam autorskie prawa majątkowe do 
przesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na ich pu-
blikację w celach promocyjnych Miasta Gliwice. 
Oświadczam też, że wszystkie osoby widoczne 
na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację swo-
jego wizerunku, w celu promocji Miasta Gliwice" 
oraz pozostawić swój numer telefonu.  

Zakończył się remont muru okalającego odrestaurowaną w ubiegłym roku kaplicę 
Gallich przy ul. Kozielskiej w Gliwicach. Remont obejmował usunięcie starych tyn-
ków, izolację fundamentów, naprawę spękań (wypełnienie i zespolenie szczelin) 
oraz  położenie nowych tynków. W odróżnieniu od kaplicy Gallich sam mur nie jest 
obiektem zabytkowym, ale znajduje się w strefie tzw. opieki konserwatorskiej, 
dlatego projekt modernizacji był konsultowany z konserwatorem zabytków. 

Liście jak... WACHLARZE? Godna oprawa wyjątkowego zabytku

Ostropa – piękna,
jak malowana!

Grupa OldBreakout (związana z legendarnym Breakout) zaprezentowała gliwickiej 
publiczności kawał dobrego bluesa. Wraz z muzykami gościnnie wystąpiła Natalia 
Sikora, zwyciężczyni drugiej edycji programu The Voice of Poland. Był to kolejny 
koncert z cyklu PARKOWE LATO. Ostatnie w tym sezonie spotkanie na parkowej 
scenie odbędzie się 29 sierpnia. Wystąpi Anna Dereszowska, która wraz z zespołem 
porwie nas do „Tanga Va Banque”. Początek koncertu w Parku Chopina o godz. 19.30. 

…miasta w zeszły weekend wysłuchaliśmy kolejnych koncertów z cyklu MUZYCZNY 
RYNEK.  W sobotę wystąpiła grupa Darek Band Orkiestra, a  dzień później standardy 
muzyki jazzowej i latynoamerykańskiej zaprezentowali członkowie New Musette 
Quartet (na zdjęciu). Przed nami już ostatnie koncerty w ramach tej edycji imprezy.  
W sobotę, 29 sierpnia, o godz. 19.30 na głównym miejskim placu zagra grupa Enerja-
zzer, a dzień później, o tej samej porze, wystąpi Machina Del Tango. 

Blues na parkowej scenie. Działo się! W samym centrum...
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AKTUALNOŚCI

Kreatywnych i dobrze rokujących firm w Gliwicach nie brakuje. Dla-
tego gliwicki Technopark zwiększa możliwości ich wsparcia. W no-
wym budynku, który stanął przy ul. Konarskiego, rozpoczął działal-
ność Inkubator Przedsiębiorczości. 

Park Naukowo-Technologiczny „Techno-
park Gliwice” został utworzony w 2004 roku 
przez miasto Gliwice, Politechnikę Śląską 
oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekono-
miczną. Ma za zadanie współtworzyć i pro-
mować nowoczesne firmy technologiczne.  
Umożliwia też transfer innowacyjnych 
pomysłów opracowanych na Politechnice 
Śląskiej do sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. 

Pierwszy budynek jest już zapełniony, ale 
potencjał gliwickich firm wciąż rośnie. Dla-
tego wzniesiono drugi – Inkubator Przedsię-
biorczości. Jego budowa trwała nieco ponad 
rok i pochłonęła ok. 5 mln zł, z czego część 
stanowiło dofinansowanie unijne. 

Nową przestrzeń już zasiedlili lokatorzy. 
Na co mogą liczyć? Przede wszystkim na 
wynajem pomieszczeń na preferencyjnych 
warunkach. Do dyspozycji firm, które są  
w początkowej fazie rozwoju (tzw. start-
-upów) oraz pozostałych, ze szczególnym 
naciskiem na te, które działają w branży IT  
i ICT są pomieszczenia biurowe liczące  
od 20 m2 do 60 m2 – w sumie 1000 m2  
w dogodnej lokalizacji, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Politechniki. 

W Inkubatorze znajdują się też labo-
ratoria komputerowe, wspólna kuchnia, 
pokój spotkań oraz przestrzeń do wspólnej 
pracy, w której można wynająć stanowiska 
biurowe (tzw. strefa co-workingowa). – Po 
trzech latach pracowania w hałasie, gdzie 
było 60 osób,  szukałem takiej przestrzeni 
jak ta – mówi Piotr Pasich z firmy X-Team.  
– Bardzo fajnie mi się tu pracuje, chociaż 
nowy budynek dopiero zapełnia się ludźmi.

W ofercie dla inkubowanych firm są też 
usługi o charakterze doradczym, szkolenia, 
networking i wsparcie biznesowe. – Od kilku 
lat intensywnie współpracujemy z polskimi 
uczelniami, w tym z Politechniką Śląską, 
więc jej bliskość była jednym z czynników, 
który zdecydował o wyborze tej lokalizacji. 
Technopark to środowisko stymulujące 
kreatywność, a to bardzo nam odpowiada 
– podkreśla Wojciech Król z DelKro Financial 
Consulting.

Jak informuje dyrekcja Technoparku,  
w nowym budynku wszystkie biura są już 
zajęte. Więcej o Inkubatorze Przedsiębior-
czości można przeczytać na stronie www.
technopark.gliwice.pl w zakładce „Inkuba-
tor”.                   (mag)

W najbliższy wtorek zabrzmi 
pierwszy dzwonek. 

1 września nowy rok nauki w Gliwicach 
zainauguruje ponad 25,5 tysiąca dzieci i mło-
dzieży – 12 314 dziewcząt i 13 248 chłopców. 
Po raz pierwszy próg szkoły podstawowej 
przekroczy 2290 pierwszaków, w tym  
712 sześciolatków. Natomiast 1662 małych 
gliwiczan rozpocznie przygodę z zabawą  
i nauką w przedszkolach. 

Miejska inauguracja roku szkolnego 
2015/2016 rozpocznie się 1 września  
o godz. 12.00 w siedzibie Gimnazjum  
nr 10 przy ul. Lipowej. W trakcie uroczysto-
ści przewidziano m.in. wręczenie nominacji  
nowym dyrektorom gliwickich szkół i placó-
wek oświatowych.

                   (bom)

Więcej przestrzeni 
dla nowych technologii

JACEK KOTRA, dyrektor Technoparku: 

Mamy wszystko, czego potrzeba miastu nastawionemu 
na rozwój firm technologicznych. Gliwice są przygo-
towane pod względem infrastrukturalnym na każdym 
poziomie: zabudowy mieszkalnej, transportu, dróg  
czy istnienia komercyjnych powierzchni pod wynajem. 
Firmy mają możliwość bazowania na kadrze inżynier-
skiej silnej uczelni. Bardzo wysoko oceniam poziom  

absolwentów Politechniki Śląskiej. To oni w większości przyczyniają się do  
tworzenia gliwickich firm technologicznych. W Technoparku przede wszystkim 
oferujemy wsparcie młodym firmom, w zakresie prowadzenia i weryfikacji  
ich biznesu. 

Przestrzeń w Technoparku sprzyja wymianie doświadczeń 
i kreatywnym działaniom

Budowa Inkubatora trwała ponad rok, a biura błyskawicznie  
zajęły nowe firmy

Na zdjęciu uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 12
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Zmiany na budowie Drogowej Trasy Średnicowej moż-
na obserwować w różnych częściach miasta, ale nie 
wszędzie można zajrzeć. Co dzieje się „pod ziemią” – 
w prawie 500-metrowym tunelu?  

Tunel pod ulicami Zwycię-
stwa i Dworcową, w którym 
przebiegać będzie DTŚ, jest już 
wydrążony w obydwu kierun-
kach. Każda z dwupasmowych 
jezdni przebiega oddzielnie.  
W osobnych komorach po-
prowadzone są także – mniej 
więcej od połowy tunelu – 
dwie nitki łącznic z ul. Dwor-
cową. Przejeżdżają już tędy 
pojazdy i maszyny budowlane,  
pracują wyspecjalizowane eki-
py. 

To newralgiczne miejsce, 
bo do zrobienia jest dużo róż-
norodnych elementów. Zakoń-
czono wykonywanie kanalizacji, 
drenaży oraz sieci hydrantowej. 
W 95% gotowe są stropy, trwa 
układanie kanałów kablowych  
i wszystkich niezbędnych in-
stalacji oraz elementów pod-
ziemnego uzbrojenia. Potem 
przyjdzie czas na okładziny 
ścian i przygotowanie podbu-
dowy jezdni, która w tunelu 
nie będzie asfaltowa, ale beto-
nowa. Natomiast nad tunelem 
prowadzone są prace związane 
z odtworzeniem ul. Zwycięstwa. 
Przywrócenie przejezdności na 
tej ulicy może nastąpić na prze-
łomie września i października. 

Roboty na budowie śród-
miejskiego odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej są zaawan-
sowane w około 80%. Zabeto-
nowane są wszystkie wiadukty 
i obiekty mostowe, trwa 
budowa węzłów drogowych  
i jezdni. Prowadzone są roboty 
ziemne, układane są warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, na 
niektórych fragmentach trasy 
trwa asfaltowanie i brukowanie. 
Powstaje kanalizacja odwodnie-
niowa wraz z przepompownia-
mi. 

Prace budowlano-monta-
żowe powinny zakończyć się  
w grudniu, a otwarcie plano-
wane jest na wiosnę przyszłego 
roku (po zakończeniu przeglą-
dów i odbiorów). Za budowę 
„średnicówki” odpowiada mar-
szałek województwa śląskiego, 
ale Gliwice musiały wziąć na 
siebie współodpowiedzialność. 
Przebieg robót stale monitoruje 
prezydent miasta. W ubiegłym 
tygodniu – zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami – Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic, 
po raz kolejny spotkał się z wi-
cemarszałkiem województwa, 
Stanisławem Dąbrową oraz 
reprezentantami wykonawców. 

Do Gliwic przyjechali Piotr 
Kledzik, prezes zarządu Bilfin-
ger Infrastructure S.A. oraz Eric 
Rouffet, prezes zarządu Eurovia 
Polska S.A. i Arkadiusz Kierko-
wicz – wiceprezes zarządu tej 

firmy. Wspólnie oglądali prze-
bieg robót w różnych miejscach 
na trasie. Wykonawcy ponow-
nie zadeklarowali terminowe 
zrealizowanie prac. – Widać 
postępy w budowie, ale nadal 

będę dokładnie i systematycz-
nie sprawdzał, jak przebiegają 
prace – zapewnił prezydent 
Frankiewicz. 

     (al) 

DTŚ CORAZ BLIŻEJ

Przy ul. Jana Śliwki powstaje jeden z węzłów z Drogową Trasą Średnicową  
i przebudowywane są elementy miejskiego układu drogowego.  
Na wiadukcie nad ulicą i łącznicach trwają prace wykończeniowe,  
zabetonowane i sprężone są obydwa przęsła nowego mostu nad Kłodnicą,  
przebudowywane są fragmenty ul. Jana Śliwki i ul. Orlickiego

Na ul. Częstochowskiej stoi nowy wiadukt, zabetonowana jest kładka 

*zdjęcie z okładki: Realizowane są roboty wykończeniowe na moście o długości prawie 
  550 metrów nad Kłodnicą i terenami zalewowymi

Prezydent Gliwic i wicemarszałek województwa  
śląskiego spotkali się kolejny raz z wykonawcami  
robót, którzy zadeklarowali terminową  
realizację prac
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Czas na budowę nowego skrzyżowania 
W związku z budową Dro-

gowej Trasy Średnicowej wpro-
wadzono ruchu wahadłowy na 
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, na fragmencie wiaduktu 
nad torowiskiem kolejowym  
– zawiadamia Eurovia Polska S.A.

W pierwszym etapie zapla-
nowano zamknięcie prawego 
pasa jezdni (od ronda im. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
w stronę centrum). Pomimo 
prowadzonych robót, ruch 
samochodowy jest możliwy  
w obydwu kierunkach, ale 
sterowany przy pomocy sy-
gnalizacji świetlnej. Kierowcy 
muszą liczyć się z okresowymi 
utrudnieniami i zachować szcze-

gólną ostrożność. Dostępne jest 
nadal przejście dla pieszych.  

Tymczasowa zmiana orga-
nizacji ruchu na ul. Bohaterów 
Getta jest konieczna, bo rozpo-
czyna się budowa skrzyżowania, 
które połączy tę ulicę z Drogową 
Trasą Średnicową. Prace mogą 
potrwać przez mniej więcej 
dwa miesiące. Docelowo zjazdy 
i wjazdy z DTŚ będą dostępne 
poprzez wybudowane rondo, 
na które można już wjechać  
z ul. Sienkiewicza. Z kolei z ronda 
do ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego poprowadzi nowy łącznik 
powstający na nasypie, na któ-
rym trwają roboty konstrukcyj-
ne przy budowie jezdni.         (al)
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W prawie 500-metrowym tunelu wykonano 95% stropów, pracują maszyny budowlane i wyspecjalizowane ekipy.  

Na górze trwa m.in. odtwarzanie nawierzchni ul. Zwycięstwa
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SPORT

Gliwice posiadają bardzo bogate 
tradycje bokserskie. W przeszłości  
w mieście działał znakomity zespół ŁTS 
Łabędy oraz „Carbo” Gliwice. Zawod-
nicy tych klubów przez wiele lat wystę-
powali w I lidze bokserskiej, odnosząc 
sukcesy na ringach w kraju i za granicą. 
Jednak przemiany ustrojowe sprawiły, 
że jesienią 1991 r. ostania sekcja pię-
ściarska w Gliwicach przestała istnieć.  
W 2001 r. byli pięściarze „Carbo”  
– Henryk Wilk i Stanisław Syjud 
– postanowili zorganizować zjazd 
bokserów, którzy przed laty walczyli  
w barwach tego klubu. W sierpniu tego 
samego roku spotkało się 60 byłych 
zawodników, m.in. Adam Piwowarski, 

Krzysztof Madej, Roman Gortat. Wte-
dy padła propozycja reaktywowania 
sekcji, ale w nieco zmienionej formie. 
Szkolenie miałoby objąć jedynie dzieci 
i młodzież. W maju 2002 r. w sali by-
łego Kolegium Nauczycielskiego przy 
ul. Królowej Bony odbyły się pierwsze 
zajęcia, a na początku lipca 2002 r.  
w Urzędzie Miejskim zarejestrowano 
Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy 
„Carbo”. We wrześniu 2002 r. klub 
otrzymał do dyspozycji dawną halę 
sportową Fabryki Lin i Drutu przy  
ul. Dubois 36. Obiekt był w bardzo złym 
stanie technicznym, jednak z pomocą 
rodziców zawodników, trenerów oraz 
działaczy klubowych udało się prze-

prowadzić konieczne prace remonto-
we. Ruszyły regularne treningi, które  
w kolejnych latach przyniosły wymierne 
efekty. Zawodnicy GUKS „Carbo” mogą 
pochwalić się znaczącymi sukcesami 
na arenie krajowej i międzynarodo-
wej, głównie w boksie kobiet. Do 
największych osiągnięć zawodniczek 
klubu można zaliczyć: wicemistrzo-
stwo świata seniorek, młodzieżowe 
mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo 
Europy juniorek, wicemistrzostwo Eu-
ropy kadetek, 3. miejsce w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Europy, 3 miejsce  
w Mistrzostwach Europy juniorek oraz  
3. miejsce w Igrzyskach Europejskich.

W ubiegły piątek, 21 sierpnia, po raz pierwszy wybrzmiał gong rozpoczynający pierwszą walkę w nowej – oficjalnie otwartej – hali  
dla pięściarzy przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. Obiekt będzie dostępny nie tylko dla doświadczonych zawodników, ale dla każdego,  
kto interesuje się boksem. 

Dawna hala bokserska przy ul. Dubo-
is, w której trenowali zawodnicy Gliwic-
kiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
(GUKS) „Carbo” została wyburzona pod 
budowę Drogowej Trasy Średnicowej. 
Dlatego miasto stworzyło nową prze-
strzeń dla miłośników tej dyscypliny 
sportu. 

Nowa lokalizacja to ścisłe centrum 
miasta – przy ul. Kozielskiej 1. – W ciągu 
trzynastoletniej działalności naszego 
klubu jest to trzecie miejsce, w którym 
będziemy trenować. Takiego standardu 
jeszcze nie doświadczyliśmy – mówił  
w trakcie oficjalnego otwarcia nowego 
obiektu prezes GUKS „Carbo”, Tomasz 
Sztąpka. – Ten klub zdecydowanie za-
pracował sobie na taki obiekt. Życzę, 
by ta hala przyczyniła się do jeszcze 
wspanialszych wyników sportowych – 
mówił z kolei prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. Obiekt w części został od-
nowiony z dawnej hali sportowej. Do 
zmodernizowanej i unowocześnionej 
przestrzeni dobudowano nowy segment, 
w którym znalazło się miejsce na szat-
nie, łazienki, saunę, sale konferencyjne, 
biura i pomieszczenia gospodarcze. 
Cały obiekt ma 470 m2, a nowa hala ma  
255 m2. W centralnym punkcie stoi ring, 

który łatwo można zdemontować i zyskać 
dodatkową przestrzeń do ćwiczeń. Hala 
jest wielofunkcyjna. Można w niej grać 
w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. 
Dzięki specjalnym uchwytom, halę moż-
na dzielić na kilka ringów treningowych.

Miłym i zaskakującym elementem 
piątkowej uroczystości było wręczenie 
przez prezydenta Gliwic, Zygmunta Fran-
kiewicza, listu gratulacyjnego i nagrody 
pieniężnej Lidii Fidurze – zawodniczce 
GUKS „Carbo” i chyba najbardziej roz-
poznawalnej obecnie postaci kobiecego 
boksu w gliwickim środowisku spor-
towym. Lidia Fidura zdobyła niedaw-
no brązowy medal na I Europejskich 
Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych 
w stolicy Azerbejdżanu, Baku (jej notę 
biograficzną i osiągnięcia sportowe pu-
blikujemy w ramce obok). Przybyłym na 
uroczystość otwarcia nowej hali Lidia 
Fidura zaprezentowała swoje możliwo-
ści w trakcie pokazowej walki z tarczami  
w asyście trenera. Było to jedno z wydarzeń 
towarzyszących piątkowemu otwarciu.  
W sumie odbyło się kilka walk pokazo-
wych. Przybyli na uroczystość dziennika-
rze mogli zobaczyć nową halę w pełnej 
krasie.  

    (as)

Jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek GUKS „Carbo”. Pięściar-
ka urodziła się 1 lipca 1990 r. w Rudzie Śląskiej. Sporty walki trenuje od dzie-
ciństwa. Jako nastolatka zapisała się do klubu bokserskiego Walki Zabrze  
i tak rozpoczęła karierę bokserską. Swoją pierwszą walkę stoczyła jako juniorka 
na I Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet w Boksie, które odbyły się  
w Gliwicach. Od 2011 r. trenuje w Gliwickim Uczniowskim Klubie Sportowym  
„Carbo”. Na liście największych sukcesów Lidii Fidury są: złote medale Młodzieżo-
wych Mistrzostw Europy 2008 i Unii Europejskiej Seniorek 2011, brązowy medal 
Igrzysk Europejskich 2015 oraz dwanaście krążków mistrzostw Polski. Zawodniczka 
pięć razy z rzędu wygrała Międzynarodowy Turniej Stamma. Wielokrotnie trium-
fowała w turniejach bokserskich kobiet w kraju i za granicą. Obecnie jej główny 
sportowy cel to Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Brazylii w 2016 r.

KRÓTKA HISTORIA GLIWICKIEGO BOKSU

Poza ringiem głównym w nowej hali można będzie ustawić także  
mniejsze ringi treningowe

W trakcie oficjalnego otwarcia hali odbyło się kilka walk pokazowych
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Ring wolny! Stracie pierwsze...



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  35/2015 (758), 27 sierpnia 2015 7

Kolejny fenomenalny wynik osiągnęli zawodnicy Piasta Gliwice. Tym razem na 
trudnym terenie w Poznaniu podopieczni Radoslava Látala wygrali z aktualnym 
mistrzem Polski – Lechem 1:0 (1:0). Będąca na drugim miejscu w tabeli Legia War-
szawa przegrała u siebie z Koroną Kielce, dzięki czemu drużyna z Gliwic w fotelu 
lidera rozsiadła się wygodniej i przede wszystkim na dłużej… 

Piast zaczyna przyzwyczajać 
swoich kibiców do świetnej gry  
i jeszcze lepszych wyników. 

W tym sezonie gliwi-
czanie przegrali tylko raz  
(w 2. kolejce z Ruchem 

Chorzów). Wygrali już pię-
ciokrotnie i to z klubami, 
które są bogatsze i posiadają  
w swojej kadrze teoretycznie 
lepszych zawodników. Pod-
opieczni Radoslava Látala na 
otwarcie sezonu skromnie po-
konali beniaminka z Niecieczy 
1:0. Byli też górą w derbowym 
pojedynku z Górnikiem Zabrze 
3:2. Tydzień później wygrali na 
wyjeździe z Cracovią 2:1. Po-
tem przyszedł czas na wielkie 
firmy i kolejne wygrane: z Legią 
Warszawa 2:1 i Lechem Poznań 
1:0. Mimo rewelacyjnej gry  
i czwartej wygranej z rzędu  
w ekstraklasie cel sportowy 
nie uległ zmianie. 

– Naszym celem wciąż 
pozostaje awans do pierwszej 

ósemki. A że akurat jesteśmy 
na pozycji lidera – super.  
W najbliższej kolejce zmie-
rzymy się z Górnikiem Łęcz-
na. Wszyscy będą oczekiwać 
od nas zwycięstwa – mówił 
po meczu w Poznaniu tre-
ner Piasta, Radoslav Látal. 
– Jestem typem trenera, 
który na ogół nie chwali  
zawodników. Na ocenę przyj-
dzie czas najszybciej zimą. Jeśli 

wykonują moje zadania, to są 
świadomi, że jestem z nich za-
dowolony. I tak powinno być 
– komentował szkoleniowiec 
gliwickiej drużyny. W najbliż-
szą sobotę, 26 sierpnia, Piast 
Gliwice zagra u siebie z Górni-
kiem Łęczna. Kto wygra mecz?  
Oczywiście… Piast GKS! 

SPORT

Mistrz Polski pokonany. Piast nadal liderem

Trafienie Kamila Vacka dało gliwiczanom zwycięstwo 
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1500 metrów w jeziorze w Czechowicach przepłyną uczestnicy Długodystansowych  
Zawodów Pływackich 2015. Impreza odbędzie się 30 sierpnia. Ciągle można się zapisać. 

Zawody rozpoczną się  
w niedzielę, 30 sierpnia  
o godz. 11.00 (biuro zawodów 
czynne będzie od godz. 9.00). 
Ok. godz. 13.00 planowane 
jest zakończenie rywalizacji. 
Wtedy też nastąpi wręczenie 
pamiątkowych dyplomów oraz 
nagród dla najlepszych – trzech 
kobiet i trzech mężczyzn, którzy 
pokonają dystans najszybciej.

– Takie zawody to przede 
wszystkim dobra propozycja 
dla osób, które potrafią i lu-
bią pływać. W ubiegłym roku 
najmłodszy zawodnik miał  

16 lat, najstarszy 61 lat – mówi 
Grzegorz Galas, organizator 
Długodystansowych Zawodów 
Pływackich, kierownik pływalni 
Olimpijczyk. 

Zgłoszenia przyjmowane 
są pod adresem: olimpijczyk@
mzuk.pl lub w dniu imprezy od 
godz. 9.00 w biurze zawodów 
na terenie OW Czechowice 
(przy siedzibie WOPR). Liczba 
miejsc jest ograniczona, więc 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
W trosce o bezpieczeństwo 
organizatorzy wprowadzili 
również ograniczenia wiekowe: 

żeby wystartować w zawodach 
trzeba mieć co najmniej 16 lat, 
w przypadku osób niepełnolet-
nich – podczas trwania zawo-
dów konieczna jest obecność 
opiekuna. 

W trakcie zawodów będzie 
możliwość uzyskania specjalnej 
karty „Żółty czepek”, która jest 
potrzebna m.in. osobom, które 
chcą starać się o tytuł młodsze-
go ratownika WOPR.  

Szczegóły zainteresowani 
znajdą w regulaminie dostęp-
nym na stronie: www.mzuk.pl. 

Zbliża się święto gliwickich tenisistów. Od 5 do 19 września na kortach Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Kosynierów rozegrane zostaną XVI AMATORSKIE 
MISTRZOSTWA GLIWIC W TENISIE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA. Zapisy trwają  
do 4 września 

Aby wziąć udział w mistrzo-
stwach, trzeba osobiście wpisać 
się na listę uczestników (zgłosze-
nia mailowe i telefoniczne nie są 
przyjmowane), na kortach MZUK 
do 4 września, do godz. 19.00.

Zawody wystartują dzień 
później, 5 września. Mistrzostwa 
zostaną rozegrane w kilkunastu 
kategoriach, a w każdej – zawod-
nicy dodatkowo zostaną podzie-

leni ze względu na wiek. Uro-
czyste zakończenie mistrzostw  
z wręczeniem pamiątkowych dy-
plomów, pucharów oraz nagród 
dla najlepszych – planowane 
jest na 19 września (jeżeli plan 
gier nie zostanie pokrzyżowany 
przez pogodę i opady deszczu). 
Szczegółowe informacje zain-
teresowani znajdą w regula-
minie na stronie internetowej:  

www.mzuk.pl. Zawody cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Gliwic oraz powia-
tu gliwickiego. W ubiegłym roku 
w mistrzostwach wzięło udział 
ponad 160 osób. Podczas uro-
czystości zamknięcia nagrodzono 
siedemdziesięciu zawodników 
indywidualnych oraz ponad 
czterdzieści par.

Sprawdź się  
na długim dystansie!

Zagraj o Puchar Prezydenta

„III weekend z koszykówką” odbędzie się od 4 do  
6 września w Gliwicach. Do Centrum Sportowo-Kultu-
ralnego „Łabędź” (ul. Partyzantów 25)  zjadą czołowe 
drużyny koszykarskiej ekstraklasy. Turniej będzie jed-
nocześnie początkiem sezonu 2015/2016.  

Udział w imprezie zapo-
wiedział aktualny mistrz Polski 
Tauron Basket Ligi – Stelmet 
Zielona Góra. Do Gliwic zjadą 
też inne ekstraklasowe zespo-
ły – MKS Dąbrowa Górnicza  
i Rosa Radom. Pojawią się też 
drużyny z niższych lig – Sokół 
Łańcut (finalista play-off I ligi) 

oraz Polonia Bytom (czołowy 
klub II ligi). Nie zabraknie także 
gości zagranicznych. W turnie-
ju zagra BK Nova Hut Ostrava.  
W akcji zobaczymy także go-
spodarzy, czyli… GTK Gliwice 
(I liga). Bilety jednodniowe  
w cenie: 20 złotych (ulgowe:  
10 złotych).      (as)

Koszykarze  
przed sezonem

PROGRAM TURNIEJU
4 września (piątek): GTK Gliwice – Polonia Bytom (godz. 14.00), 
MSK Dąbrowa Górnicza – Rosa Radom (godz. 16.15), BK Nova 
Hut Ostrava – Stelmet Zielona Góra (godz. 18.30); 
5 września (sobota): GTK Gliwice – Sokół Łańcut (godz. 14.45), 
Rosa Radom – BK Nova Hut Ostrava (godz. 17.00), MKS Dąbrowa 
Górnicza – Stelmet Zielona Góra (godz. 19.15); 
6 września (niedziela): GTK Gliwice – Sokół Łańcut (godz. 10.00), 
MKS Dąbrowa Górnicza – BK Nova Hut Ostrava (godz. 12.15), 
Rosa Radom – Stelmet Zielona Góra (godz. 14.30). 
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Miasto buduje place zabaw dla dzieci. 
Odnawia i modernizuje skwery oraz zieleńce. 

W kwietniu Port Gliwice i Kanał Gliwicki 
obchodziły swoją 200. rocznicę powstania

W maju gliwicka policja otrzymała siedem nowych radiowozów. 
Spory udział w sfinansowaniu ich zakupu miał gliwicki samorząd

W Szpitalu nr 1 przy ul. Kościuszki 29 zakończono remont Izby  
Przyjęć oraz tzw. przyziemia B i C. Zrobiło się funkcjonalnie i ładnie

2006

Gliwicka starówka w zimowej szacie.
Zdjęcie z 22 stycznia

Laserowe powitanie roku.  
Zabawa sylwestrowa na Placu Krakowskim 
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27 sierpnia 2006    23:12

21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości. 
Obchodzono go w kilku punktach Gliwic

W lipcu na murawie stadionu GKS „Piast” 
zaprezentowano nowoczesne oświetlenie boiska

Pod koniec września przekazano do użytku 
nowy kompleks handlowy – ARENA 

Odnowiona elewacja Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Budynek przeszedł termomodernizację

Budowa „Nowych Gliwic” – zdjęcie z października 2006 roku
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SPOŁECZEŃSTWO

Z ideałami nie idą na kompromis
Nagrodzeni przez prezydenta Gliwic: Biznesowy Dobroczyńca Roku 2014

W konkursie Liderzy Społeczni Gliwic cztery kategorie zarezerwowane zostały dla społeczników – organizacji pozarządowych, ich inicjatyw 
oraz liderów. Natomiast kategorię piątą przeznaczono dla przedsiębiorstw – nieważne czy małych, czy dużych, ale zaangażowanych w dzia-
łalność społeczną. W tym roku laureatem została gliwicka firma Marco Sp. z o.o. 

Rozmowa z MARKIEM ŚLIBODĄ, preze-
sem Marco Sp. z o.o. 

W ostatnim czasie firma Marco  
została doceniona i nagrodzona 
wielokrotnie. Co oznacza dla pana 
akurat ta nagroda?

Dla nas każda na-
groda jest warto-
ściowa – jeśli wie-
my, że się za taką 
nagrodę nie płaci. 
Na Gali Liderzy 
Społeczni Gliwic 

2014 znaleźliśmy się w ostatniej chwili  
i było to dla nas zaskoczenie. Nie wiedzie-
liśmy o tej nominacji, ale wiemy, że odbiór 
naszych działań jest w społeczeństwie 
bardzo pozytywny. W regionie najbardziej 
jesteśmy znani nie z produktów, które 
wytwarzamy, a z tego, jak prowadzimy 
firmę i co robimy dla lokalnej społeczności. 

Pana podejście do biznesu różni się 
od przeciętnego przedsiębiorcy…

Dla 90% firm nadrzędnym celem jest 
maksymalizacja zysku. Moim zdaniem, 
głównym celem jest zmiana świata na 
lepsze, a zysk osiągnięty poprzez sprze-
daż produktów czy usług jest efektem 
ubocznym. Najważniejsza jest misja,  
a przedsiębiorczość to narzędzie do re-
alizowania tej misji. Nasza firma dyna-
micznie się rozwija i naprawdę bardzo 
chcielibyśmy zmieniać nasze otoczenie 
choć trochę na lepsze, zarówno w kon-
tekście biznesowym, jak i społecznym, 
bo to zawsze ze sobą jest w jakiś sposób 
powiązane. Bardzo mocno będziemy in-
westować w wewnętrzny rozwój, a także 
mocno będziemy wspierać lokalne inicja-
tywy społeczne i charytatywne. Ale z roku 
na rok wkładamy coraz większy wysiłek 
w to, żeby pomagać, dając wędkę, a nie 
rybę. Mamy wiele pomysłów i narzędzi, 
którymi się posługujemy. Chętnie dzielimy 
się swoim doświadczeniem. Chcielibyśmy, 
żeby coraz więcej przedsiębiorstw dzia-

łało tak jak my. Wiem, że robimy bardzo 
dobre rzeczy, ale efektywność tych dzia-
łań może być dużo większa w przyszłości.  
Wprowadzimy swój sposób na współpracę 
z lokalną społecznością.

Czym zajmuje się firma Marco? 

Jest to rodzinna firma produkcyjna dzia-
łająca od 2000 roku, która zajmuje się 
produkcją etykiet samoprzylepnych, pod-
kładek, izolatorów dla przemysłu elektro-
nicznego, lotniczego, samochodowego 
czy zbrojeniowego. Współpracujemy  
z największymi firmami na świecie. Aktu-
alnie dostarczamy produkty dla przemy-
słu, ale prawdziwa zmiana świata nastę-
puje wtedy, kiedy się dostarcza produkty  
i dla przemysłu, i dla osób indywidualnych. 
Stąd w planach na przyszłość jest ofero-
wanie produktów bezpośrednio ludziom, 
rozwiązując jakiś ich problem i wpływając 
na rozwój. 

Kultura Organizacji Marco opiera się 
na kilkunastu zasadach. Jak to wy-
gląda w praktyce? 

Stworzyliśmy firmę, która ma dużo wyższe 
standardy i odmienne ideały niż większość 
przedsiębiorstw. Nasza Kultura Organi-
zacji to zbiór punktów, których należy 
przestrzegać. To jest pewnego rodzaju 
fundament. Są u nas ludzie, którzy to rozu-
mieją. A jeśli pojawiają się osoby, którym 
tylko wydawało się, że rozumieją, to nie 
mogą u nas dobrze funkcjonować. Jeśli 
ktoś jest skupiony wyłącznie na sobie, nie 
przetrwa z nami dłużej niż 2 – 3 tygodnie. 
A najważniejsze jest to, co ta kultura po-
kazuje – da się działać w biznesie inaczej, 
niż działa większość rynku. Z naszymi ide-
ałami nie idziemy na kompromis.

Rozmawiał
Paweł Januszewski
Gliwickie Centrum  

Organizacji Pozarządowych

W siedzibie firmy urządzono specjalny pokój, w którym mali goście 
mogą ciekawie spędzić czas

Marco angażuje się m.in. w organizację rodzinnych pikników
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IWONA SULEWSKA, koordynatorka działań CSR (społeczna 
odpowiedzialność biznesu) w Marco Sp. z o.o.:

Podzieliliśmy naszą działalność dobroczynną na działy: pomoc 
charytatywna i sponsoring. W tym roku dołączyliśmy także 
wspieranie kultury oraz edukacji. Działalność charytatywna 

jest długofalowa oraz jednorazowa, np. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego. 
Wspieramy osoby indywidualne, takie jak Kamilek, Dominik, Kamilka, Amelka 
i wiele innych naszych fantastycznych dzieciaków, które potrzebują pomocy  
w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji. Organizujemy też pikniki dla rodzin z dzieć-
mi. Pomagamy również różnym organizacjom – między innymi gliwickiej Fundacji 
Różyczka, przedszkolom, szkołom czy domom opieki społecznej, jak tym w Strumie-
niu i Sośnicowicach. Sponsorujemy wydarzenia ekologiczne – np. Ekorajd, eduka-
cyjne – Śląską Olimpiadę Przedsiębiorczości i Ekonomii oraz kulturalne – Gliwicką 
Jesień Gospel. Wspieramy sportowców i tancerzy, młodych i zdolnych, laureatów 
konkursów czy rajdów. Tych akcji są dziesiątki, trudno je wszystkie wymienić. Do 
takiej działalności trzeba mieć ogromne serce i empatię. Pieniądze też są potrzebne, 
ale bez przesady. Chodzi o gesty. Potrzebne jest zrozumienie drugiego człowieka. 
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BEZPIECZEŃSTWO

Słaba płeć? 
Nic bardziej mylnego!

Gliwiczanki, które uczestniczyły w kursie samoobrony, potrafią  
poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. 7 września ruszą zapisy na ko-
lejną, dwudziestą edycję tych bezpłatnych szkoleń. 

Kurs, w całości finansowany z budże-
tu miasta, organizuje Centrum Ratownic-
twa Gliwice i Straż Miejska. Prowadzony 
jest w ramach programu „Bezpieczne 
Gliwice”, który zakłada stałą i długofa-
lową współpracę samorządu i instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
publiczne, w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom oraz poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie miasta. 

Kurs samoobrony jest adresowany do 
mieszkanek Gliwic i ma pomóc im wy-
ćwiczyć, jak w prosty i skuteczny sposób 
bronić się w niebezpiecznej sytuacji. 

Szkolenia z podstawowych umie-
jętności obronnych i prawidłowych 
zachowań w razie niebezpieczeństwa 
prowadzą doświadczeni instruktorzy, 
którzy posiadają stopnie mistrzowskie 
sztuk walk i odpowiednie uprawnienia 
dotyczące zajęć grupowych w tym za-
kresie. Jak informuje Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, bardzo często są również 
instruktorami fitness, ćwiczeń siłowych, 
kulturystyki. Zajęcia z fantomami i in-
nym sprzętem medycznym prowadzą 

natomiast ratownicy medyczni oraz 
instruktorzy pierwszej pomocy. Z kolei 
podczas specjalnych prelekcji Strażnicy 
Miejscy uczą gliwiczanki, jak unikać po-
tencjalnych zagrożeń np. podczas podró-
ży samochodem czy wyjścia na imprezę.  

To już dwudziesta edycja szkoleń. 
Poszczególne odsłony kursu odbywały 
się w rożnych częściach naszego miasta 
i niezmiennie cieszyły się dużą popu-
larnością. Niejednokrotnie limit miejsc 
wyczerpywał się już w pierwszych dniach 
rejestracji, warto więc nie zwlekać z de-
cyzją uczestnictwie w nadchodzącym 
cyklu zajęć. 

– Można przyjąć, że na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat łącznie zostało 
przeszkolonych około 2800 kobiet. Wiek 
kursantek jest bardzo zróżnicowany, po-
jawiają się osoby nastoletnie, ale również 
panie w średnim wieku. Nie trzeba mieć 
wcześniejszego przygotowania sporto-
wego, a przekazywane techniki są sku-
teczne i jednocześnie łatwe do wykona-
nia – zachęcają przedstawiciele Centrum 
Ratownictwa Gliwice.                       (mag)

Zajęcia z samoobrony cieszą się dużym zainteresowaniem. Limit 150 miejsc często wyczerpuje się w pierwszych dniach rejestracji
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ALEKSANDRA BARTKOWIAK, inspektor ds. zarządzania kry-
zysowego CRG:

Dzięki czynnemu i systematycznemu udziałowi w kursach sa-
moobrony uczestniczki uczą się panować nad strachem, zyskują 
poczucie pewności siebie, mogą przestać czuć się bezradnie  
i bezbronnie oraz zacząć w odpowiedni sposób reagować na 

przemoc. Dodatkowo panie zdobywają wiedzę dotyczącą rekreacji ruchowej oraz 
przygotowanie do samodzielnych treningów w domu. Najbliższa edycja, podob-
nie jak poprzednia, będzie prowadzona z wykorzystaniem technik walki systemu 
Krav-Maga oraz Military Combat i Jiu-Jitsu.

Zapisy do jubileuszowej edycji rozpoczną się w poniedziałek, 7 września, o 7.30. 
Panie, które chcą uczyć się samoobrony od doświadczonych trenerów, powin-
ny zgłosić się osobiście do Centrum Ratownictwa Gliwice przy ul. Bolesława 
Śmiałego 2b. Tam przyszłe kursantki mają zapoznać się z regulaminem i podpisać 
oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 
Kurs będzie prowadzony w poniedziałki i czwartki w godzinach 19.30 – 21.30 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35. Zajęcia 
rozpoczną się 14 września i potrwają do 2 listopada. Udział w kursie jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 32/ 301-97-23 oraz pisząc 
na adres e-mail: a.bartkowiak@poczta.crg.gliwice.pl

mailto:a.bartkowiak@poczta.crg.gliwice.pl
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ROZMAITOŚCI

KOLORY MIASTA

Wrzesień w Radiostacji
Po nitce do... książki!

Nie mogę ukrywać, że nie lubię prac polegających na obkładaniu 
styropianem budynków ozdobionych ciekawymi, starymi detala-
mi. Wiem, że daje to oszczędności w kosztach ogrzewania, zmniej-
szenie zużycia energii, a na koniec premię termomodernizacyjną  
w dotacjach unijnych z opcją częściowego umorzenia itd., itd. Tylko  
że czasami zatraca się oryginalny wygląd elewacji, otrzymujemy 
coś innego. W Gliwicach jednak zawsze szukamy kompromisowego  
rozwiązania. 

Często projektanci, widząc moją 
nieszczęśliwą minę na wiadomość o ko-
lejnym pomyśle termomodernizacyjnym, 
pocieszają mnie: My te wszystkie dekora-
cje odtworzymy, proszę się nie martwić. 
Będzie wyglądało tak samo. Wtedy mam 
ochotę w magiczny sposób przenieść 
ich do… Las Vegas. Do światowej stolicy 
hazardu, kasyn i utraconych fortun? Nie. 
Do światowej stolicy wszelkiego rodzaju 
kopii i replik architektonicznych. 

Nigdzie indziej nie znajdziemy takie-
go natłoku pseudozabytków. Kopia wieży 
Eiffla, co prawda o innych gabarytach, bo 
w skali 1:2, stoi obok Łuku Triumfalnego 
(2/3 wielkości pierwowzoru) i obiektów 
z Placu Zgody (Place de la Concorde). 
W pobliżu znajdują się jeszcze starsze 
zabytki, ze starożytnego Egiptu. Co praw-

da w pigułce, ale za to jak luksusowej! 
Piramida przekształciła się w 30-piętrowy 
hotel projektu Veldona Simpsona, a przy 
nim stanął sfinks i grobowiec Tutencha-
mona. A jakby ktoś zapragnął przejażdżki 
gondolą jak w Wenecji, to proszę bardzo. 
To też znajdziemy w Las Vegas. 

Czasami replika jest świetnie wy-
konana – w 2010 roku na znaczkach 
pocztowych została uwieczniona Statua 
Wolności, ale nie oryginał, a jej kopia 
z Las Vegas! Po odkryciu tej pomyłki 
amerykańska poczta znaczka jednak 
nie wycofała. „Welcome to FABULOUS 
Las Vegas” („Witajcie we wspaniałym 
Las Vegas”) – tak brzmi napis witający 
kolejnych turystów. Nie trzeba się tru-
dzić podróżami, wszystkie atrakcje są 
w jednym miejscu. Ale czy odtworzone 

zabytki tak naprawdę zachwycają? Czy 
to świat wspaniały i niezwykły? Przykład 
Las Vegas jest przerysowany, jak wszystko 
w tym mieście, ale skłania do refleksji. 
Czy chcemy mieszkać wśród erzaców, 
udawanych zabytków? 

Realia życia są nieubłagane i to 
nielubiane przeze mnie ocieplenie 
domów jest często bardzo potrzebne. 
To co robić? Projektanci i konserwator 
zabytków mogą dojść do kompromisu. 
Warto zachować bez zmian przynaj-
mniej oryginalny detal, np. dekorujący 
wejścia do budynków. Takie rozwiązania 

podpatrzyłam w Katowicach w budow-
nictwie mieszkaniowym z lat 20. i 30.  
XX wieku. Często ciekawą, bardziej 
ozdobną oprawę uzyskiwała partia wej-
ściowa, różnego rodzaju opaski, mini por-
tale o innej fakturze (ryflowane najczę-
ściej) lub wykonane z innego materiału 
(cegły klinkierowej). To proponuję ocalić, 
nie ocieplać. W ten sposób wykonano 
termomodernizację wielu budynków 
m.in. na Zatorzu w Gliwicach. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

– Przez cały wrzesień zapraszamy grupy szkolne do Radiostacji Gli-
wice na bezpłatne lekcje, by przybliżyć jej trudną, ale i fascynują-
cą historię – zachęcają muzealnicy. Zajęcia będą organizowane od  
2 do 30 września – od wtorku do piątku, początek o godzinie 10.00, 
11.30 i 13.00.

Wieża Radiostacji na trwałe wpisała 
się w panoramę Gliwic. Nierozerwalnie 
wiąże się z wydarzeniami prowokacji 
gliwickiej – 31 sierpnia 1939 roku, która 
miała posłużyć Hitlerowi jako pretekst 
do rozpoczęcia działań wojennych.  
– Radiostacja, budząca niesłabnące za-
interesowanie turystów z całego świata, 
to także miejsce, którego istnienie jest 
skutkiem zdarzeń sięgających pierwszej, 
a następnie II Wojny Światowej, nazna-
czone dwoma tragicznymi w skutkach 
systemami totalitarnymi – niemieckim 
nazizmem i sowieckim komunizmem. 
Tutaj, jak w soczewce, można przyjrzeć 
się historii w skali mikro – losom ludzi, 
miasta, Górnego Śląska, po to, by lepiej 
zrozumieć świat, w którym żyjemy. 
Kształt dzisiejszej Europy jest w dużej 
mierze odpowiedzią na złe doświad-

czenia tamtego czasu. By już nigdy się 
nie powtórzyły, konieczna jest rzetelna 
wiedza o przeszłości – przekonują mu-
zealnicy. Temu służyć mają wrześnio-
we spotkania. Będą one prowadzone  
w oparciu o wystawę stałą prezentowa-
ną w Radiostacji Gliwice (ul. Tarnogórska 
129). Zostaną wzbogacone prezentacją 
multimedialną, filmem „Uwaga! Tu Gli-
wice” i aktywnym udziałem uczniów. 
Dla poszczególnych grup wiekowych 
przygotowano różne tematy lekcji. 
Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie www.muzeum.gliwice.pl. Udział 
w lekcjach muzealnych jest bezpłatny, 
lecz ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Są one prowadzone telefonicznie pod 
numerem 32/335-44-03.

              (bom)

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie zosta-
ło zrobione oraz odgadnie tytuł książki, 
do której ono nawiązuje, może wziąć 
udział w konkursie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach. Znasz rozwiąza-
nie?

Bibliotekarze stanęli przed obiek-
tywem Bożeny Nitki. W efekcie po-
wstały zdjęcia z literackim klimatem. 
Co miesiąc publikowane jest jedno.  
Pierwsze trzy osoby, które odgadną, 
jakie miejsce w Gliwicach zostało sfo-
tografowane oraz podadzą tytuł książki, 
otrzymają nagrody. Oto podpowiedzi 
sierpnia. 

Tytuł książki: powieść fantasy 
angielskiego pisarza, mistrza tego 
gatunku, której akcja rozgrywa się  
w dwóch światach XIX-wiecznej Anglii  
i w Krainie Czarów. Zekranizowana  
w 2007 roku.

Miejsce: astronomiczne miejsce  
w samym centrum jednego z osiedli  
w Gliwicach. Proszę podać nazwę tego 
miejsca i osiedla.

Odpowiedzi należy przesłać do  
1 września na adres instrukcyjny@biblio-
teka.gliwice.pl, wpisując w tytule wia-
domości „PO NITCE”. Chcesz wiedzieć 
więcej? Zajrzyj do internetu. 

Zespół New York-New York Hotel & Casino w Las Vegas 
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NIE PRZEGAP

Wesoło i rodzinnie zapowiada się IV Piknik Seniora w Parku Chopina. Gwiazdami tegorocznej imprezy będą Joanna Bartel, Kabaretowa Gru-
pa Biesiadna i Duet Karo. 

Rodzinny Piknik Seniora to impreza, 
która z roku na rok cieszy się w Gliwicach 

coraz większą popularnością. Tegoroczną 
edycję zaplanowano na 5 września. Na 
początek zapraszamy seniorów z rodzi-
nami do licznego udziału w tradycyjnym 
już pochodzie, który ze śpiewem na 
ustach wyruszy spod siedziby Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach do Parku Cho-
pina o godz. 13.45. Kolejne atrakcje 
będą czekać w parku od godz. 14.00.  
W programie m.in. Miasteczko Sporto-
we, Plenerowa Pizzeria, Fabryka Piernika, 
stoiska informacyjne, a także okazja do 
sprawdzenia poziomu cukru, ciśnienia 
tętniczego, masażu pleców i karku. Będą 
też występy seniorów oraz zaproszonych 
gości: Joanny Bartel, Kabaretowej Grupy 
Biesiadnej, Duetu Karo. 

Imprezę organizuje Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go. To jednak nie koniec rodzinnych 
atrakcji zaplanowanych na ten dzień.  
5 września piknikowi towarzyszyć bę-
dzie Narodowe Czytanie przygotowane 
w naszym mieście z inicjatywy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej pod hasłem  
„A Wokulski jest… w Gliwicach”. Tema-
tem tegorocznej akcji będzie bowiem 

powieść „Lalka” Bolesława Prusa. O godz. 
13.00 rozpocznie się literacki happening 
na skwerze Doncaster, a w Parku Chopina 

pojawi się uliczka przypominająca klimat 
dziewiętnastowiecznego miasta. 

      (al)

Miasto Gliwice już teraz poszukuje artystów, producentów i wszyst-
kich tych, którzy chcą zaoferować swoje produkty lub usługi podczas 
tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się  
w grudniu. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, pre-
ferowane będą stoiska o charakterze 
świątecznym, w których prowadzona 
będzie sprzedaż na przykład ceramiki 
artystycznej, wyrobów regionalnych, 
ozdób świątecznych i choinkowych, 
choinek, pamiątek i rękodzieła, biżuterii, 
artykułów spożywczych oraz wyrobów 
garmażeryjnych i gastronomicznych. 

Handlowcy będą musieli uiścić opłatę 
targową, zgodnie ze stawkami obowią-
zującymi w Gliwicach (uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXVIII/512/2012  
z 13 grudnia 2012 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek opłaty targowej 
obowiązującej na terenie miasta Gliwi-
ce). W zamian mogą liczyć nie tylko na 
zaplecze handlowe i sanitarne. Miasto 
zapewni też dekoracje świąteczne,  
a przy tradycyjnej szopce, która stanie 
w sąsiedztwie Ratusza, w wybrane dni 
odbędą się występy artystyczne. 

Wstępne plany zakładają, że klima-
tyczne stoiska w formie drewnianych 
domków zagoszczą na Rynku od 5 do 
23 grudnia, ale czas trwania Jarmarku 
uzależniony będzie od zainteresowania 
wystawców. 

Zainteresowani wystawieniem 
swojego stoiska podczas Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego na gliwickim Rynku 
powinni złożyć wstępne zgłoszenie do  
5 października. Można to zrobić: 

• osobiście w Biurze Obsługi 
   Interesantów Urzędu Miejskiego,
• faxem na nr: 32/231-40-59,
• mailowo na adres 
   kp@um.gliwice.pl, 
• pocztą na adres: 
   Urząd Miejski w Gliwicach
   Wydział Kultury i Promocji Miasta
   ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

                (mag)

Bawmy się wspólnie!

Czas pomyśleć o... Bożym Narodzeniu

...oraz znany na Śląsku Duet Karo

Gliwicka starówka przyciąga mieszkańców i przyjezdnych, a możliwość 
skosztowania regionalnych smakołyków i kupienia oryginalnych  
świątecznych upominków stanowi dodatkowy magnes

Wystąpi m.in. Joanna Bartel...

Miasto Gliwice zaprasza osoby powyżej 65. roku życia na bezpłatne treningi aqua 
aerobiku. Będzie to już druga edycja zajęć w tym roku. 
Zapisy chętnych przyjmowane są pod numerami telefonów: 

• basen „Delfin” (ul. Warszawska 35) – tel. 694-384-749,
• basen „Mewa” (ul. Mewy 36) – tel. 504-339-373.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga! Pierwszeństwo udziału przysługuje osobom, które nie uczestniczyły  
w treningach w pierwszej edycji. 
                     (zd)

Aqua aerobik dla seniorów
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OGŁOSZENIA
W związku z zarządzonym na dzień  

6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum  
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, 

że nastąpiła zmiana siedzib komisji wyborczych nr 34 i nr 35: 
• mieszkańcy ulic: Cechowa, Domańskiego, 

Kotlarska, Mastalerza, Powroźnicza, Skła-
dowa, Szobiszowicka, Ślusarska, Świętej 
Małgorzaty,
głosują w Szkole Podstawowej nr 20 przy  
ul. Śliwki 8 (komisja nr 34); 

• mieszkańcy ulic: Dziewanny, Kowalska, Świę-
tojańska od nr 1 do nr 37 nieparzyste i od  
nr 2 do nr 46 parzyste, Toszecka od nr 1 do 
nr 85 wszystkie,
głosują w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Bernardyńskiej 2 (komisja 
nr 35).

Przypominamy, że:
1.   do 28 sierpnia można składać wnioski o spo-

rządzenie aktu pełnomocnictwa;
2.   do 1 września można składać wnioski o do-

pisanie do spisu wyborców w wybranym ob-
wodzie głosowania;

3.   do 4 września wydawane będą zaświadczenia 
o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i for-
mularzy dostępne są na stronie internetowej:

http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze

Lokale wyborcze czynne będą  
od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 
2015/2016 
naukę w klasach:
• III szkoły podstawowej,
• IV technikum
oraz uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym  

z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego mogą ubiegać się o przyzna-
nie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki 
szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu 
podręczników można składać w szkole, do której 
uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym ro-
ku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.
1.  Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie o wysokości dochodów;
• w uzasadnionych przypadkach do wniosku 

można dołączyć oświadczenie o wysokości 
dochodów;

• w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta 
ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku ro-
dzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
można przedłożyć zaświadczenie o korzy-

staniu ze świadczeń rodzinnych w formie 
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego;

• w przypadku ubiegania się o pomoc dla 
ucznia z niepełnosprawnościami zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów, na-
leży dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie 
może przekroczyć kwoty 574 zł netto.

3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może 
otrzymać do zakupu podręczników wynosi:
• do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podsta-

wowej;
• do 445 zł dla ucznia klasyIV technikum.

4. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, dofinansowanie 
obejmuje również zakup materiałów edu-
kacyjnych. Wartość pomocy finansowej jest 
uzależniona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał – 
szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz 
pracownicy Wydziału Edukacji UM.

5. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po 
przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu 
zakupu podręczników.

6. Informację w zakresie szczegółowych zasad 
składania wniosków i refundowania wydatków 
należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie 
objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka 
szkolna”. 

(edu)

WYPRAWKA  
SZKOLNA 2015

nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice  
dla uczniów w 2015 r. 

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni 
uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimna-
zjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie 
miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium może zostać 
złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostat-
niej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 
4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz 
legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub ar-
tystycznymi na szczeblu międzynarodowym, kra-
jowym lub wojewódzkim. 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta 
Miasta może wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 
• pełnoletni uczeń.
Termin składania wniosków o przyznanie stypen-
dium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów – od 
1 września do 30 września 2015 r.
Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy 
składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy do-
łączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego 
upoważnioną, kserokopie dokumentów potwier-
dzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania 
oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub arty-
stycznych, które zostały szczegółowo określone 
w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.
eu/pub/uchwaly/11506.pdf.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do po-
brania: 
w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, 
pok. 245), 
• w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimna-

zjalnej, 
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce 
„Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji  
tel. 32/238-55-29, 32/238-54-51.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM  
PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW

OBRADY NA ŻYWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Mia-
sta, 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
27 sierpnia 2015 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 16.00 
rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice z następującym porządkiem 
dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 23 lipca 2015 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2015 rok.

8. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia jednostek budżetowych, któ-
re gromadzą na wydzielonym rachunku 
dochody, źródeł tych dochodów, ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu sporzą-
dzania planu finansowego, dokonywania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdza-
nia.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objecie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie  powierzenia 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Ka- 
nalizacji spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach niektórych 
zadań Gminy.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Ślą-
skiemu.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz 
zmiany Statutu Związku.

15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie Statutu Miasta Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i przedłużenia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej 
przy ulicy Dębowej na rzecz obecnego 
dzierżawcy.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej 
umowy dzierżawy z wnioskodawcą  
i wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
nieruchomości stanowiącej własność 
miasta Gliwice, położonej przy ulicy 
Kozielskiej.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej  
w Gliwicach przy ul. Św. Wojciecha.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości niezabudowanych, obejmu-
jących działki o numerach: 2/5, 2/6, 3/6, 
3/7, 4/5, 4/6, 5/5, 306/6, 307/3, 372/7, 
obręb Stare Łabędy, stanowiących wła-
sność miasta Gliwice.

20. Projekt uchwały w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Gliwice, dla obszaru położo-

nego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, 
Kozielskiej i Okulickiego.

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Ko-
złowskiej.

22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice dla obszaru położone-
go w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, 
Jasnej i Pszczyńskiej.

23. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały nr XLIII/906/2014 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwi-
ce dla obszaru obejmującego „osiedle 
Czechowice”.

24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały nr XXI/430/2012 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 28 czerwca 2012 r. w spra-
wie nadania statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach.

25. Projekt uchwały w sprawie nadania 
statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gliwicach.

26. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 
zakresu prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody przy pomniku przyro-
dy – dąb szypułkowy Quercus robur znaj-
dującym się na terenie Parku Chopina  
w Gliwicach.

27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu osłonowego Miasta Gliwice 
w zakresie udzielenia osobom starszym 
dofinansowania do opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

28. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XLVI/1014/2014 Rady Miasta 
Gliwice z 25 września 2014 r. oraz zmiany 
uchwały nr XLVII/1043/2014 Rady Mia-
sta Gliwice z 6 listopada 2014 r.

29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realizację  
w 2015 r. 

30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie wyodrębnienia Środowisko-
wego Domu Samopomocy ze struktur 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
i utworzenia nowej jednostki organiza-
cyjnej m. Gliwice wraz z nadaniem jej 
statutu.

31. Projekt uchwały w sprawie szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w domu dla bezdomnych kobiet  
i samotnych matek z dziećmi.

32. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
obwodów głosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, areszcie śledczym oraz usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych dla 
przeprowadzenia na obszarze miasta 
Gliwice głosowania w zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 r. wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

33. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłasza-
ne przez radnych.

34. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/strona%3D10389%2C2389
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
https://gliwice.eu/miasto/edukacja/stypendia-prezydenta-miasta
http://bip.gliwice.eu/strona%3B120%2C586%2C999999999999
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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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej

  UL. RYDYGIERA 23, lokal nr 7, II piętro,  
pow. 49,72 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
121 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. UDZIELI 9, lokal nr 2, parter, pow.  
37,52 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
79 200,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOLBERGA 24, lokal nr 8, II piętro, pow. 
31,22 m2 + piwnica 3,81 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, spiżarka, przedpokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. SOKOŁA 2, lokal nr 43, VIII piętro,  
pow. 26,00 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z 
WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
62 900,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 5, lokal nr 4, I piętro,  
pow. 119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżar-
ki, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, 
łazienka z WC
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
305 400,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal nr I, parter, pow. 
140,89 m2, 6 pomieszczeń, 4 sanitariaty, ko-
rytarz
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
210 000,00 zł
Termin oględzin: 28 sierpnia 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 10 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  Garaż usytuowany na północ od UL. KOZIEL-
SKIEJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 5, II pię-
tro – poddasze, pow. 28,91 m2 + pow. 
pomieszczenia przynależnego 12,14 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
47 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 6, II piętro – 
poddasze, pow. 30,71 m2 + pow. pomieszcze-
nia przynależnego 9,41 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem 
ceny wywoławczej w stosunku do ceny ustalonej 
w I przetargu, dotyczący sprzedaży prawa własno-
ści niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
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 Gliwi-
cach księga wieczysta nr KW GL1G/00014909/0, 
na której usytuowane są ruiny murowanej altanki 
o pow. zabudowy 12 m2, na podstawie art. 37 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 9 września 2015 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 115 000,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: działka  
nr 920/5, obr. Żerniki, o pow. 0,0752 ha,  
KW nr GL1G/00033143/1, wraz z udziałem wy-
noszącym ¼ (tj. 0,0044 ha) w prawie własności 
działki nr 920/8, obr. Żerniki, o pow. 0,0176 ha, 
KW nr GL1G/00033143/1, poł. przy ul. Łukasie-
wicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 10 września 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 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 na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej jako działka nr 1325/2, 
obręb Sośnica, o pow. 0,2343 ha, położonej 
przy ul. Żeromskiego w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00001426/6. 
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 356 300,00 zł
Wadium: 35 630,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 września 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej:
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy 

ul. Tarnogórskiej 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 wyodrębnio-
ne 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 Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 703 000,00 zł
Wadium: 70 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 września 2015 r. 

VIII ustny przetarg nieograniczony z na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej – działka  
nr 954/1, obręb Brzezinka, KW GL1G/00032353/9 
przy ul. Lwowskiej.
Termin przetargu: 23 września 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 123 400,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 września 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta  
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1). I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu  
wolnego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:

Metalowców 4, pow. 61,14 m2 

Termin przetargu: 4 września 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1400,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 108.

Szczegóły na stronie internetowej www.tbs2.pl

MIESZKALNE

OFERTY PRACY

Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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 pu-
blicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do zbycia w trybie art. 209a:
•	 nr 532 do 2 września 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

KOMUNIKATY NIERUCHOMOŚCI

PRUiM S.A.  
w Gliwicach  
oferuje do 

sprzedaży ziemię 
nadającą się  

do ukształtowania  
i zagospodarowania terenu  

w cenie 15 zł netto/t.

 Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów:  

661 54 51 82 lub 661 99 88 13.

Powiatowy Urząd Pracy  w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujace stanowiska:

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

• barista – wykształcenie średnie, pod-
stawowa znajomość języka obcego, 
książeczka sanepidu, doświadczenie 
na stanowisku baristy, komunika-
tywność oraz umiejętność pracy 
w zespole, gotowość do szybkiego 
uczenia się, wysoka kultura osobista, 
odpowiedzialność, rzetelność, goto-
wość do pracy w weekendy i święta, 
miejsce pracy: Gliwice;

• doradca klienta (stoisko: lady, elek-
tro, biuro, tekstylia) – wykształce-
nie zawodowe, zakres obowiązków: 
obsługa kasy fiskalnej, stosowanie 
zasad obsługi klienta, dwie lub trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• galwanizer – wykształcenie kierun-
kowe, min. 2 lata doświadczenia, 
zakres obowiązków: przygotowywa-

nie ustawienia linii galwanicznej pro-
dukcji konkretnego wyrobu zgodnie  
z obowiązującymi instrukcjami, przy-
gotowywanie roztworów, oczyszcza-
nie i przygotowywanie elementów 
do powlekania, kontrola jakości 
utworzonej powłoki, końcowa ob-
róbka, umiejętność czytania rysunku 
technicznego, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;  

• operator koparko-ładowarki JCB 
4CX – wykształcenie średnie, do-
świadczenie zawodowe min. 5 lat 
na koparce JCB 4CX, uprawnienia 
do obsługi koparko-ładowarki, pra-
wo jazdy kat. B, C, mile widziane 
E, prace związane z budową dróg, 
chodników, profilowanie podbudo-
wy, remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych, tłuczniowych, z kost-
ki brukowej, kierowanie pojazdami, 
jedna zmiana, miejsce pracy: powiat 
gliwicki, rybnicki, Katowice;

• spawacz TIG/ MAG – wykształcenie 
zawodowe, min. 2 lata doświadcze-
nia zawodowego, bardzo dobbra 
znajomość rysunku technicznego, 
uprawnienia MAG135, TIG141, 
zakres obowiązków: spawanie kon-
strukcji stalowych metodą TIG-141, 
MAG-135 według dokumentacji 
projektowej, dwie zmiany, umowa-
-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• zbrojarz – wykształcenie zawodowe, 
2-3 lata doświadczenia zawodowe-
go, jedna zmiana, umowa o dzieło, 
miejsce pracy: woj. śląskie (Gliwice, 
Kozłów). 

Oferty z 20 sierpnia 2015 r.
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