
 I S S N :  1 6 4 2 – 1 1 0 8

3 6 / 2 0 1 1  ( 5 5 0 )  c z w a r t e k ,  8  w r z e ś n i a  2 0 1 1  r.

3
Zmień piec,  

otrzymasz dotację
Użytkownicy pieców węglowych 

mogą wymienić źródło ogrzewa-

nia, otrzymując wsparcie finanso-

we ze strony miasta. Od początku 

września obowiązuje regulamin 

dotacji celowych do zmiany tra-

dycyjnych systemów grzewczych 

na proekologiczne. 

5
Stawiamy  

na innowacje
Kilkuset delegatów z 80 zaawan-

sowanych technologicznie ośrod-

ków naukowo-przemysłowych  

z całego świata przyjedzie w przy-

szłym roku do Gliwic na zgroma-

dzenie ogólne World Technopolis 

Association. 

12
Muzyka na wodzie
Kąpielisko Leśne, latem oblega-

ne przez amatorów wodnej rekre-

acji, w najbliższy piątek zgromadzi 

melomanów. W tej niecodzien-

nej scenerii zabrzmią dzieła ba-

rokowych mistrzów – Haendla  

i Bacha. Wystąpi Gliwicka Orkies-

tra Kameralna.

Rycerskie potyczki, pokazy musztry paradnej i bojowej, kramy 
rzemieślników, pokaz mody i tańców średniowiecznych to tylko 
niektóre z atrakcji plenerowej imprezy na przedpolu Zamku 
Piastowskiego. Tegoroczne Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego będą także okazją do lepszego poznania historii Rynku 
– podczas wycieczek z przewodnikiem oraz zwiedzania wysta-
wy zainspirowanej ostatnimi znaleziskami archeologicznymi. 
Szczegóły na str. 6.

Modernizacja roku

Jarmark Księcia Siemowita

Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz piętnasty wręczono nagro-
dy w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku” organizowanym 
pod honorowym patronatem prezydenta RP. Prestiżowy tytuł w kategorii  
„rewitalizacje obszarów urbanistycznych” za ubiegłoroczną modernizację 
ul. Wieczorka i jej skrzyżowania z ulicami Dolnych i Górnych Wałów przy-
znano gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów (wykonawca) 
oraz Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (inwestor).

Więcej na str. 3

fo
t. 

S.
 Z

ar
em

ba



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 36/2011 (550) czwartek, 8 września 2011 r.2

Nagrody dla sportowców
Prezydent Gliwic przyznał nagrody pieniężne (łącznie 150 tys. zł) i wyróżnienia zawodnikom, 

którzy w 2010 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe. Otrzymali je także trenerzy i działacze, któ-
rzy w szczególny sposób przyczynili się do ich sportowych sukcesów. Na liście laureatów zna-
leźli się reprezentanci różnych dyscyplin sportu, takich jak: szermierka, boks, judo, kolarstwo, 

pływanie, modelarstwo 
lotnicze, triatlon, lekka 
atletyka, pływanie, te-
nis ziemny, piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, 
szachy, orientacja spor-
towa, taniec towarzyski, 
a nawet wyścigi psich 
zaprzęgów. Wśród nich 
znaleźli się także zawod-
nicy Towarzystwa Spor-
towego „Tango”, których 
nagrodzono za awans 
do Ekstraklasy Futsalu 
w 2011 r. Uroczyste wrę-
czenie laurów odbyło się 
2 września w Urzędzie 
Miejskim. Ze sportow-
cami spotkał się Adam 
Neumann, zastępca pre-
zydenta miasta. (bom) 

Zbieramy elektrośmieci
10 września odbędzie się kolejna zbiórka elektrośmieci, czyli nieużywanych 

lub niedziałających urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tym razem spe-
cjalnie oznakowane stanowiska, na których będzie można zostawić stary sprzęt, 
pojawią się w godzinach od 10.00 do 14.00 przy kościele pw. św. Jerzego przy 

ul. Radosnej oraz przy placu zabaw 
przy ul. Literatów w Łabędach. To 
dobra okazja, aby pozbyć się z do-
mu np. starego telewizora, telefonu, 
monitora, lodówki, kuchenki, pralki, 
niedziałającego radia, zużytych ża-
rówek lub innych niepotrzebnych 
urządzeń. (bom)

Program dla szkolnych 
wolontariuszy 

Łukasz dwa tygodnie wakacji spędził na obozie, gdzie pomagał w opiece 
nad dziećmi i młodzieżą. Ola i Patrycja odwiedzają podopiecznych gliwic-
kiego Hospicjum. Magda wspiera młodszą koleżankę w nauce. Basia brała 
udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tematem był „Wolontariat na 
rzecz aktywności obywatelskiej”. 

Łukasz, Ola, Patrycja, Magda, Basia i kilka innych młodych osób spotka-
ło się po raz pierwszy we wrześniu 2010 roku w Centrum Wolontariatu przy 
GCOP. Wszyscy wzięli udział w pierwszej edycji projektu dla liderów Szkolnych 
Klubów Wolontariatu. Dowiedzieli się, jak efektywnie pomagać, jak mobili-
zować innych do działania, nauczyli się pracy w grupie, z dziećmi, osobami 
niepełnosprawnymi i starszymi, poznali działające w Gliwicach organizacje 
i instytucje. Nawiązali też przyjaźnie z innymi, aktywnymi, pełnymi zapału 
i pasji rówieśnikami. 

W czerwcu na Scenie Bajka certyfikaty potwierdzające udział w przed-
sięwzięciu wręczyła młodym liderom Renata Caban, zastępca prezydenta 
Gliwic. Wszyscy zgodnie twierdzili, że udział w całorocznych warsztatach był 
dla nich źródłem wielu korzyści. Działania młodzieży nie skończyły się jednak 
wraz z rozdaniem dyplomów. Większość uczestników kontynuuje swą bez-
interesowną pracę, współdziała z organizacjami pozarządowymi, zdobywa 
nowe doświadczenia, pomaga innym, pomagając przy tym sobie. 

– Już 27 września rozpoczynamy drugą edycję projektu „Liderzy Szkolnych 
Klubów Wolontariatu”. Może wziąć w niej udział każdy uczeń gliwickiej szkoły 
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (w wieku od 13 do 19 lat), który zamiast 
bezczynnie czekać na propozycje, woli być aktywnym. Wszystkich zaintereso-
wanych zachęcamy – zgłoście się do opiekuna SKW w waszej szkole, a następ-
nie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej 
www.wolontariat.gcop.gliwice.pl, na której zamieszczono także szereg dodat-
kowych informacji. Udział w tym projekcie może odmienić życie…– podkre-
ślają organizatorzy z GCOP.

Katarzyna Samiec 

Rok 2011 to Europejski Rok Wolonta-
riatu. Centrum Wolontariatu działające 
przy Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych zaprasza wszystkich, którzy 
lubią pomagać i mogą poświęcić na nie-
odpłatną pracę choćby jeden dzień w roku. Pamiętajmy: 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 

Pierwsza edycja projektu „Liderzy Szkolnych Klubów Wolon-
tariatu” została podsumowana przed wakacjami – teraz rusza 
druga tura warsztatów
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OTWARTY LIST 
DO GLIWICKICH SPRZEDAWCÓW WYROBÓW TYTONIOWYCH

Szanowni  Państwo!
Rozpoczynamy w Gliwicach kampanię społeczną „STOP 18”, której celem jest 

zwiększenie świadomości i odpowiedzialności sprzedawców w zakresie ochrony 
zdrowia naszej młodzieży.

Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko sprzedaży wyrobów ty-
toniowych młodzieży poniżej 18. roku życia. Sprzedaż wyrobów tytoniowych nie-
letnim to łamanie przepisów prawa.

 Nasze obecne działania mają na celu przybliżenie obowiązujących przepisów, 
zaznajomienie Państwa z tymi uregulowaniami oraz zwrócenie uwagi na zakazy  
i kary, jakie obowiązują za ich łamanie.

Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
wyrobów tytoniowych (DzU z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zabrania sprze-
daży papierosów osobom poniżej 18 roku życia.

O czym powinni pamiętać sprzedawcy ?

 Należy sprawdzać wiek młodej osoby, która chce kupić wyroby tytoniowe.
 W przypadku wątpliwości dot. wieku osoby należy poprosić o dokument potwier-

dzający jej pełnoletność. 
 Nie wolno sprzedawać wyrobów tytoniowych młodej osobie, która odmawia oka-

zania dokumentu potwierdzającego pełnoletność.
 Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim grozi grzywną.

Zwracam się do Państwa z apelem, aby w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej jak najczęściej korzystać z przysługujących praw do kontroli wieku klientów. 
Takie działania pozwolą uniknąć Państwu kary grzywny, a przede wszystkim przy-
czynią się do zwiększenia odpowiedzialności za zdrowie gliwickiej młodzieży.

Głęboko wierzę, że nie pozostaną Państwo obojętni na mój apel, a w Gliwicach 
będzie coraz więcej odpowiedzialnych sprzedawców.  

Z wyrazami szacunku:

Prezydent Miasta Gliwice 

Dyplomy wraz z „Kroniką sportu polskiego 
2010” otrzymało 121 osób
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Konkurs „Modernizacja Roku 2010” miał na celu wyło-
nienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych ukoń-
czonych w minionym roku, wyróżniających się szczegól-
nymi walorami i ocenianych według różnych kryteriów  
w 14 kategoriach. Jurorzy kierowali się głównie funkcjo-
nalnością modernizowanych i przebudowanych obiektów 
oraz budowli, nowoczesnością stosowanej technologii, 
jakością wykorzystanych materiałów, efektywnością pro-
cesów technologicznych, a także poziomem uzyskanych 
efektów ekologicznych. 

Do jubileuszowej 15. edycji rywalizacji zgłoszono  
823 obiekty. W finale znalazło się ich tylko 106 (wybra-
nych przez komisję konkursową pod przewodnictwem 
prof. Adama Podhoreckiego). 25 sierpnia, podczas gali na 
Zamku Królewskim w Warszawie, zaproszeni projektanci, 
wykonawcy i inwestorzy poznali werdykt kapituły. Przy-
znano 14 tytułów „Modernizacja Roku 2010”, wyróżnienia 
oraz nagrody specjalne. 

Przedsiębiorstwo Remontów  
i Ulic Mostów oraz Zarząd Dróg 

Miejskich nagrodzono  
za modernizację ul. Wieczorka 

 i jej skrzyżowania  
z ulicami Dolnych i Górnych Wałów

W uzasadnieniu decyzji 
członkowie jury podkreślili, że 
docenili przywrócenie ulicy spe-
cyficznego charakteru właści-
wego dla ciągów komunikacyj-
nych w obszarze Starego Miasta 
w Gliwicach, wybór użytej tech-
nologii, jakość wykonania inwe-
stycji, przede wszystkim jednak 
– tempo prowadzonych robót 
(„niezwykłe dla podobnych re-
alizacji nawierzchni z kostki bru-
kowej”) i krótki termin ich za-
kończenia.

– Ta nagroda jest dużym wy-
różnieniem dla PRUiM-u i ZDM-u. 
To dzięki udanej współpracy z in-
westorem – Zarządem Dróg Miej-
skich – i jego nadzorowi możemy 
cieszyć się z prestiżowego tytułu 
– skomentował Henryk Małysz, 
szef Przedsiębiorstwa Remon-
tów Ulic i Mostów. – To jednocze-
śnie zobowiązanie na przyszłość  
i potwierdzenie dwóch naczelnych 
haseł przyświecających działalno-
ści naszej firmy: jakość i termino-
wość przede wszystkim. 

Przypomnij-
my, że ubiegło-
roczne prace 
przy moderniza-
cji ul. Wieczorka 
oraz jej skrzyżowania z ulicami Dolnych  
i Górnych Wałów trwały niemal 4 miesią-
ce (bez przerwy). Zakres intensywnych ro-
bót, prowadzonych przy niesprzyjającej 
momentami pogodzie i wzbudzających 
krytykę części mieszkańców, objął usu-
nięcie torów tramwajowych, wymianę ca-
łej podziemnej infrastruktury, przygoto-
wanie solidnej podbudowy oraz ułożenie 
kostek granitowych. W ramach general-
nego remontu ujednolicono również sze-
rokość jezdni na całej długości i zrównano 
jej poziom z chodnikiem (od ulicy oddzie-
lają go teraz ozdobne słupki, które unie-
możliwiają zajmowanie pasa dla pieszych 
przez samochody). Pośrodku ul. Wieczor-

ka stworzono zaś zieloną wysepkę z charakterystycznym  
zegarem. 

Przebudowa ulicy kosztowała ponad 4 mln zł. W efekcie 
diametralnie zmieniła ona oblicze, nawiązując do zabytko-
wego fragmentu miasta i sąsiedztwa Starówki. (kik)

Dzięki zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
gminy uzyskały możliwość udzielania tego typu dota-
cji i ustalania zasad ich przyznawania. Nowy regulamin 
uchwaliła na czerwcowej sesji Rada Miejska. – Jest on 
zbliżony do sprawdzonej formuły, która funkcjonowała  
w naszym mieście przed 2010 r., w okresie istnienia tzw. 
Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wprowadzone zmiany były podyktowane realiza-
cją zaleceń programu ochrony powietrza, opracowanego 
w ubiegłym roku przez marszałka województwa śląskiego 
oraz względami formalnymi związanymi z dostosowa-
niem regulaminu do zmienionych przepisów – informuje 
Tomasz Misztal z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. 

Z dotacji celowych mogą skorzystać osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku. Mieszkańcy, którzy zmienią system 
grzewczy, mogą składać wnioski o dotację do końca 
następnego roku po zakończeniu inwestycji. Do dotacji 
kwalifikowane są wyłącznie przedsięwzięcia wykonane 
i odebrane po wejściu w życie uchwały, tj. od 31 sierpnia 
2011 r. Dofinansowanie w kwocie do 2 tys. zł i nie większe 
niż połowa kosztów urządzenia jest udzielane na kotły 
(w instalacjach opartych o proces spalania), piece elek-
tryczne i węzeł cieplny (w instalacjach zaopatrywanych 
w ciepło sieciowe). Jednocześnie modernizacja systemu 
grzewczego, połączona z termomodernizacją budynku, 
polegającą na dociepleniu ścian i stropodachu, pozwoli 
na podwojenie kwoty dotacji do maksymalnie 4 tys. zł.

Ponadto osoby, które planują zastąpienie tradycyj-
nych urządzeń węglowych nowoczesnym kotłem na 
paliwo stałe (np. na ekogroszek, pelet drzewny), mogą 
otrzymać dotację do kosztów urządzeń, które posiadają 

odpowiedni certyfikat. Musi z niego wynikać, że urządze-
nie jest niskoemisyjne i spełnia wymogi regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzy-
skać na stronie internetowej www. gliwice.eu w dziale „Wir-
tualne Biuro Obsługi” (zakładka „Środowisko i Rolnictwo”/ 
„Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system 
proekologiczny”) lub na stanowisku Wydziału Środowiska 
w Biurze Obsługi Interesantów UM (na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21), tel. 32/239-12-36. (bom)

Zmień piec, otrzymasz dotację
Użytkownicy pieców węglowych mogą wymienić źródło ogrzewania, otrzymując 
wsparcie finansowe ze strony miasta. Od początku września obowiązuje regulamin 
dotacji celowych do zmiany tradycyjnych systemów grzewczych na proekologiczne. 
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Warto dodać, że w ramach 15. edycji konkursu uho-
norowano także dwie inne firmy z Gliwic. Przedsię-
biorstwo projektowe BPW ROBIPROJEKT wyróżniono  
w kategorii „najciekawsze wnętrza” za projekt moder-
nizacji i adaptacji budynku Biblioteki Donnersmarcków 
na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej. Firma P. A. Nova 
otrzymała nagrodę za projekt modernizacji Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (tytuł „Moderniza-
cja Roku 2010” w kategorii „obiekty kultury”). 

dokończenie ze str. 1

Modernizacja roku fo
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1. Stypendia mogą zostać przyzna-
ne uczniom w wieku od 6 – 7 lat 
(od klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej) do 24 lat (słuchacze szkół 
dla dorosłych), z przeznaczeniem 
na:
►	całkowite lub częściowe po-

krycie kosztów udziału w za-
jęciach edukacyjnych,

►	pomoc rzeczową o charakte-
rze edukacyjnym (w tym za-
kup podręczników, pomocy 
naukowych itp.),

►	pokrycie kosztów związanych 
z kształceniem się poza miej-
scem zamieszkania (tzn. poza 
Gliwicami).

2. Pomoc jest przyznawana w for-
mie finansowej na pokrycie udo-
kumentowanych wydatków (ra-
chunki imienne, faktury) do 
wysokości przyznanego stypen-
dium, które wynosi od 82 zł do 
100 zł miesięcznie, w zależności 
od okoliczności występujących  
w rodzinie (wielodzietność, bez-
robocie, niepełnosprawność 
itd.). 

3. Dochód na osobę w rodzinie 
wnioskodawcy nie może prze-
kraczać kwoty 351 zł netto. Jest 
to jedyne kryterium przyznania 
stypendium. Dostarczone do 
Wydziału Edukacji UM doku-
menty muszą obrazować do-
chód z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku. 

4. W większości przypadków sty-
pendia będą wypłacane w szko- 
łach (jeśli tylko uczniowie miesz-
kają i uczą się na terenie Gliwic). 
Do rozliczania stypendiów na 
rok szkolny 2011/2012 będą 
honorowane rachunki/faktury 
z datą zakupu od 1 lipca 2011 r., 
pod warunkiem, że zakup bę-
dzie zgodny ze szkolnym katalo-
giem wydatków refundowanych 
w ramach stypendium (każda 
szkoła indywidualnie ustala ta-
ki katalog!).

5. Dodatkowych informacji moż-
na zasięgnąć w pokoju 245  
w Wydziale Edukacji UM, numer 
tel. 32/238-54-51 lub 32/239-11-
63. (sza)

Stypendia  
dla uczniów

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych mogą od 1 sierpnia ubiegać się o przyznanie 
im pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych. 
Wnioski stypendialne należy składać w Wydziale Edukacji 
UM (na drugim piętrze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa 21) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. 
Końcowy termin przyjmowania wniosków wynika z Ustawy  
o systemie oświaty i nie może ulec zmianie.

Opowiedz swoją historię
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży we współpracy  

z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej realizuje projekt „Szepty gliwickich kamie-
nic”. W przedsięwzięciu biorą udział gliwiccy gimnazjaliści, którzy uczestniczą w warsztatach 
fotograficzno-dziennikarskich oraz w wykładach z historii architektury i filozofii przełomu  
XIX i XX wieku. Zdobyta wiedza ułatwi im udokumentowanie cennych obiektów kultury ma-
terialnej, jakim są gliwickie kamienice. – Jednak kamienica to nie tylko dekoracyjna fasada, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy ją zamieszkują i tworzą jej historię. Bylibyśmy zaszczyceni, gdy-
by fotograficzne portrety kamienic zostały wzbogacone o wypowiedzi ich mieszkańców. Osoby 
zainteresowane podzieleniem się z nami swoją historią prosimy o kontakt – apeluje Ewa Chu-
doba, koordynator projektu w SAWRM. Zgłoszenia chętnych są przyjmowane pod numerem 
telefonu 668-367-272. Wywiady będą prowadzone w soboty: 17 września w godzinach od 
9.00 do 12.30, 24 września od 9.00 do 14.10 oraz 8 października od 9.00 do 12.30. Zgroma-
dzone przez gimnazjalistów materiały złożą się na wystawę, która zostanie zaprezentowana  
w grudniu w Starej Fabryce Drutu. Zostaną również opublikowane w katalogu oraz na stro-
nie internetowej, co przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Gliwic. Projekt 
jest finansowany w ramach krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. (bom)

100 lat parafii
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Sośnicy zaprasza mieszkańców 

dzielnicy na jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Impreza odbędzie się 10 września na placu przy-
kościelnym przy ul. Stabika 9. Początek – godz. 14.00. W programie m.in.: zabawy i konkursy dla 
dzieci i dorosłych, piknik rodzinny, występ „Jorgusiowego Kabaretu” oraz „Śląskiego Tria Piotra Sze-
fera”, spektakl w wykonaniu Teatru A. Przedsięwzięcie współfinansuje gliwicki samorząd. (bom)

Wsiadaj na rower 
Gliwicki samorząd zaprasza mieszkań-

ców miasta na kolejną wycieczkę rowero-
wą z cyklu „Ekologiczne Gliwice”. Celem 
przedsięwzięcia jest promocja roweru ja-
ko wygodnego środka transportu, a tak-
że prezentacja ciekawych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym miejsc na 
terenie miasta oraz Śląska. Tym razem ro-
werzyści pojadą do Rud Wielkich, gdzie 
znajduje się Pocysterski Zespół Klasztor-
no-Pałacowy. Rajd wyruszy 11 września  
o godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego 
(ul. Zwycięstwa 21). Podczas wycieczki 
nie zabraknie również niespodzianek,  
m. in. quizu z nagrodami. (as)
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Dom i otoczenie
Od 9 do 11 września na terenie Ośrodka Sportu Politech-
niki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 odbędą się siódme 
targi „Dom i otoczenie”. Swoje oferty zaprezentuje kilka-
dziesiąt firm z regionu śląskiego. 

Targowe stoiska będzie można oglądać w piątek i sobotę w godzinach od 
10.00 do 18.00, a w niedzielę – od 10.00 do 17.00. – Zaprezentowane zostaną 
produkty niezbędne do budowy domu, wykończenia i aranżacji mieszkań, m.in. 
meble, podłogi, drzwi, tapety, kasetony sufitowe. Firmy z branży instalacyjnej 
przedstawią najnowsze rozwiązania z zakresu ogrzewania tradycyjnego oraz 
niekonwencjonalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – zapo-
wiadają organizatorzy. Z kolei na zewnątrz obiektu zorganizowany zostanie 
kiermasz roślin ozdobnych – drzew i krzewów. Ogrodnicy udzielą także fa-
chowych porad. Imprezę organizuje Agencja Informacyjno-Reklamowa „Pro-
mocja” z Wadowic. (al)

Festiwal  
bezpieczeństwa

Wydział Zamiejscowy w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z sie-
dzibą w Poznaniu organizuje I Festiwal Bezpieczeństwa. Impreza rozpocznie 
się 10 września o godzinie 11.00 w Parku Chopina. Wstęp wolny. – Mieszkań-
cy, zwłaszcza ci najmłodsi, dowiedzą się, jak żyć bezpiecznie i ekologicznie, jak 
dbać o naturę, a przy tym dobrze się bawić. Będą mieli okazję, zbudować ekoro-
dzinę oraz poznać przedstawiciela Policji, Straży Miejskiej i służb wojskowych. 
Festiwal ma promować zdrowy i aktywny styl życia, bezpieczeństwo środowiska 
naturalnego i drogowego – informują organizatorzy. Patronat nad imprezą ob-
jęli Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta oraz insp. Teofil Marcinkowski, 
Komendant Miejski Policji w Gliwicach. (bom)
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Przybyli m.in. z Korei Południowej, Chin, Taj-
wanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Au-
stralii. Oglądali miejsca, 
w których będą organi-
zowane przyszłoroczne 
spotkania: Centrum Edu-
kacji i Biznesu „Nowe Gli-
wice”, Centrum Kongre-
sowe Politechniki Śląskiej  
i Scenę Bajka. Odwiedzi-
li także Technopark, roz-
mawiali z przedstawiciela-
mi Katowickiej Specjalnej 
Stefy Ekonomicznej oraz 
Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów, a w wolnej 
chwili obejrzeli ekspo-
zycję odlewnictwa arty-
stycznego w gliwickim 
Muzeum i Radiostację.  

Na posiedzeniu zarzą-
du WTA, które odbyło się 
w Ratuszu, precyzowano 
przyszłoroczny program. 
Zgromadzeniu ogólnemu 
będą towarzyszyły np. fo-
ra burmistrzów oraz rek-
torów uczelni z miast 
zrzeszonych w WTA. Gli-
wice ubiegają się też  
o zorganizowanie mię-
dzynarodowej konferen-
cji pod auspicjami UNESCO, a dotyczącej wsparcia 
dla ośrodków naukowo-badawczych i gospodar-
czych z Krajów Trzeciego Świata. 

– Macie duży potencjał i spełniacie warunki 
umożliwiające przyspieszony rozwój. Działa tu Po-
litechnika Śląska, 
dysponująca do-
brze wyszkoloną 
kadrą i kształcąca 
tysiące studentów. 
Jest tu skupione 
duże środowisko 
gospodarczo-biz-
nesowe potrafią-
ce wdrażać no-
we technologie,  
o czym mogli-
śmy się osobiście 
przekonać. Do te-
go władze lokal-
ne intensywnie 
wspierają inno-
wacyjność – pod-
kreślał  prof. Dog-
Seong Oh z Korei 
Południowej, se-
kretarz generalny 
WTA.

– Dla rozwoju 
nie ma żadnych 

ograniczeń – przypominał dr Hamad Al Hashe-
mi, dyrektor parku technologicznego w Dubaju. 

To właśnie tam w 2008 ro-
ku odbyło się zgromadze-
nie ogólne WTA. – Gliwice 
będą za rok w podobnej sy-
tuacji. Chcę więc podkre-
ślić, że to wydarzenie by-
ło dla nas przełomowym 
momentem pozwalającym 
zaistnieć na międzynaro-
dowej arenie. Nasze dzia-
łania nabrały rozpędu i co 
roku jesteśmy w stanie or-
ganizować przynajmniej 
jedną, jeśli nie dwie, duże 
imprezy poświęcone roz-
wojowi nauki i technologii 
– opowiadał. 

Prezydent Gliwic, czło-
nek zarządu WTA, tłuma-
czył, że najważniejsze jest 
zdobywanie wiedzy doty-
czącej transferu technolo-
gii, prowadzenia parków 
technologicznych, two-
rzenia innowacyjnej go-
spodarki miast. – Jesteśmy 
dumni, że znaleźliśmy się  
w takim gronie. Mamy 
szansę poznać tajemnice 
sukcesu innych. Tu nie do-

staje się pieniędzy, ale zaszczepia się pewien rodzaj 
myślenia o rozwoju, z którego już korzystamy, prze-
nosimy na grunt lokalny, znajdujemy inspiracje. 
Warto stawiać na innowacje – przekonywał Zyg-
munt Frankiewicz. (al)

Stawiamy  
na innowacje

Kilkuset delegatów z 80 zaawansowanych technologicznie ośrodków na-
ukowo-przemysłowych z całego świata przyjedzie w przyszłym roku do 
Gliwic na zgromadzenie ogólne World Technopolis Association. W związ-
ku z przygotowaniami do tego spotkania przedstawiciele tej prestiżowej 
organizacji gościli niedawno w naszym mieście.

Spotkaniu zarządu WTA towarzyszyła międzynarodowa 
konferencja „Innowacje, badania i rozwój w regionach 
poprzemysłowych” w Centrum Edukacji i Biznesu  
„Nowe Gliwice”

– Organizacja zjazdu  
ogólnego World Technopolis 
Association to ogromna szan-
sa rozwojowa i promocyjna  
dla Gliwic oraz całego regio-
nu – podkreślał prof. Oh

Certyfikat przyjęcia Gliwic do 
World Technopolis Association 
odebrał w koreańskim Daejeon  
w 2005 roku prof. Jan Kaźmier-
czak – wówczas zastępca prezy-
denta Gliwic, a obecnie poseł  
i wiceprzewodniczący sejmowej 
Komisji Innowacyjności i Nowo-
czesnych Technologii. 

Gliwice zaproszono do WTA jako jedyne polskie miasto. Jak do 
tego doszło?

Do tej organizacji nie można się tak po prostu zapisać, nasze miasto ja-
ko kandydata zarekomendowała szwedzka Uppsala. Gliwice przyjęto 
do tego ekskluzywnego grona na pewno nie bez powodu, a wręczenie 
certyfikatu przyjęcia poprzedziła wizyta zapoznawcza w naszym mieście  
przedstawicieli władz World Technopolis Association. 

Czy podczas wizyty w Daejeon – przy okazji przyjęcia Gliwic do 
WTA – brał Pan udział w spotkaniu członków tej organizacji?

Tak, i wtedy zobaczyłem, jakie korzyści może nam przynieść udział 
w dyskusji o różnych modelach innowacyjności, funkcjonujących  
w różnych krajach. Podczas spotkań WTA przedstawia się osiągnięcia, 
ale mówi się też o porażkach i wyciąga z takich doświadczeń wnioski. 
Gliwice mogą się dużo nauczyć, ale są również dobrym przykładem 
dla innych – szczególnie, chociaż chyba nie tylko, w Polsce.

Jak ocenia Pan innowacyjność polskiej gospodarki?
Uważam, że w tej dziedzinie wiele jest jeszcze do zrobienia. Europejskie 
badania poziomu innowacyjności gospodarek sprzed kilku lat wska-
zywały, że jesteśmy pod tym względem w ogonie krajów UE. Chciałem 
dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Organizowałem, jako parlamentarzy-
sta, wiele spotkań i debat, np. w różnych grupach zainteresowanych 
podmiotów. Ogólny wniosek z tych debat to stwierdzenie, że w Polsce 
chętnie mówi się o innowacyjności, ale rzadko idą za tym konkretne 
działania. Istnieją przeszkody obiektywne, np. prawne czy organiza-
cyjne, ale głównie to sprawa mentalności. Innowacje to interes ryzy-
kowny, na który trudno zdobyć pieniądze. Jak mówią Anglosasi: finan-
sowanie innowacji to zadanie dla rodziny, przyjaciół lub szaleńców. 
Jeśli innowacyjny projekt się uda, efekt bywa piorunujący, ale niestety 
nie zawsze się udaje. Poza tym: w Polsce dość niedawno wyszliśmy 
z gospodarki socjalistycznej i ciągle jeszcze można u nas skutecznie 
zrobić biznes, specjalnie nie ryzykując. Wciąż rynek jest nienasycony. 
Mamy dobrze wykształconą kadrę, relatywnie tanią. Zbliżamy się jed-
nak do pewnej granicy, kiedy proste rezerwy zostaną wykorzystane  
a innowacyjność zacznie się bardziej liczyć. Trzeba patrzeć w przy-
szłość, także pod względem zapotrzebowania na innowacje.

Czy Gliwice mogą być tu wzorcowym przykładem?
Bez wątpienia. W naszym mieście od lat jest wdrażany system innowa-
cyjności, który działa spójnie i obejmuje wszystkie niezbędne elementy. 
Potwierdziły to wrażenia posłów z sejmowej Komisji Innowacyjności  
i Nowoczesnych Technologii, których zaprosiłem do Gliwic w maju. Po-
kazałem im, że mamy dobrze funkcjonującą bazę naukową, głównie 
na Politechnice Śląskiej. Że istnieje możliwość praktycznego wykorzy-
stywania wyników badań, poprzez gliwicki Technopark. Warto przy-
pomnieć, że jest to spółka z udziałem miasta, co można uznać w wa-
runkach polskich za ewenement. Pokazałem, że mamy silne instytuty 
badawcze, jak np. KOMAG, innowacyjne firmy prywatne jak WASKO, 
specjalną strefę ekonomiczną. Działa baza inkubatorów dla począt-
kujących przedsiębiorców, zwłaszcza tych korzystających z nowych 
technologii. W rozwój innowacyjności angażuje się mocno samorząd, 
współpracując z uczelnią i sektorem prywatnym. O gliwickim rozwią-
zaniu mówiłem też podczas pierwszej prezentacji w Korei. 

Jak Pan, jako naukowiec, przedstawił to rozwiązanie?
Posłużyłem się pojęciem inkubatora sieciowego, bo u nas inkubowanie 
innowacyjności nie jest związane z jednym miejscem lub podmiotem, 
ale z wieloma instytucjami i obiektami, w tym: terenami inwestycyj-
nymi. To oferta dla firm różnej wielkości, zróżnicowana, a uzyskiwane 
efekty są często imponujące, nawet w skali światowej. Na przykład 
działania firmy I3D, ukierunkowane na zastosowania wirtualnej rze-
czywistości, czy skonstruowany na Politechnice energooszczędny bo-
lid, który zdobył nagrodę na zawodach w Wielkiej Brytanii.

W Polsce nie lubimy się chwalić, ale takie zdarzenie jak przyszło-
roczny zjazd ogólny WTA to chyba powód do dużej satysfakcji?

To bez wątpienia sukces. Tym wydarzeniem trzeba się chwalić. War-
to pokazać, że innowacja to nie jakieś wydumane idee, ale prak-
tyczne działania. Tę imprezę warto promować nie tylko w regionie,  
ale w całym kraju. Pamiętajmy, że Śląsk wciąż kojarzy się mieszkań-
com innych regionów z kopalniami. To szansa na zmianę naszego 
wizerunku. 
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Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

W ostatni sierpniowy dzień  
1939 r. grupa uzbrojonych eses-
manów przebranych za powstań-
ców śląskich wtargnęła do za-
budowań niemieckiej radiostacji 
w Gliwicach. Około godz. 20.00 
napastnicy sterroryzowali zało-
gę i nadali po polsku komunikat: 
„Uwaga! Tu Gliwice. Rozgłośnia 
znajduje się w rękach polskich”. 

Między innymi te słowa pada-
ją w filmie „Uwaga, tu Gliwice”, 
wyreżyserowanym przez Teresę 
Kudybę – niezależną producent-
kę telewizyjną i autorkę filmów 
dokumentalnych. – Ten obraz 
jednak dokumentem nie jest  
– podkreśla realizatorka. – Nie 
wiadomo bowiem dokładnie, 
co tak naprawdę wydarzyło 
się w sierpniowy wieczór w Gli-
wicach. Świadkowie nie żyją,  
a wersji jest kilka. Chciałam po-
kazać, jak w tej chwili wygląda 
to historyczne miejsce.

Kudyba zaznacza, że film przygotowywany był 
dla młodego pokolenia, które często historii nie zna  
i nie interesuje się nią. Stąd jego nowoczesna formuła.
Występują w nim aktorzy opolskiego teatru EkoStudio,  
a współreżyserem jest dyrektor tejże instytucji, Andrzej 
Czernik. Tło historyczne przybliżają widzom m.in. pro-
fesorowie Norman Davies, Wojciech Roszkowski i Je-
rzy Buzek. 

Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gli-
wicach, przypomina, 
że wątek gliwickiej pro-
wokacji był już wielo-
krotnie wykorzystywany  
w filmach, szczególnie 
w epoce komunizmu. 
– „Uwaga, tu Gliwice” 
to pierwszy obraz zreali-
zowany po 1989 r. – za-
uważa, dodając: – Po-
winien spodobać się 
młodemu odbiorcy.

Film trafi wkrótce 
do śląskich szkół i pla-
cówek edukacyjnych. 
Będzie go można rów-
nież obejrzeć podczas 
edukacyjnych prelek-
cji organizowanych  
w Radiostacji. Film 
powstał przy finanso-
wym wsparciu Funda-
cji Współpracy Polsko-

Niemieckiej w Warszawie i zaangażowaniu 
Muzeum w Gliwicach. (fid)

Prowokacja dla młodych 

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego z 1 września na stronie internetowej  
www.gliwice.eu.

	Trudne poszukiwania Eddiego Mercury’ego (odcinek z 30 sierpnia)
 Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski na pożegnanie Parkowego Lata (odcinek z 31 sierpnia)
 Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli rok szkolny (odcinek z 2 września)

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 

O wydarzeniach, jakie rozegrały się 31 sierpnia 1939 r. na terenie Ra-
diostacji Gliwickiej słyszeli prawie wszyscy. Film „Uwaga, tu Gliwice” 
jest próbą rekonstrukcji niemieckiej prowokacji wykorzystanej przez 
hitlerowców jako jeden z pretekstów do ataku na Polskę. Jesienią 
obraz Teresy Kudyby trafi do 5 tysięcy śląskich szkół. Po raz pierwszy 
pokazano go 30 sierpnia w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. 



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 36/2011 (550) czwartek, 8 września 2011 r.8

14 lipca w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH GODÓW. Zorganizowano je w trzech turach. Sekretarz 
miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 37 parom okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 12 małżeństw świętujących półwiecze swoich związków 
(pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w trzeciej turze). W gronie obchodzących Złote 
Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Zofia i Jan Romańscy, Maria i Bogusław Rzepkowie, Helena i Tade-
usz Skotniccy, Anna i Marian Stebelscy, Agnieszka i Władysław Styczniowie, Urszula i Gerard Szemborowie, Marianna 
i Marian Szwedowie, Anna i Wilibald Widerowie, Lidia i Herbert Wieczorkowie, Eryka i Władysław Zajkowscy, Eugenia 
i Wacław Zalewscy oraz Regina i Stanisław Żukowie. (kik)
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ZŁOTE GODY

Gdzie można odnaleźć białe obiekty sakralne? Między innymi w rze-
czonym Wiedniu. Tam w 1907 r. wzniesiono rzymskokatolicki kościół  
pw. św. Leopolda, bardziej znany jako Kirche am Steinhof. Świątynia o elewa-
cjach licowanych białym marmurem z włoskiej Carrary stanowi modelowy 
przykład secesyjnej architektury sakralnej. To o tyle istotne, że secesja nie 
była stylem ukochanym przez duchownych. Jej nadmierna, bogata dekora-
cja wykorzystująca często motywy inspirujące się zmysłową naturą kobiety, 
trochę niepoważna i lekka, niezbyt pasowała bowiem do nastroju refleksji 
i modlitwy. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z geometryczną 
odmianą zwaną „kwadratową” secesją wiedeńską. 

Projektantem świątyni był architekt Otto Wagner (1841 – 1918), uważany 
za jednego z najwybitniejszych twórców wiedeńskiej secesji oraz prekursora 
modernizmu. Wnętrze stworzonego przezeń obiektu z centralnie zlokalizo-
waną nawą główną przekrytą kopułą harmonijne łączy różnorodne funkcje 
(liturgiczne, estetyczne oraz praktyczne). Kościół stanowi część komplek-
su szpitalnego dla osób chorych umysłowo. Właśnie dlatego przewidziano  
w nim pomieszczenia dla lekarzy, toalety dla chorych, wyjścia awaryjne, otwarte kon-
fesjonały, dostęp do ambony tylko z zakrystii. Wszystkie krawędzie ławek zaokrąglono 
tak, aby w razie wypadku nie doszło do obrażeń, zwiększono też odległości pomiędzy 
nimi. Nawet kropielnice zostały zaprojektowane w formie naściennych zbiorników  
ze ściekającą wodą – po to, by zmniejszyć możliwość zakażenia chorobami! 

W niezmienionych od lat wnętrzach świątyni nadal odprawiane są msze (również 
dla osób spoza szpitala). Kolorystyka kościoła urzeka. Dominująca ciepła biel mar-
murowych płyt dekorowanych gdzieniegdzie kremowymi żyłkami oraz ograniczenie 
geometrycznych złotych dekoracji do niezbędnego minimum (typowy dla twórczo-
ści Wagnera motyw „główek gwoździ”) czynią to miejsce bardzo odpowiednim do 
kontemplacji i wyciszenia. Jedyną ozdobą jasnego, dobrze oświetlonego obiektu są 

ogromne witraże, przez które wpadają do środka kolorowe refleksy światła. Co wię-
cej, w całym kościele nie znajdziemy ani jednego obrazu! Malowidła zastępują mozaiki  
– umieszczone w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych. 

Dlaczego tak dobrze czuję się w tym miejscu? Może przez skojarzenia z równo-
wagą i porządkiem. W kulturze europejskiej biel symbolizuje przecież pozytywne 
uczucia – czystości i niewinności. Nie wszędzie tak jest. W Chinach czy w starożytnym  
Egipcie biała barwa to emanacja śmierci i żałoby, pustki, nieszczęścia czy braku uro-
dzaju. 

Kolory miasta
fo

t. 
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Kościół pw. św. Leopolda w Wiedniu

Według filozofii Wschodu czerń (Yin) i biel (Yang) to 
dwie siły tworzące nierozerwalną jedność. Dlaczego 
o tym wspominam? Ponieważ w poprzednim odcinku 
„Kolorów...” pisałam o czarnym kościółku z Wiednia.  
W bieżącym felietonie – dla utrzymania równowagi  
– skupię się zatem na kolorze białym.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
1. Obsługa finansowo-księgowa dochodów niepodat-

kowych, a w szczególności:
• kontrola formalno-rachunkowa dokumentów fi-

nansowo-księgowych;
• rozliczanie wpłat tj. weryfikacja i łączenie wpłat  

z przypisami w systemie komputerowym;
• dekretacja dokumentów finansowo-księgowych;
• wyjaśnianie mylnych wpłat;
• sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Wymagania konieczne: 
1. wykształcenie minimum średnie;
2. co najmniej 3 lata (z czego minimum 2 lata w jednost-

kach sektora finansów publicznych) udokumentowa-
nego zakresem obowiązków, zaświadczeniem lub 
innym dokumentem stażu pracy polegającego na:
• prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych 

ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń 
w porządku chronologicznym i systematycznym 
oraz dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów 
oraz ustalaniu wyniku finansowego

lub 
• sporządzaniu sprawozdań finansowych,

 lub
• przeprowadzaniu lub udziale w przeprowadzaniu 

badań, sprawozdań finansowych, zakończonych 
sporządzeniem opinii i raportu z przeprowadzo-
nego badania;

3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
4. umiejętność obsługi komputera (programy Word, 

Excel z pakietu Microsoft Office 2007) w stopniu pod-
stawowym;

5. znajomość przepisów: 
• ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(tj. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
• rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca  

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości oraz planów kont dla budżetu państwa, bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego, jed-
nostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych ma-
jących siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (DzU z 2010 r., nr 128, poz. 861). 

Cechy charakteru:
skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu, 
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 

• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/Doku-
menty do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 
i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Doku-
menty do pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 16 września 2011 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 338. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych – 27 wrześ-
nia 2011 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu (w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 
22 września 2011 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestiona-

riusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/Doku-
menty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędni-
cze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458  
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej  
w wyniku przeprowadzonego naboru.

Do głównych obowiązków pracowników będzie 
należało:
• prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych;
• przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzie-

lenie zamówień publicznych;
• udział w pracach komisji przetargowej;
• opracowywanie planu zamówień publicznych i bie-

żące wprowadzanie zmian w tym zakresie;
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych i spo-

rządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień pu-
blicznych wydziału;

• udostępnianie informacji publicznej w zakresie pro-
wadzonych postępowań;

• udostępnianie dokumentacji postępowań organom 
kontrolnym;

• sporządzanie umów dla zamówień publicznych pro-
wadzonych przez wydział;

• archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych.

Wymagania konieczne: 
1. wykształcenie: 

• wyższe o kierunku: prawo, administracja,
• wyższe techniczne o dowolnym kierunku (zakoń-

czone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra in-
żyniera) pod warunkiem posiadania ukończonych 
studiów podyplomowych z zakresu zamówień 
publicznych,

2. co najmniej rok udokumentowanego (świadectwem 
pracy, zaświadczeniem, referencjami, opinią lub in-
nym dokumentem) doświadczenia zawodowego, 
związanego z udzielaniem zamówień publicznych na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. znajomość przepisów: 

• ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t. j. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Cechy charakteru:
dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespo-
le, zdolności analityczne, operatywność.

Wymagania pożądane:
• dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pro-

gramów MS Word i MS Excel,
• staż pracy w podmiotach udzielających zamówień 

publicznych na mocy ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biule-

tynie Informacji Publicznej na stronie http://www.

um.gliwice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Praca w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia o naborach/ 
Dokumenty do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 
i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca 
w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Doku-
menty do pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 15 września 2011 r. do 
godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 338. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych –26 wrześ-
nia 2011 r. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu (w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 
21 września 2011 r. 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie http://www.um.gliwice.pl/bip/ 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ Praca w Urzędzie 
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/ Dokumenty do 
pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędni-
cze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223,  
poz. 1458 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej podlegają dane osobowe  
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony – na okres 1 roku. 

nabór nr KD-1110/29/11/KS-3

nabór nr KD-1110/26/11/IR-3/1

• cieśla budowlany – wykształcenie – brak wymagań, wymagane doświadczenie, prace ciesielskie na budowie – 
budynek mieszkalny, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, spec. lakiernik samochodowy, znajomość j. niemieckiego 
mile widziana, dwie zmiany, miejsce pracy: Niemcy, pracodawca zapewnia zakwaterowanie;

• mechanik samochodów osobowych – wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie zawodowe, przy-
uczenie do wymiany szyb samochodowych, mile widziane umiejętności ślusarsko-spawalnicze, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik restauracji McDonald’s – wykształcenie średnie, wymagana ks. sanepid., wymiar pracy – pełny, 
możliwość pracy na 1/2 lub 3/4 etatu, miejsce pracy: Kozłów (McDonald’s);

• spedytor – wykształcenie min. średnie, biegła znajomość j. niemieckiego, mile widziane doświadczenie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• suwnicowy – wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia, obsługa suwnic IS, praca w ruchu ciągłym, miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty  
lub telefoniczny w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 9 i 13, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41. 

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
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9 października w całym kraju odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Dla 
wyborców niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat i chcą wziąć 
udział w głosowaniu przygotowano ułatwienia. 

• Niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą gło-
sować korespondencyjnie. Zainteresowani tą możliwością powinni dokonać zgłosze-
nia: ustnie, pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej w terminie  
do 19 września. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności. Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar głosowania koresponden-
cyjnego, nie później niż do 7 dni przed dniem wyborów, otrzymają tzw. pakiety wyborcze 
wraz z instrukcją głosowania zawierającą m.in. informację o sposobach i terminach zwrotu 
wypełnionych kart. 

• Osoby niepełnosprawne oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 rok 
życia mogą także zagłosować za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może 
być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Gliwice lub posiadająca zaświadczenie  
o prawie do głosowania. Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (na urzędowo 
określonym formularzu) należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocni-
kiem (na urzędowo określonym formularzu), kopię zaświadczenia o prawie do głosowania 
wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (dotyczy to osób, które nie są wpisane do 
rejestru wyborców gminy Gliwice) oraz – w przypadku niepełnosprawnych – kopię aktualnego 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej aktu pełnomocnictwa. Wniosek 
należy złożyć do 29 września.

Zgłoszenia oraz wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, pok. 206, 207 i 216 na II piętrze w godzinach urzę-
dowania (od poniedziałku do środa, w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 
8.00 do 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do 15.00), nr faksu 32/335-40-12, e-mail:  
so@um.gliwice.pl. Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 32/239-12-50, 
32/239-11-86, 32/239-11-03. 

• Niepełnosprawny na pisemny wniosek może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
W takiej sytuacji będzie mógł zagłosować w jednej z sześciu lokalizacji: w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy ul. Kozielskiej 39 (obwody głosowania nr 22, 
23, 24), Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Pola 16 (obwód głosowania nr 67), na Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 16 (obwód 
głosowania nr 69), w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 
(obwód głosownia nr 72), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Płockiej 16 (obwód 
głosownia nr 79), Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi 74 (obwód 
głosownia nr 83). Wnioski będą przyjmowane do 26 września na wszystkich stanowiskach  
w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich UM (wejście boczne od ul. Prymasa 
Wyszyńskiego) w godzinach urzędowania.

• Wyborca niepełnosprawny może głosować także przy użyciu nakładek na karty do głoso-
wania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zainteresowani tą możliwością powinni dokonać 
zgłoszenia: ustnie, pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej w ter-
minie do 26 września ze wskazaniem właściwego dla siebie obwodu głosowania. Zgłoszenia 
przyjmowane są: na stanowisku konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów na parterze budynku UM przy ul. Zwycięstwa 21 (w godzinach urzędowania), 
pod numerem telefaksu 32/335-40-13 lub e-mailem: so@um.gliwice.pl. 

*********************

Ponadto Wydział Spraw Obywatelskich UM informuje, że wyborcy, który zamierzają zmienić 
miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za 
granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenia są wydawane na stanowiskach meldun-
kowych w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich UM (wejście boczne od ulicy 
Prymasa Wyszyńskiego). Może je uzyskać wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze i jest 
zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Gliwice lub został wpisany na swój wniosek do 
rejestru wyborców miasta Gliwice. Zaświadczenia odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub 
przez upoważnioną pisemnie osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię/imiona i nazwisko 
oraz numer PESEL wyborcy). Będą one wydawane do 7 października.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych wyborów parlamentarnych oraz potrzebne 
formularze są dostępne są na stronie internetowej www.gliwice.eu, na stanowisku konsul-
tanta ds. osób niepełnosprawnych lub w Wydziale Spraw Obywatelskich UM.

Wybory parlamentarne 2011
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NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE

DZIAŁKI  
POD  BUDOWNICTWO  

MIESZKANIOWE

Wylicytowane kwoty zostaną opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. ze zm.).

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana  
na stronie www.um.gliwice.pl/bip  

w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość 

czynszu.

położone przy ul. Tarnopolskiej, 
obręb Brzezinka

położone  
przy ul. Stanisławowskiej, 

obręb Brzezinka

położona przy ul. Kozielskiej, 
obręb Brzezinka

u działka nr 255/2, pow. 2050 m2

Termin przetargu: 11 października 2011 r., 
godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
319 082,00 zł
Wadium: 32 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 4 października 
2011 r. 

u działka nr 277/1, pow. 0,0900 ha
Termin przetargu:  
4 października 2011 r. o godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
126 342,00 zł
Wadium: 13 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 27 września 
2011 r.

u działka nr 277/6, pow. 0,1069 ha
Termin przetargu:  
4 października 2011 r. o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
136 744,00 zł 
Wadium: 14 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 27 września 
2011 r.

u działka nr 277/18, pow. 0,1051 ha
Termin przetargu:  
6 października 2011 r. o godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
149 698,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 29 września 
2011 r.

u działka nr 277/19, pow. 0,0983 ha
Termin przetargu:  
6 października 2011 r. o godz. 12.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
125 743,00 zł
Wadium: 13 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 29 września 
2011 r.

u działka nr 277/7, pow. 0,0913 ha
Termin przetargu:  
5 października 2011 r. o godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 935,00 zł 
Wadium: 13 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 28 września 
2011 r.

u działka nr 277/13, pow. 0,1031 ha
Termin przetargu:  
5 października 2011 r. o godz. 12.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
131 883,00 zł
Wadium: 14 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 28 września 
2011 r.

u działka nr 277/14, pow. 0,1091 ha
Termin przetargu:  
5 października 2011 r. o godz. 13.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
139 558,00 zł
Wadium: 14 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 28 września 
2011 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
1 770 563,00 zł 
Wadium: 177 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 710,00 zł

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Gliwicach przy  
ul. Toszeckiej 16, w strefie śródmiejskiej miasta,  
w pobliżu ścisłego centrum, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa. Otoczenie nieruchomości stanowi 
zabudowa o charakterze użytkowym. Po przeciw-
nej stronie ulicy Toszeckiej znajduje się dworzec 
autobusowy. Działka o kształcie nieregularnego 
wieloboku, ogrodzona. Wjazd na nieruchomość 

odbywa się bezpośrednio z ulicy Toszeckiej. 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 
budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni 
użytkowej 2481,23 m2. Uzbrojenie działki: instalacja 
elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gaz.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizycz-
ne lub prawne, które zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu poprzez wniesienie określonego  
w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pie-
niężnej, na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, do 14 września 2011 r. 

19 września 2011 r. o godz. 12.00 w sali 254 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie zabudo-
wanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach 
przy ul. Toszeckiej 16, oznaczonej jako działka nr 131 o pow. 0,3176 ha, obręb Zatorze, 
zapisanej w KW GL1G/00062264/7.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy 

do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

O G Ł A S Z A

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego  
w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego  
nieograniczonego na wysokość stawki czynszu  

za najem lokalu użytkowego:

► ul. Jasna 5/I, pow. 38,52 m2

Termin przetargu: 15 września 2011 r., godz. 10.00

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

 Lokale użytkowe na sprzedaż

Szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości  

i przetargi na wysokość czynszu

► ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10, lokal nr I, 
pow. 134,13 m2, parter, 5 pomieszczeń, korytarz, 
sanitariat, WC
Termin przetargu: 30 września 2011 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 264 500,00 zł
Wadium: 126 450,00 zł
Wniesienie wadium do 26 września 2011 r.

► ul. Wieczorka 25, lokal nr III, I piętro,  
pow. 192,57 m2, 7 pomieszczeń, korytarz, WC
Termin przetargu: 30 września 2011 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 510 000,00 zł
Wadium: 51 000,00 zł
Wniesienie wadium do 26 września 2011 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
zmianami) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości: 

Pełna treść wykazów została opublikowana na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 

Wykazy nieruchomości

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:

•	nr 22/SP/11 do 20 września 2011 r.
•	nr 23/SP/11 do 22 września 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
zmianami) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy: 

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

zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia:
• nr 383-396 do 15 września 2011 r.,
• nr 400-405 do 20 września 2011 r.;

wykazy w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali:
• nr 382 do 14 września 2011 r.,
• nr 398 do 20 września 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

W skład mienia objętego 
przetargiem wchodzą łącznie 
nieruchomości położone 
w Gliwicach, obręb Nowe 
Gliwice, złożone z działek  
o numerach 14/18 i 14/27  
i powierzchni odpowiednio  
0,2000 i 0,0120 hektara. 

Cena wywoławcza 1 m2 nieru-
chomości netto: 
165,00 zł (słownie: sto sześć-
dziesiąt pięć złotych 00/100 
groszy); 
1 m2 nieruchomości brutto: 
202,95 zł (słownie: dwieście dwa 
złote 95/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do 
wpłacenia wadium w wysoko-
ści 20 000,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia tysięcy złotych 00/100 
groszy) na rachunek Agencji 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984) do 15 września 
2011 r.

Przetarg na zbycie nierucho-
mości rozpocznie się 15 wrze-
śnia 2011 r. o godzinie 10.00  
w siedzibie organizatora prze-
targu – Agencji Rozwoju Lokal-
nego Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Wincentego Pola 16.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 

zaprasza do przetargu ustnego  
ograniczonego mającego na celu sprzedaż 

nieruchomości opisanych poniżej

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej 
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

W ww. interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż w związku ze zmianą w okresie od 1 stycz-
nia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawki podatku VAT od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste  
z 22% na 23%, powinna ona być obecnie opodatkowana wg 2 stawek:
 22% dla umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste zawartych w okresie od 1 maja 2004 r.  

do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2014 r.
 23% dla umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste zawartych w okresie od 1 stycznia 2011 r.  

do 31 grudnia 2013 r. 
W związku z powyższym Prezydent Miasta informuje o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku VAT. 
Ewentualna nadpłata wyniesie 1%. Zainteresowani użytkownicy wieczyści proszeni są o składanie wnio-
sków o zwrot nadpłaconego podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Formularz wniosku dostępny 
jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.gliwice.eu) oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

W związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,  
wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 

OBWIESZCZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie 
z Uchwałą Nr V/124/2007 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice zaplanowano przeprowadzenie na terenie 
miasta akcji odszczurzania. Akcja zostanie zorga-
nizowana w dniach:

od 26 września 2011 r.  
do 17 października 2011 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazo-
wym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki  
we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz prze-
twórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kolejo-
wych i gospodarstwach rolnych. W miarę potrzeb 
deratyzacją powinny zostać objęte także sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Do 26 września 2011 r. należy oczyścić podwó-
rza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp.  
(we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga 
użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych 
do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie  
w handlu.
Do 26 września 2011 r. właściciele, administrato-
rzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych 
zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni 
zapas trutki, według normy:
a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki, 
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spo-

żywczego – 0,50 kg trutki,

c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę  
– 0,25 kg trutki. 

26 września 2011 r. należy trutkę wyłożyć  
w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmiet-
nikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną 
na opakowaniu.
W dniach od 26 września do 16 października 
2011 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.
17 października 2011 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, 
gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: ”UWAGA TRUTKA”. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub 
dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie 
i natychmiast skierować poszkodowanego do 
najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego Obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające  
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Od 1 września 2011 r. usługi transportowe dla niepełnosprawnych miesz-
kańców Gliwic realizować będzie firma:

Usługi Transportowe Katarzyna Lemańska-Posłuszny
ul. Przyszowska 61/12, 44-100 Gliwice

Zlecenia na przejazd można zgłaszać do dyspozytora na nr telefonu: 

508 699 971
Zgłoszenia usług w systemie Radio-Taxi przyjmowane będą:
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 24.00 z przerwami  

od 6.10 do 8.00 i 13.50 do 16.00,
 w soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 do 24.00.
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NIERUCHOMOŚCI

7 października 2011 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12  
odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

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

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokal użytkowy położony przy:

1. o godz. 11.45 rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr I wraz z od-
daniem w wieczyste użytkowanie do 
dnia 19 lutego 2102 r. 11/100 udziału 
w nieruchomości gruntowej, poło-
żonego w Gliwicach przy ulicy Jana 
Śliwki 26. Lokal przy ul. Jana Śliwki 26 
(parter) o pow. 77,75 m2 składa się  
z 4 pomieszczeń, WC i korytarza oraz 
piwnicy o pow. 5,60 m2 i mieści się 
w budynku składającym się z 9 lokali 
mieszkalnych i 2 lokali użytkowych, 
położonym na działce nr 779, obręb 
Kłodnica o pow. 394 m2, zapisanym 
w KW GL1G/00027099/2. Z prawem 
własności lokalu związany jest udział 
11/100 w częściach wspólnych. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń.
W nieruchomości funkcjonuje Wspól-
nota Mieszkaniowa. 
W przetargu, który odbył się 29 lipca 
2011 r. nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
136 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 2 466,77 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 360,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysoko-
ści 3% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 28 września  
2011 r. w godzinach od 14.15 do 14.30.

2. o godz. 12.00 rozpocznie się I ust-
ny przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu użytkowego nr I wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie 
do dnia 27 lipca 2098 r. 551/10000 
udziału w nieruchomości gruntowej, 
położonego w Gliwicach przy ulicy Bar-
lickiego 13. Lokal przy ul. Barlickiego 
13 ( parter oficyny) o pow. 61,38 m2 
składa się z 3 pomieszczeń i mieści się 
w budynku składającym się z 14 lokali 
mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego, 
położonym na działce nr 102, obręb 
Stare Miasto o pow. 836 m2, zapisanym 
w KW GL1G/00032755/7. Z prawem 
własności lokalu związany jest udział 
551/10000 w częściach wspólnych. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
W nieruchomości funkcjonuje Wspól-
nota Mieszkaniowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 
108 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 4 156,17 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 800,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysoko-
ści 3% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 28 września  
2011 r. w godzinach od 13.10 do 13.25.

3. o godz. 12.30 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 

lokalu użytkowego nr III wraz z odda-
niem w wieczyste użytkowanie do dnia 
6 października 2098 r. 55/1000 udziału  
w nieruchomości gruntowej, położo-
nego w Gliwicach przy ulicy Dworco-
wej 40. Lokal przy ul. Dworcowej 40 
(parter) o pow. 81,87 m2 składa się  
z sali obsługi klienta, 4 pomieszczeń 
oraz WC i mieści się w budynku skła-
dającym się z 13 lokali mieszkalnych 
i 4 lokali użytkowych, położonym 
na działce nr 1315, obręb Stare Mia-
sto o pow. 388 m2, zapisanym w KW 
GL1G/00021134/8. Z prawem własno-
ści lokalu związany jest udział 55/1000  
w częściach wspólnych. Nierucho-
mość objęta KW GL1G/00021134/8 
obciążona jest nieograniczoną w cza-
sie służebnością drogi polegającą na 
prawie przechodu i przejazdu celem 
dostępu do działek nr 1316 objętej KW 
GL1G/00040161/5 oraz działek nr 1317  
i 1318 objętych KW GL1G/00040162/2. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspól-
nota Mieszkaniowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 
390 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 1 711,85 zł
Wadium: 39 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 900,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysoko-
ści 3% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 27 września  
2011 r. w godzinach od 9.00 do 9.15.

4. o godz. 13.00 rozpocznie się I ust-
ny przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie 
do dnia 15 marca 2099 r. 662/10000 
udziału w nieruchomości gruntowej, 
położonego w Gliwicach przy Al. Przy-
jaźni 11 – ul. Zwycięstwa 38. Lokal przy 
Al. Przyjaźni 11 ( II piętro) o pow. 88,73 
m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, przed-
pokoju oraz łazienki wraz z przynależ-
ną piwnicą o pow. 6,28 m2 i mieści się  
w nieruchomości, w której znajduje się 
13 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytko-
we, położonym na działce nr 947, obręb 
Stare Miasto o pow. 531 m2, zapisanym 
w KW GL1G/00034593/7. Z prawem 
własności lokalu związany jest udział 
662/10000 w częściach wspólnych. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
W nieruchomości funkcjonuje Wspól-
nota Mieszkaniowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 
207 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 3 334,84 zł
Wadium: 20 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 070,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysoko-
ści 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 26 września  
2011 r. w godzinach od 11.40 do 11.55.

5. o godz. 13.30 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z od-
daniem w wieczyste użytkowanie do 
dnia 22 listopada 2101 r. 10/100 udziału  
w nieruchomości gruntowej, położo-
nego w Gliwicach przy ulicy Plebi-
scytowej 10. Lokal przy ul. Plebiscy-
towej 10 ( III piętro) o pow. 69,08 m2 
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC  
i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy  
o powierzchni 9.68 m2 i mieści się w bu-
dynku, w którym znajduje się 12 lokali 
mieszkalnych, położonym na działce 
nr 274, obręb Kłodnica o pow. 622 m2, 
zapisanym w KW GL1G/00032583/0.  
Z prawem własności lokalu związany 
jest udział 10/100 w częściach wspól-
nych. Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 
175 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 4 035,63 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 750,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysokoś-
ci 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 26 września  
2011 r. w godzinach od 12.15 do 12.30.

6. o godz. 14.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z od-
daniem w wieczyste użytkowanie do 
dnia 15 grudnia 2102 r. 7/100 udziału  
w nieruchomości gruntowej, położone-
go w Gliwicach przy ulicy Kochanow-
skiego 3-5. Lokal przy ul. Kochanow-
skiego 3 (III piętro ) o pow. 88,65 m2 
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
WC, spiżarki oraz przedpokoju i mieści 
się w budynku, w którym znajduje się 
16 lokali mieszkalnych, objętej działką 
nr 221, obręb Sikornik o pow. 1103 m2, 
zapisanej w KW GL1G/0008920/8. Z pra-
wem własności lokalu związany jest 
udział 7/100 w częściach wspólnych. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspól-
nota Mieszkaniowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 
210 000,00 zł
w tym: I opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu brutto: 5 037,77 zł
Wadium: 21 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 100,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczy-
ste gruntu zostaną ustalone w wysoko-
ści 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 26 września  
2011 r. w godzinach od 13.00 do 13.15.

Placu Jaśminu 2 parter, lokal użytkowy  
o powierzchni 21,28 m2 (wspólne wejście i poczekal-
nia z przychodnią) składający się z 2 pomieszczeń  
i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja 
elektryczna – do wykonania odłączenie instalacji 
od licznika „Med-Poz” we własnym zakresie i na wła-
sny koszt oraz wykonanie nowego zasilania lokalu  
i wystąpienie do Vattenfall o warunki techniczne 
przyłączenia i zawarcie umowy o odsprzedaż energii 
elektrycznej), wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, 
ogrzewanie – c.o. sieciowe lokalne – rozliczenie 
kosztów za centralne ogrzewanie z „Med-Poz”, stan 
techniczny lokalu – dostateczny.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu 
(netto): 7,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie za 1 m2 (netto): 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależą pomieszczenia wspólnego 
użytku, tj. poczekalnia, korytarz o powierzchni  

3,87 m2 x 6,62 zł/m2 = 25,62 zł plus podatek VAT we-
dług aktualnej stawki na dzień zapłaty czynszu.

UWAGA:
Przetarg ograniczony do podmiotów, które będą 
w ww. lokalu użytkowym prowadzić działalność 
leczniczą, która na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy  
o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może ona 
również polegać na promocji zdrowia lub realizacji 
zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją 
zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii 
medycznych oraz metod leczenia.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 29 wrześ-
nia 2011 r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 
10.30 w pokoju 310, III piętro – ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ulicy Dolnych Wałów 11. Przetarg rozpocz-
nie się 29 września 2011 r. (czwartek) o godz.  
10.45 w pokoju 310, przy ul. Dolnych Wałów 11 
– III piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 30 września 2011 r. wadium na konto ZGM w ING Bank 
Śląski S.A. Nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje 
data wpływu wadium na konto Zakładu). 
Do 30 września 2011 r. konieczne jest dostarczenie do Biura 
Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następują-
cych dokumentów, w przypadku:
1. spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność  
z oryginałem aktualny odpis z KRS; 
2. spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność 
z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich. 
Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 
natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym ter-
minie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży lokalu  

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na 
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej, tel. 338-39-63.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpła-

ty – kserokopii wraz z pisemną informacją o nu-
merze konta, na które wadium to będzie mogło 
zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu, treścią regulaminu prze-
targu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec miasta z tytułu między innymi podatku, 
najmu dzierżawy (załącznik nr 3 ),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego re-
jestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką 
zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowa-
dzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A.  
I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546 .
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu tech-
nicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją we-
kslową można zapoznać się w Sekcji Obsługi Lokali 
Użytkowych pok. 312 ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11, III piętro, w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu 
wpłaty wadium, a osoba przystępująca do prze-
targu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone upoważniającej ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu 
bez prawa żądania naliczania odsetek od tej 
kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze-
targu nie wygrali, 

• zwrotowi, w przypadku odwołania przetargu 
lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu  
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organi-
zatora przetargu weksel in blanco opiewający na 
wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane  
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu.

Na wniosek prezydenta miasta organizator zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofa-
nia lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 14 września 2011 r. w godzinach od 
9.00 do 9.15

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 636 019,20 zł 
Wadium: 163 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 370,00 zł

Opis nieruchomości: nieruchomości zlokalizowa-
ne w strefie peryferyjnej Gliwic w odległości około  
8,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum, 
na terenach przemysłu, baz i składów. 
Ukształtowanie: teren płaski. Działki mają kształt nie-
regularny, są niezabudowane. Na części nieruchomo-
ści znajduje się utwardzony plac z płyt betonowych. 
Działki są częściowo ogrodzone płotem z elementów 
betonowych – prefabrykowanych płyt. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy 
zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 

nieruchomości w terenie. Nieruchomości zosta-
ną udostępnione w celu oględzin 26 września  
2011 r. w godz. 10.00 – 10.30. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium w pieniądzu do 24 października 
2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
– ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257. Prosimy o dostarczenie dowodu wniesienia 
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko ds. za-
mówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 24 października 
2011 r. do godz. 16.00.

28 października 2011 r. o godz. 12.00 w sali 433 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie poprzez 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, obejmujących:
▶ działkę nr 153 o pow. 9675 m2, obręb Kuźnica, dla której prowadzona jest w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr KW GL1G/00078992/4, położoną  
w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej,

▶ działki nr 143 o pow. 6076 m2 i nr 144 o pow. 2574 m2, obręb Kuźnica, dla któ-
rych prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr KW 
GL1G/00078993/1, położone w Gliwicach na zachód od ul. Oświęcimskiej.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  

jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

O G Ł A S Z A

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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www.muzeum.gliwice.pl

RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,  

(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)

Czynne: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00. 

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 

Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.

Wystawa stała: 
q „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wystawa odlewów 

artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawa czasowa: „Rynek – centrum średniowiecznego 
i nowożytnego miasta” (otwarcie 9 września)

Muzeum w Gliwicach

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawy stałe:
q „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi 

górnośląskich przemysłowców”
Czytelnia Sztuki (www.czytelniasztuki.pl)

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina,  

tel. 32/231-32-39

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 18.00, 
sobota, niedziela – od 10.00 do 18.00, w poniedziałki  
– Palmiarnia nieczynna

 „W kręgu obrzędów. Azja i Oceania” – wystawa foto-
grafii Karoliny Sypniewskiej (do 11 września)

Wstęp do wszystkich oddziałów  
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!

Kino Amok
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa),  
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

Miejska Biblioteka  
Publiczna w Gliwicach  

ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05
www.biblioteka.gliwice.pl

Galeria Miejska 
M{pi}K

Rynek 4 – 5, www.galeriampik.pl

q „DYPLOMY und ANDERE” – wernisaże wystawy:
8 września, godz. 18.00 – siedziba galerii,
9 września, godz. 18.00 – Stara Fabryka Drutu  
(ul. Dubois 22)

Kąpielisko Leśne, latem oblegane przez amatorów wodnej  
rekreacji, w najbliższy piątek zgromadzi melomanów. W tej  

niecodziennej scenerii zabrzmią dzieła barokowych mistrzów  
– Haendla i Bacha. Wystąpi Gliwicka Orkiestra Kameralna, która 
przed rokiem świętowała jubileusz X-lecia swojej działalności.

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57,  

tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 10 września: „Wesoła wdówka” (18.30)
q 11 września: „Wesoła wdówka” (18.00)

9 – 11 WRZEŚNIA
IX GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Więcej na str. 6


