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Może pracować o każdej porze. 
„Przeczesuje” obszar o promieniu 
30 km w czasie do czterech go-
dzin. Wykorzystuje kamery dzien-
ne i nocne. Do centrali przesyła 
nagrania wideo oraz zdjęcia w wy-
sokiej rozdzielczości. Pomaga już 
w ten sposób armii, ale chętnie 
wesprze również policję lub przy-
pilnuje bezpieczeństwa podczas 
imprez masowych. To superzwia-
dowca – bezzałogowy, lekki samo-
lot zbudowany w Gliwicach.

2
JESSICA – zdobądź 
pożyczkę!
To propozycja m.in. dla przedsiębior-

ców, szkół wyższych i podmiotów 

starających się o zwrotną pożyczkę 

z Unii Europejskiej na odnowienie 

starych obiektów, budynków użyt-

kowych i zdegradowanych terenów. 

Termin przyjmowania wniosków mi-

ja 31 stycznia.

4
Miliony na  
szerokopasmówkę
Dzięki pieniądzom unijnym na-

sze miasto pokryje w przyszłości 

30-kilometrowa sieć światłowo-

dów. Skorzystają z niej instytucje 

administracji publicznej. Światło- 

wodowymi kablami „popłyną”  

m.in. superszybki internet sze- 

rokopasmowy i bezprzewodowa 

telefonia VOiP. 

7
Wirtualne Kresy
Pamiętasz wystawę „Gliwiccy Kre-

sowianie”? Mimo że nie ma jej już  

w Willi Caro, to nadal można ją oglą-

dać. Od początku roku na stronie 

www.muzeum.gliwice.pl udostęp-

niono usługę wirtualnego zwie-

dzania.

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 3

Portret demograficzny
Ile osób mieszka w Gliwicach? 
Która dzielnica liczy najwięcej 
mieszkańców, a która najmniej? 
Jak dużo dzieci urodziło się  
w minionym roku i jakie imio- 
na najczęściej nadawali im ro-
dzice? Czy więcej par wstąpiło 
w związek małżeński, czy zde- 
cydowało się na rozwód? Ile  
osób zameldowało się, a ile 
wymeldowało? Na te pytania 
odpowiada DEMOGRAFICZNY 
RAPORT – GLIWICE A.D. 2010. 

Zwiadowca z Gliwic

Na zdjęciu Jasiu Hejnar – pierwsze dziecko, które urodziło się w Gliwicach w 2011 r.
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System rozpoznawczy oparty na miniaturowym  
bezzałogowym statku powietrznym FlyEye
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Od ubiegłego roku w Gli-
wickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych działa Inku-
bator Społecznej Przedsię-
biorczości. Kompleksowe 
wsparcie doradcze, szkoleniowe i infrastruktu-
ralne mogą znaleźć tam tzw. podmioty ekono-
mii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie socjalne) oraz osoby fizyczne, któ-
re chcą taki podmiot założyć. 

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez 
Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we 
współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. O wielomi-
lionową pożyczkę z JESSICA mogą się ubiegać konkretne 
projekty z dziedziny rewitalizacji, zgłaszane m.in. przez 
przedsiębiorców i podmioty funkcjonujące w oparciu  
o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekty 
te, scharakteryzowane na stronie www.gliwice.eu (za-
kładka „Dla przedsiębiorców”, hasło: „JESSICA”), muszą po-
siadać trzy atrybuty: cel społeczny, zapewnioną docho-
dowość oraz ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  
– Do 31 stycznia będą zbierane wnioski o wpisanie pro-
jektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji – informu-
je Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Dokumenty można ściągnąć ze strony www.gliwice.
eu (zakładka „Dla przedsiębiorców”, hasło: „Rewitalizacja – 
wniosek”). Dodatkowych informacji udzielają Violetta Koza  

(tel. 32/238-54-62, koza_v@um.gliwice.pl) oraz Agnieszka 
Kaleta (tel. 32/238-54-63, kaleta_a@um.gliwice.pl). 

Do grupy projektów kwalifikujących się do wsparcia 
w ramach JESSICA można zaliczyć m.in.: przekształcanie 
zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów, w których 
mogą się mieścić galerie, teatry, kawiarnie, restauracje  
i inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną, roz-
rywkową, kulturalną czy rekreacyjno-sportową. Innym 
rodzajem przedsięwzięć będą inwestycje zakładające 
odnowę powojskowych i poprzemysłowych terenów  
i budynków oraz rewitalizację starych i zdegradowa-
nych obszarów, również zaniedbanych centrów miast,  
a w szczególności budynków użytkowych o wartości 
historycznej bądź architektonicznej. Nie mogą to być 
jednak budynki mieszkalne! (kik)

WAŻNA INFORMACJA! Właściciele prywatnych kamienic wznie-
sionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont elewacji lub 
dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Taką moż-
liwość daje uchwała Rady Miejskiej, która weszła w życie 12 stycznia  
2011 roku (uchwała XXXIX/1147/2010). Jej celem jest wspieranie osób, 
które odnawiają stare – często zniszczone – budynki, a tym samym przy-
czyniają się do poprawy estetyki miasta.

▶	W przypadku nieruchomości niezajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej (lokali mieszkalnych), można korzystać ze zwolnień podatkowych przez 10 lat  
– w wysokości do 100% poniesionych kosztów remontu. 

▶	W przypadku nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zwolnienia przy-
sługują na okres 1 roku – do wysokości nieprzekraczającej 50% poniesionych nakładów. 

– O zwolnienia mogą ubiegać się już pierwsi podatnicy, którzy zakończą remont po 12 stycznia br. Wszy-
scy, którzy udokumentują prace sfinalizowane w tym roku, będą zwalniani z podatków od roku następnego, 
czyli 2012. Podobna zasada obowiązywać będzie w kolejnych latach  – wyjaśnia Alicja Knyps, naczelnik Wy-
działu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. 

Szczegółowe informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej pomocy, oraz wzór 
wniosku dostępne są w uchwale zamieszczonej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Samo-
rząd” (Rada Miejska / Uchwały Rady Miejskiej) oraz w dziale „Dla mieszkańców” (odsyłacz „Remontujesz 
– odzyskujesz”). Informacje można także uzyskać na stanowisku Wydziału Podatków i Opłat w Biurze 
Obsługi Interesantów na parterze UM (tel. 32/238-54-88).

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom 
pła cącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z te- 

go tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lute-
go. Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych są dostępne na stronie  
internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców” – Sprawy urzędowe 
BIP (Podatki i Opłaty / Podatki). W tym samym miejscu moż na także znaleźć 
Formularze do pobrania (Wydział Podatków i Opłat / Druki na 2011 r.) lub 
odebrać je w Wydziale Podatków i Opłat (IV piętro, pokój nr 454). (al)

PODATKI LOKALNE

JESSICA 
– zdobądź 
pożyczkę!

Kamera na miasto
czyli EXPRESSY  

Miejskiego Serwisu Informacyjnego
Oglądaj kolejne odcinki!

Filmy zawsze na stronie www.gliwice.eu 

Porady  
specjalistów

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości powstał w ra-
mach projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębior-
czości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Poza Gliwicami, które są liderem całej grupy, inkubatory 
uruchomiono także w Tychach, Żorach, Dąbrowie Górniczej, 
Katowicach i Jastrzębiu Zdroju. 

GLIWICKI INKUBATOR ZAPRASZA  
DO WSPÓŁPRACY…

…wszystkich zainteresowanych działalnością społeczną, 
samodzielną realizacją projektów lub założeniem własnej or-
ganizacji, a w szczególności:

◘ organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii spo-
łecznej, zarejestrowane na terenie województwa śląskie-
go, zwłaszcza działające nie dłużej niż 2 lata,

◘ instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecz-
nej zarejestrowane na terenie województwa śląskiego,

◘ mieszkańców województwa śląskiego, zainteresowanych 
działalnością podmiotów ekonomii społecznej,

…OFERUJĄC:
◘ porady i informacje (tematyka: zakładanie nowych pod-

miotów, proces rejestracji, bieżąca działalność, pozyski-
wanie funduszy, pisanie projektów),

◘ doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, pra-
wa, marketingu,

◘ szkolenia,
◘ wsparcie infrastrukturalne: zaplecze biurowe, dostęp do 

lokalu, sprzęt multimedialny,
◘ miejsce na serwerze do utworzenia własnej strony inter-

netowej.

Wszelkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu 
„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” są bezpłat-
ne. ISP w Gliwicach jest filią Gliwickiego Centrum Organiza-
cji Pozarządowych, działającego na rzecz wsparcia rozwoju 
trzeciego sektora już od 2001 r.

Monika Wojdowska

Kontakt: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 (w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Daszyńskiego), tel./faks: 32/238-81-67, e-mail: 
inkubator@gcop.gliwice.pl, strona internetowa www.inkubator.
gcop.gliwice.pl.  

ZŁOTE GODY
4 lutego w Ratuszu Miejskim (Rynek 1) odbędą się uroczysto-
ści ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Sekretarz miasta, 
Andrzej Karasiński, wręczy 47 parom okolicznościowe me-
dale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Pięć z nich otrzy-
ma dyplomy z okazji sześćdziesiątej rocznicy ślubu. Pierw-
sze ze spotkań rozpocznie się o godzinie 11.00, a następne  
– o 12.30 i 14.00. (bom)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z firmą TPA Horwath prowadzą obecnie iden-
tyfikację projektów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach JESSICA. Na stronie internetowej  
www.rpo.slaskie.pl w zakładce JESSICA można śledzić najnowsze informacje w tej kwestii oraz postęp wdraża-
nia inicjatywy w naszym województwie.
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Strefa inwestycyjna w „Nowych Gliwicach” po-
większy się wkrótce o 8 ha po likwidacji pokopal-
nianej hałdy. ARL od 2004 roku rozbiera mniej 
więcej połowę tego usypiska. Reszta należy do 
Kompanii Węglowej i tam rozbiórka postępuje 
wolniej niż po stronie „miejskiej”. – Z kilku milionów metrów sześciennych odpadów 
pozostało nam tylko około 50 tysięcy. Zimowa aura przerwała nasze prace rekultywa-
cyjne, ale planujemy je zakończyć wiosną tego roku – informuje Bogdan Traczyk. 

Za pieniądze zarobione na sprzedaży działek 
inwestycyjnych ARL realizuje przy Bojkowskiej 
kolejne przedsięwzięcie wspierające przedsiębior-
ców. Właśnie rozpoczęto budowę nowego inkuba-
tora. – Na naszym terenie działa już jeden inkubator 
przedsiębiorczości, ale w nim oferujemy powierzch-
nie biurowe na wynajem – część po preferencyjnych 

cenach dla nowo powstających firm, a część na zasadach komercyj-
nych. Niektórzy wolą jednak kupić sobie biuro na własność – tłumaczy 
szef ARL. Powstaje więc 3-kondygnacyjny budynek z 20 lokalami  
o powierzchni 45 m2 lub około 100 m2. Prawie wszystkie znalazły już 
nabywców z Gliwic i okolic (pozostał tylko 1 lokal). Zasady zakupu 
były bardzo korzystne. Przedsiębiorca wpłacał 1% wartości swojej 
nieruchomości, a resztę będzie spłacał przez 5 lat w nieoprocento-
wanych ratach (zwaloryzowanych wskaźnikiem inflacji). 

Gliwice stopniowo zmie-
niają swój wizerunek, wspie-
rają rozwój wysokich tech-
nologii i innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Dobrym 
znakiem tych przemian są „Nowe Gliwice”. Nieczynną kopalnię 
przy ul. Bojkowskiej zastąpiły obiekty edukacyjne i biznesowe. Za 
24 mln euro (w tym 9,5 mln euro pozyskane z Unii Europejskiej) 
miasto zrewitalizowało zdegradowany teren i przystosowało go 
do zupełnie nowych funkcji. (al) 

dokończenie ze str. 1
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Prężnie rozwijająca się w Gliwicach strefa ekonomiczna to niejedyne miejsce atrakcyjne 
dla inwestorów. Dla małych i średnich przedsiębiorców stworzono strefę biznesu w „Nowych 
Gliwicach”. Miasto oferuje tu wsparcie firmom z sektora MŚP, ale w zamian stawia warunki – 
muszą prowadzić działalność w sektorze wysokich technologii. 

Lokalizację przy ul. Bojkowskiej wybrała m.in. firma 
Flytronic z branży lotniczej. Została założona w Gliwicach  
w 2008 roku przez dwóch inżynierów z Politechniki Śląskiej 
– Grzegorza Krupę i Wojciecha Szumińskiego. Po kilku mie-
siącach do zespołu dołączył wybitny elektronik Piotr Postaw-

ka. W krótkim czasie zatrudnili ponad 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników i skupili się 
na innowacyjnych rozwiązaniach. – Zrealizowane dotąd projekty potwierdziły nie tylko wysoki 
poziom merytoryczny naszej kadry, ale również duży potencjał komercyjny naszych badań – opo-
wiada Grzegorz Krupa, szef  firmy.

Obecnie Flytronic jest częścią grupy WB Electronics (lidera na polskim rynku producentów 
systemów elektronicznych i informatycznych dla wojska). Specjaliści z obydwu spółek wspól-
nie stworzyli bezzałogowy samolot FlyEye, który jest budowany w Gliwicach. Waży 11 kg,  
a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 4 metry. Nie wymaga użycia wyrzutni – jest wypuszczany  
z ręki. Potrafi latać o każdej porze dnia i nocy na wysokości do 4 kilometrów. Porusza się we-
dług zaplanowanej trasy, ale może być zdalnie sterowany. Głowica obserwacyjna z kamerami 
(telewizyjną i termowizyjną) pozwala na robienie zdjęć i filmów oraz ich transmitowanie. 

Maszyny te wraz z naziemnymi stacjami bazowymi kupiła niedawno polska armia. Pre-
cyzyjnie identyfikują cele i wskazują je artylerii. – FlyEye może być wykorzystywany także pod-
czas imprez masowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, do nadzorowania ruchu drogowego  
i wspomagania akcji policyjnych. Może pilnować granic państwa i strategicznych obiektów w sy-
tuacji zwiększonego ryzyka – wylicza Grzegorz Krupa.

Flytronic wciąż się rozwija. W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych 
tworzy w Gliwicach centrum badawczo-rozwojowe. Przy ul. Bojkowskiej buduje główną sie-
dzibę. Niedaleko, bo na gliwickim lotnisku, powstaje równocześnie hangar z częścią laborato-
ryjną. Będzie służył do garażowania samolotów, serwisowania, a także jako poligon doświad-
czalny przy pracy nad nowymi projektami.

Bardzo zaawansowane są już w „Nowych Gliwicach” 
inwestycje realizowane przez dwie inne firmy. Wcześniej 
wynajmowały one przy Bojkowskiej biura w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. Teraz postanowiły działać „na swoim”. 
Spółka Future Processing działa od 2000 roku i świadczy 
kompleksowe usługi z zakresu produkcji i testowania oprogramowania. Aktualnie koncentru-
je działalność na rynku brytyjskim. Planuje zakończyć pierwszy etap budowy parku technolo-
gicznego wiosną tego roku. 

W ciągu najbliższych miesięcy do nowej siedziby ma się też przeprowadzić informatyczna 
spółka FIS-SST. Powstała w 2002 roku, a dziś jest częścią branżowej grupy z Niemiec (FIS In-
formationssysteme und Consulting GmbH). Oferuje usługi konsultingowe i wdrożeniowe SAP  
w Europie Środkowej dla hurtowego handlu technicznego. 

W strefie biznesu przy Bojkowskiej sprzedano już kolejne 3 działki, a 5 czeka na nabyw-
ców. – Naszym ogromnym walorem jest położenie w sąsiedztwie skrzyżowania dwóch autostrad 
i łatwy dostęp do wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Władze samorządowe przygotowały też 
dodatkową zachętę – zwolnienie firm budujących swoje siedziby w „Nowych Gliwicach” z podat-
ków od nieruchomości na 20 lat – opowiada Bogdan Traczyk, prezes Agencji Rozwoju Lokalne-
go, która zarządza tym terenem. 

Zwiadowca z Gliwic
Samolot  

bez załogi

Z inkubatora 
na swoje

Biura  
zamiast 
kopalni

Innowacja  
– dobry znak

Równają ją 
z ziemią

Przy ul. Bojkowskiej ruszyła budowa 
nowego inkubatora z lokalami 
biurowymi na sprzedaż

...a wiosną  hangar na lotnisku

Latem ma być gotowa siedziba firmy Flytronic  
w „Nowych Gliwicach”...
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Ostatnie zadanie objęło remont klatek 
schodowych, które odnowiono i zabezpieczo-
no zgodnie z nakazem Komendanta Miejskie-
go Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. 
Wymieniono schody, zamontowano specjalne 
samozamykające się drzwi odporne na ogień, 
wstawiono nowe okna oddymiające, wygła-
dzono i pomalowano ściany. Prace trwały trzy 
miesiące i kosztowały prawie 466 tys. zł, z czego  
212 tys. zł wyasygnowano z miejskiej kasy. Po-
została część (254 tys. zł) pochodziła ze środków 
Ministerstwa Zdrowia (z programu „Wsparcie jed-
nostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”). 

Przypomnijmy, że wcześniej dwa segmen-
ty obiektu przy ul. Radiowej przeszły gruntow-
ny remont. Przeprowadzono niezbędne prace 
wyburzeniowe i konstrukcyjne, wymieniono in-
stalacje, zamontowano nowoczesną windę dla 
pacjentów. Kupiono także nowe wyposażenie 
sal dla chorych. Dzięki temu w szpitalu otwarto 
(w marcu minionego roku) Oddział Udarowy, 
pracownię tomografii komputerowej, nowe 
gabinety lekarskie, salę rehabilitacji oraz ga-
binet badań kardiologicznych. Przedsięwzię-
cie kosztowało łącznie ponad 3,3 mln zł. Część 
tej sumy (ok. 1,3 mln zł) pochodziła z budżetu 
miasta. Pozostałą kwotę wyasygnowała spółka 
VITO-MED. 

Remonty nie ominęły także Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego przy ul. Kozielskiej – drugiej 

placówki medycznej prowadzonej przez VITO-
MED. – W 2010 r. odnowiono cztery sale chorych. 
Wymieniono podłogi, stolarkę drzwiową, odświe-
żono ściany. Przedsięwzięcie kosztowało prawie  
80 tys. zł. W tym roku będziemy remontować kolej-
ne pomieszczenia ZOL-u. Oprócz tego – z większych 
przedsięwzięć – planujemy wykonać zadaszenie 
wjazdu do izby przyjęć i remont sanitariatów dla 
pacjentów Oddziału Neurologii w szpitalu przy  
ul. Radiowej – informuje Przemysław Gliklich, 
prezes NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. (bom)

Przed miesiącem zakończył się kolejny remont w szpitalu przy ul. Ra-
diowej 2. Kontynuowano prace związane z dostosowaniem obiektu 
do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Ta inwestycja zwieńczyła 
trwającą od 2009 r. i zakrojoną na szeroką skalę modernizację pla-
cówki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VITO-MED.

Szpitalne remonty

Pozwolą one samorządowi usprawnić kontakt  
z mieszkańcami, podnieść jakość ich obsługi i obniżyć 
koszty funkcjonowania. Stanie się tak dzięki kolejnej 
dotacji unijnej pozyskanej przez gliwicki samorząd na 
rozwój Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS). Tym 
razem chodzi o wsparcie przedsięwzięcia „Silesia-Net  
– budowa społeczeństwa informacyjnego w subregio-
nie centralnym województwa śląskiego: miasto Gliwice”. 

– Projekt o tej nazwie przewiduje budowę szkieletu świa-
tłowodowego (rurociągu kablowego i linii światłowodo-
wych) przebiegającego przez wszystkie dzielnice naszego 
miasta. Powstała w ten sposób sieć będzie wykorzystywa-
na wyłącznie na potrzeby własne samorządu, stanowiąc 
podstawę wprowadzania nowych e-usług publicznych  
– podkreśla Krzysztof Zbrożek, naczelnik Wydziału Infor-
matyki UM w Gliwicach. 

W styczniu projekt Silesia-Net uzyskał pozytywną oce-
nę merytoryczno-techniczną Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach. Jeszcze w tym roku powinna zostać pod-
pisana umowa o dofinansowanie realizacji tego przed-
sięwzięcia w ramach Działania 2.1 „Infrastruktura społe-
czeństwa informacyjnego”. Wartość wsparcia dla Gliwic 
wyniesie 7,4 mln zł. Pozwoli to sfinansować 85% zadania. 
Ogólna wartość projektu, realizowanego w 18 gminach 
subregionu centralnego województwa śląskiego, jest du-
żo wyższa – wynosi ok. 70 mln zł.

Silesia-Net to kolejny krok w kierunku rozbudowy 
miejskiej szerokopasmówki wykorzystującej światłowo-
dy i fale radiowe do przesyłania danych. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku gliwicki samorząd pozyskał prawie  
5 mln zł unijnego wsparcia na projekt „Rozbudowa Miej-
skiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”. – To przed-
sięwzięcie uzupełniające Silesię-Net – stwierdza Krzysztof 
Zbrożek. (kik-bom)

Ponad 250-tysięczna dotacja Ministerstwa Zdrowia 
dla VITO-MED-u pochodziła z rządowego programu 
zwanego popularnie „Planem B dla szpitali”. Pieniądze 
trafiły do Gliwic w grudniu, po zakończeniu długo-
trwałej procedury kwalifikacyjnej i formalnej.

Kropla w morzu
Mówiąc o „Planie B”, warto przypomnieć, że to rządowy program 

zainicjowany w 2009 r. Nie jest adresowany bezpośrednio do szpitali, 
lecz do samorządów – organów założycielskich placówek. Polega on na 
tym, że samorządom, które zmienią publiczny szpital w spółkę prawa 
handlowego, rząd zwraca część nakładów poniesionych na oddłużenie 
likwidowanej placówki. Dotacja obejmuje jednak przede wszystkim rów-
nowartość zobowiązań publicznoprawnych (np. przejętych i spłaconych 
przez samorząd zaległości podatkowych, zobowiązań wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych), a nie zadłużeń zaciągniętych przez szpital 
u dostawców leków czy sprzętu medycznego, w bankach bądź firmach 
zajmujących się wierzytelnościami. W tym tkwi szkopuł.

Do tej pory miasto wydało 9,4 mln zł  
na spłatę zobowiązań gliwickich szpitali

– Przekształcając gliwickie szpitale w spółki prawa handlowego, przejęli-
śmy wszystkie zobowiązania po likwidowanych placówkach, a nie tylko 
wybrane – tłumaczy Renata Caban, zastępca prezydenta Gliwic. – Mi-
nisterialna dotacja jest więc kroplą w morzu pieniędzy wydanych przez 
samorząd miasta. Co więcej, już po zakończeniu procesu likwidacji szpi-
tali ujawniały się, ujawniają się nadal i prawdopodobnie będą się wciąż 
ujawniać kolejne zobowiązania szpitalne, np. w formie roszczeń odszko-
dowawczych byłych pacjentów. 

Jak wynika ze sprawozdań finansowych  
sporządzonych na dzień likwidacji poszczególnych 
szpitali, ich zobowiązania wynosiły odpowiednio:
•	 529	410,85	zł	(szpital	przy	ul.	Radiowej)
•	 816	883,29	zł	(szpital	przy	ul.	Kościuszki	1)
•	 17	279	220,66	zł	(szpital	przy	ul.	Kościuszki	29)

Całość	zadłużenia	gliwickich	szpitali	powinna	zostać	
spłacona	przez	miasto	do	2016	r.

Warto jeszcze dodać, że według pierwotnych założeń rządowy „Plan 
B” nie obejmował tych samorządów, w których dług publicznego szpi-
tala przekraczał 60% budżetu powiatu czy gminy. W praktyce oznaczało 
to więc, że z rozwiązania tego skorzystają szpitale mające zobowiązania  
w wysokości 5 – 20 mln zł. Nie przewidziano ponadto wypłaty dla tych 
placówek, które w ogóle nie mają długu, a będą chciały zmienić formę 
działania ze szpitala publicznego w spółkę. Nie wspomniano też o tych, 
którzy już się przekształcili. Zostali pominięci.

– Ostatecznie pod silnym naciskiem środowiska samorządowców usta-
lono, że zwrot części kosztów oddłużenia z rządowego programu dostaną 
też „spółkowi weterani” – podkreśla Renata Caban. – Ta zmiana uwzględ-
niła interesy Gliwic. Nasze miasto już przed kilku laty, jako jedne z pierw-
szych na Śląsku, rozpoczęło proces przekształcania publicznych szpitali  
w spółki prawa handlowego – dodaje. – Dzięki zmianie założeń „Planu B” 
mogliśmy w ubiegłym roku ubiegać się o dotację. Trafiła ona do szpitala 
VITO-MED – przypomina. (kik)

Miliony na szerokopasmówkę
Dzięki pieniądzom z Unii nasze miasto pokryje w przyszłości 30-kilometrowa sieć światło-
wodów. Skorzystają z niej instytucje administracji publicznej – Powiatowy Urząd Pracy, 
Centrum Ratownictwa Gliwice, Urząd Miejski czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Światło-
wodowymi kablami „popłyną” m.in. superszybki internet szerokopasmowy, bezprzewo-
dowa telefonia VOiP, poczta elektroniczna oraz nowoczesne usługi edukacyjne. 

fo
t. 

A
. W

itw
ic

ki



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 4/2011 (518) czwartek, 27 stycznia 2011 r. 5

Portret demograficzny
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PIRAMIDA WIEKU DLA GLIWIC 
 W 2010 ROKU

Tradycyjnie w styczniu pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach podsumowali dane  
z zakresu ewidencji ludności z minionego roku. 

Tendencja spadkowa
Rok 2011 przywitało 187 569 gliwiczan. Przed rokiem w Gliwicach miesz-

kało 189 502 mieszkańców (zarówno tych zameldowanych na pobyt stały, jak 
i czasowy), a przed dwoma laty – 191 232. – Liczba mieszkańców – z różnych 
względów – zmniejszyła się, ale taka tendencja charakteryzuje obecnie wiele du-
żych miast w Polsce. W Gliwicach ludności jest z roku na rok coraz mniej, ale są 
to relatywnie niewielkie spadki – podkreśla Janusz Górecki, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM.  

Czasami to „zasługa” migracji ludności. W ubiegłym roku do Gliwic prze-
prowadziło się 1558 osób – o 26 mniej niż w roku poprzednim. Gliwiczanie 
chętniej natomiast przenosili się do innych – często podmiejskich – miejsco-
wości. W 2010 r. wyprowadziło się 3082 osób, rok wcześniej – 2654, a przed 
dwoma laty – 3038. 

Niektóre osoby wyprowadzają się na przykład do ościennych – dużo mniej-
szych – miejscowości, bo szukają spokojniejszych miejsc. Także w obrębie sa-
mych Gliwic widać podobną tendencję. W minionym roku tylko w czterech 
dzielnicach – oddalonych od centrum – zwiększyła się liczba mieszkańców. 
To Bojków, Żerniki, Czechowice i Stare Gliwice. 

Gdzie mieszka najwięcej gliwiczan? W Sośnicy (20 277 osób). Na drugim 
miejscu plasuje się Trynek (17 973), a na trzecim Zatorze (17 855). Które dziel-
nice liczą natomiast najmniej mieszkańców? Czechowice (664 gliwiczan), Wil-
cze Gardło (1193) i Ligota Zabrska (2038). 

Gliwiccy urzędnicy od lat obserwują niewielki, ale systematyczny wzrost 
zainteresowania meldunkiem na pobyt czasowy. W ubiegłym roku tzw. cza-
sówkę uzyskało 6376 osób, rok wcześniej – 6255, a w 2008 r. – 6059. Spada 
liczba stałych mieszkańców. Z końcem 2010 r. było 181 193 osób zameldowa-
nych na pobyt stały – o 2054 mniej niż rok wcześniej i o 3980 mniej niż przed 
dwoma laty. 

Przybywa noworodków
Na spadek liczby mieszkańców wpływa także utrzymująca się od lat różnica 

między liczbą urodzeń i zgonów w mieście. – Więcej ludzi umiera, niż się rodzi, 
ale proporcje te w Gliwicach stopniowo się zmniejszają – informuje szef Wydziału 
Spraw Obywatelskich. Liczba zgonów od wielu lat jest w Gliwicach podobna  
i wynosi około 2000 rocznie (w 2010 r. zmarło 2161 mieszkańców). Natomiast 
w dziale urodzeń – porównując dane z kilku ostatnich lat – można zauważyć 
pozytywną tendencję. Już ósmy rok z rzędu wzrasta liczba najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta. W 2003 r. odnotowano 1531 noworodków, w 2004 r. 

dokończenie ze str. 1

MIASTO W LICZBACH
ROK 2008 2009 2010

Liczba mieszkańców 191 232 189 502 187 569

Kobiety 99 232 98 413 97 493

Mężczyźni 92 000 91 089 90 076

Przemeldowania na 
terenie miasta 3642 4915 3803

Napływ ludności 2135 1584 1558

Odpływ ludności 3038 2654 3082

Urodzenia 1880 1950 2008

Zgony 2048 1963 2161

 – 1508, w 2005 r. – 1535, w 2006 r. – 1669, w 2007 r. – 1758, w 2008 r. – 1880, w 2009 r. – 1950,  
a w minionym roku – 2008 małych gliwiczan. 

Jakie imiona najchętniej nadawali im rodzice? Od kilku lat numerem jeden na liście najpopu-
larniejszych imion są Julia i Jakub. Pod tym względem gliwiczanie podążają za ogólnokrajową 
modą. Oprócz tego wśród dziewczynek z rocznika 2010 dominują: Maje, Oliwie, Zuzanny i Leny. 
W pierwszej piątce imion męskich znalazł się w naszym mieście – poza Jakubem – Mateusz, Szy-
mon, Filip i Kacper. 

Patrząc na strukturę wieku gliwiczan, nie ma jednak co ukrywać, że nasza społeczność starze-
je się. Stopniowo przybywa osób w wieku poprodukcyjnym. Który rocznik jest obecnie najlicz-
niej reprezentowany? W 2010 r. najwięcej było osób urodzonych w 1956 r. (3242 osoby). Warto 
wiedzieć, że w Gliwicach żyje 9 stulatków i 11 stukilkulatków. Najstarszy mieszkaniec obchodził 
w ubiegłym roku 108. rocznicę urodzin. Dla porządku odnotujmy jeszcze, że w 2010 r. „osiem-
nastkę” świętował 1992 rocznik (1988 gliwiczan). Natomiast w 2011 r. w dorosłość wkroczą  
1924 osoby z rocznika 1993. 

Mniej	ślubów	 
– mniej rozwodów

Czy gliwiczanie chętnie stają na ślubnym kobiercu? 
Jak donosi USC, do końca grudnia ubiegłego roku w Gli-
wicach obrączkami wymieniło się 1137 par. W analogicz-
nym okresie roku poprzedniego było ich nieco więcej, bo 
1298, a w 2008 r. zawarto 1366 małżeństw. W minionym 
roku 18 gliwiczan wzięło ślub z cudzoziemcami. Niektó-
rzy z nich pochodzili z dość odległych zakątków globu – 
Algierii, Indii i Pakistanu. 

Jednocześnie w 2010 r. rozwiodło się 478 par spo-
śród tych, które wcześniej ślubowały w Gliwicach. To 
niewiele mniej niż w roku poprzednim (wówczas rozpa-
dło się 495 małżeństw). Są wśród nas jednak pary, które 
są ze sobą na dobre i na złe – pięć, a nawet sześć dekad.  
W 2010 r. Złote Gody świętowało 216 par – o 14 więcej 
niż rok wcześniej. Z tego 38 małżeństw odebrało pamiąt-
kowe dyplomy z okazji sześćdziesiątej rocznicy ślubu  
(w 2009 r. było ich 25). (bom)
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Co? Gdzie? Kiedy?

Muzeum

Bajkowy poranek
– 30 stycznia zapraszamy dzieci i ich 

rodziców na kolejne spotkanie z cyklu „Baj-
ki i baśnie mojego dzieciństwa” – zachęca 
Urszula Biel, szefowa kina AMOK. Tym 
razem młodzi widzowie zobaczą film 
„Dwanaście miesięcy”. Pokaz odbędzie 
w siedzibie kina przy ul. Dolnych Wa- 
łów 3. Początek – godz. 11.00. Przed  
seansem fragment swojej ulubionej baj-
ki przeczyta Cezary Żak – aktor znany 
m.in. z seriali „Miodowe lata” i „Ranczo”. 
Będą też konkursy z nagrodami i zabawy 
z językiem angielskim. (bom)

Na ringu i planszy
	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy CARBO organizuje zawody pod hasłem I Krok Bok-

serski. Impreza odbędzie się 29 stycznia w hali przy ul. Dubois 36. Początek – godz. 12.00. 
Rękawice skrzyżują początkujący bokserzy – chłopcy i dziewczęta w różnych kategoriach 
wiekowych – ze śląskich klubów. Zaplanowano ok. 35 walk. Wstęp wolny.

 W najbliższy weekend (29 – 30 stycznia) w sali szermierczej przy ul. Warszawskiej 35 ro-
zegrany zostanie III Puchar Polski Juniorów w szpadzie dziewcząt i chłopców. Początek 
rywalizacji – godz. 11.00. Zawody organizuje GKS „Piast” Gliwice. (bom)

Koncert  
charytatywny
Stowarzyszenia GTW i Cała Na-

przód zapraszają na koncert cha-
rytatywny. Impreza odbędzie się 
27 stycznia w Rock’a Music Clubie. 
Początek – godz. 19.00. Będzie hip-
hop, punk rock i reggae. Zagrają gli-
wiccy artyści: Wiewiórka na Drzewie, 
Dżentelmenels (na zdjęciu), Skorup  
i A-Front. – Zbieramy pieniądze na 
wózek aktywny dla Piotrka – infor-
mują organizatorzy. Bilety-cegiełki w cenie 15 zł będą sprzedawane bezpośrednio przed kon-
certem. Po występach (ok. godz. 23.00) rozpocznie się rockoteka. (bom)

PÓŁ na PÓŁ
Aparaty w dłoń i jazda na spacer! 29 stycznia na gli-

wickim Rynku zbierze się ponad stu profesjonalnych foto-
grafów. O godzinie 10.00 wyruszą w najciekawsze miejsca 
miasta. Wszystko to za sprawą Spaceru Fotograficznego 
„Gliwice – PÓŁ na PÓŁ”, który Photopixo przy wsparciu 
miejskiego samorządu organizuje właśnie nad Kłodnicą. 
– Będzie to już czwarta tego typu impreza w Polsce. Poprzed-
nie spacery odbywały się kolejno w Bielsku-Białej, Lanckoro-
nie oraz Cieszynie. Spacer Fotograficzny jest okazją do zo-
baczenia i sfotografowania nowych miejsc oraz poznania 
świetnych ludzi. Wymiana doświadczeń i opinii, warsztaty, 
prezentacje to elementy charakterystyczne dla tej imprezy 
– zachęcają organizatorzy. Na uczestników będzie czekać 
także starannie przygotowana trasa i liczne niespodzianki, 
w tym konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Szczegółowe in-
formacje na stronie www.spacerfotograficzny.pl. (bom)

Muzyka

Fotografia

Władza, ludzie, polityka
Styczniowym „Sporom z historią” będzie towarzyszyć promocja naj-

nowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Mowa o monografii 
„Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939 – 1989” 
pod redakcją Bogusława Tracza.

– Dwa totalitaryzmy – nazizm i komunizm – odcisnęły swe piętno na 
politycznym i społecznym obrazie życia w Gliwicach – górnośląskim mie-
ście, które do stycznia 1945 r. leżało w granicach Trzeciej Rzeszy. Zarówno 
lata rządów narodowych socjalistów, jak i czasy powojennego półwiecza 
nie doczekały się dotąd monograficznych opracowań – zauważa Bogusław 

Tracz. Zredagowana 
przez niego książka 
stara się wypełnić tę 
lukę badawczą. Pu-
blikacja jest pokło-
siem konferencji 
naukowej, zorgani-
zowanej przez ka-
towicki oddział IPN 
i Muzeum w Gliwi-
cach w listopadzie 
2009 r. W jedenastu 
artykułach ukazano 
szereg wydarzeń  
i zjawisk z dziejów 
miasta w XX stule-
ciu, przy czym więk- 
szość z nich to te-
maty dotychczas 
całkowicie pomija-
ne, traktowane mar-
ginalnie lub przed-
stawiane tenden-
cyjnie i fałszywie. 

(kik)
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Miesiąc, który zmienił wszystko
„Koniec Gleiwitz. Styczeń 1945 r. we wspomnieniach gliwiczan” to 

temat kolejnego spotkania z cyklu „Spory z historią”, organizowane-
go przez gliwickie Muzeum. Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach – Bogusław Tracz i Sebastian Rosenbaum 
– spotkają się z miłośnikami historii 28 stycznia w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a). 

– Pod koniec stycznia 1945 r. Gliwice zostały zajęte przez oddziały  
Armii Czerwonej. Przez ponad pół wieku to wydarzenie było świętowane  
z celebrą i wiernopoddańczym oddaniem. O dalszych działaniach czerwo-
noarmistów w mieście pisano jedynie w kontekście rzekomego „wyzwole-
nia” albo wcale. Wkroczeniu Sowietów towarzyszyły natomiast tragiczne 
wydarzenia, m.in. gwałty i zabójstwa ludności cywilnej, które na ponad pół 
wieku okryto zmową milczenia – podkreśla Bogusław Tracz. – Sześćdzie-
siąt sześć lat po tych zajściach chcemy oddać głos gliwiczanom, dla któ-
rych styczeń 1945 r. oznaczał nie tylko zetknięcie się z brutalnością wojny, 
ale przede wszystkim początek końca Gliwic w dotychczasowym wymia-
rze politycznym i narodowościowym. Relacjom świadków i uczestników 
tych wydarzeń towarzyszyć będzie komentarz historyków, którzy po-
starają się odpowiedzieć na pytanie, czy „koniec Gleiwitz” był wyzwo-
leniem dla mieszkańców miasta nad Kłodnicą. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 17.00. Wstęp wolny. (kik) 
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Od początku roku na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach udostępnio-
no usługę wirtualnego zwiedzania. – Będziemy prezentować najważniejsze i zakoń-
czone już wystawy i projekty. W ten sposób osoby, które nie mogły bądź nie zdążyły 
wziąć udziału w naszych przedsięwzięciach, teraz będą miały taką okazję – przeko-
nują muzealnicy. 

W pierwszej odsłonie gliwicka placówka proponuje „wirtualny spacer” po 
zakończonej 31 grudnia 2010 r. wystawie „Gliwiccy Kresowianie”. Jeszcze przed 
demontażem ekspozycja została pieczołowicie zdigitalizowana, czyli przełożo-
na na język cyfrowy, a następnie – po odpowiedniej obróbce technologicznej  
– umieszczona na stronie www.muzeum.gliwice.pl. 

Teraz wystarczy tylko komputer z dostępem do internetu i znów można „wę-
drować” po ekspozycji. Co można zobaczyć? Cztery sale wystawowe obrazujące 
cztery etapy „kresowej” historii – przedwojenny lwowski salonik, wojenną zawie-
ruchę, podróż bydlęcym wagonem, pierwsze miesiące w nieznanym mieście nad 
Kłodnicą i kolejne dekady starań o zachowanie „kresowej” pamięci. Rozszerzona 
wersja prezentacji umożliwia oglądanie szczegółów: bibelotów w kredensie, foto-
grafii w rodzinnym albumie, starych świadectw szkolnych, rysunków, oryginalnych 

dokumentów w gablotach, map i plansz pełnych historycznych faktów. Można 
także posłuchać wspomnień gliwickich Kresowian.

Wirtualną wystawę uzupełnia bogaty materiał filmowy dokumentujący prze-
bieg konferencji naukowej poświęconej tematyce kresowej, którą Muzeum wraz 
z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało w paździer-
niku ubiegłego roku. Pliki wideo można obejrzeć i pobrać na stronie interneto-
wej Muzeum.

– „Wirtualne muzeum” to działanie zbliżające nas do standardów wytyczanych 
przez wiodące muzea w Polsce i za granicą oraz nowoczesny sposób eksponowania 
dziedzictwa kulturowego. To także ukłon w stronę tych, którzy z różnorodnych przy-
czyn nie mogą dotrzeć do Muzeum osobiście – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. – Mamy nadzieję, że nasza nowa usługa zainteresuje także 
młodych odbiorców. Dzięki otwarciu na przestrzeń wirtualną możemy udostępniać 
im naszą wiedzę oraz zbiory w inny, atrakcyjny sposób. Przede wszystkim zaś to nie-
spodzianka dla miłośników Kresów. Dzięki temu rozwiązaniu wystawa jest nadal 
żywa, odsyła do minionych zdarzeń, łącząc przeszłość z teraźniejszością. To otwarty 
skarbiec wiedzy, z którego czerpać mogą wszyscy, bez względu na wiek, wykształce-
nie i miejsce zamieszkania. (bom)

26	regionów	 
i	50	miast...

...odwiedził ostatecznie Via Mobil – „ambasador na kółkach” 
Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Regia. W minionych 
miesiącach biało-pomarańczowy, multimedialny bus z Sak-
sonii podążał wzdłuż najważniejszego niegdyś królewskiego 
traktu łączącego przez stulecia wschód i zachód Europy. 

– Podróż dalece przerosła nasze oczekiwania. W trakcie krótkich wizyt w poszcze-
gólnych miastach, m.in. w Gliwicach, spotykaliśmy się z rzeszami osób, opowiadając 
im o historii i współczesności „drogi królów”. Pozytywny oddźwięk wzbudzała szczegól-
nie nasza mobilna ekspozycja – piszą w liście do prezydenta Gliwic Bettina Probst, 
Carola Queitsch i Thomas Kluttig, kuratorzy projektu Via Mobil. Udokumentowali 
go oni w obiektywach kamery i aparatu fotograficznego. Materiał będzie prezen-
towany od maja do października w Görlitz, w ramach III Saksońskiej Wystawy Kra-
jowej „Via Regia”. Jej motto brzmi: „800 lat na wspólnej drodze”. – Osiem wieków minęło 
bowiem od pierwszej wzmianki o Via Regia jako „strata regia“, Drodze Królewskiej czy Drodze 
Wysokiej – tłumaczy wybór hasła przewodniego Bettina Probst. 

Wystawa pokaże życie na i przy szlaku Via Regia. Opowie historię odległości i ich po-
konywania przez podróżników, pielgrzymów, banitów, kupców, artystów czy naukow-
ców. Wraz z nimi rozprzestrzeniały się wiedza i bogactwo, zmieniały się obowiązujące 
mody i filozofie myślenia. Z drugiej strony w ten sam sposób do różnych zakątków Eu-
ropy docierały też nędza i choroby.

– W tym całościowym spojrzeniu na historię Królewskiej Drogi chcemy również ująć 
perspektywy na przyszłość. Zastanowimy się m.in., z jakich powodów i w jaki sposób 
powstają mobilność i ruch? Jak należy zachowywać się, spotykając „innego”? Co łą-
czy historię dawnego szlaku handlowego Via Regia z dzisiejszym szlakiem kulturowym  
Rady Europy o tej samej nazwie? Co ma wspólnego średniowieczny glejt ze współczesnym 
paszportem? Co łączy brakteaty z kartą Visa? Tak oto wystawa dotknie współczesności, 
zastanawiając się nad powodami „wyruszania w drogę” wczoraj i dziś – wyjaśniają kura-
torzy ekspozycji. (kik)
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Wirtualne Kresy
Pamiętasz wystawę „Gliwiccy Kresowianie”? Mimo że nie ma jej już w Willi Caro, to nadal można ją zwiedzić. A może nie zdążyłeś 
odwiedzić Muzeum w czasie trwania ekspozycji? Teraz masz szansę nadrobić zaległości.
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Przedstawienie stworzyli pedagodzy szkoły i jedno-
cześnie artyści  gliwickiej sceny: Jerzy Gościński (reżyseria), 
Iwona Grocholska, Zofia Dąbrowska, Jacek Nowosielski oraz 
gościnnie Katarzyna Gruca (choreografia). Wokalistów przy-
gotowali: Małgorzata Chmaj, Elżbieta Pilszak-Lamla, Anna 
Robakowska, Marek Ziemniewicz i Genowefa Żłobińska-
Moras. – Młodzi artyści zabrali publiczność w podróż dookoła 

świata. Ta łatwo dała się namówić, wykupując wszystkie bilety 
już wiele tygodni przed spektaklem – cieszy się Krystyna Ko-
nopacka-Parniewska, dyrektor Państwowego Policealnego 
Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego. 

Oklaskiwano żywiołowo wykonane tańce, m.in. tyrolski, 
afrykański, tango argentyńskie. Nie zabrakło też akcentów 
wokalnych. – Publiczność urzekli: Sylwia Bocian wykona-

niem piosenki „Kocham Paryż” z musi-
calu „Can-can” oraz Aleksander Kruczek 
arią „Graj cyganie” z operetki „Hrabina 
Marica”. Pokaz zakończyły tańce góral-
skie do muzyki Wojciecha Kilara – rela-
cjonuje szefowa placówki. 

Uczniowie musieli też dobrze wy-
paść w oczach swoich nauczycieli, bo 
w trakcie spektaklu oceniany był taniec. 
Program pokazu dyplomowego ułożo-
no więc tak, aby młodzież mogła zapre-
zentować wszystkie poznane techni-
ki tańca klasycznego, współczesnego, 
charakterystycznego i stepu. 

Drugą część egzaminu wypełniły 
recitale wokalne, które słuchacze stu-
dium przedstawili 14 stycznia w Willi 

Caro. Śpiewali: Sylwia Bocian, Katarzyna Gorczyca, Karolina 
Szymańska, Aleksander Kruczek, Radosław Pustelnik. Akom-
paniowali: Joanna Muller, Katarzyna Janiszewska-Richter 
oraz Oskar Bąkiewicz. 

Choć śpiewanie i taniec kojarzy nam się zwykle z przy-
jemnością, to osiągnięcie dobrych efektów scenicznych 
wymaga intensywnej pracy, determinacji i pasji. Pomimo 
tego chętnych do nauki nie brakuje. W tym roku o jedno 
miejsce w studium ubiegało się 4 chętnych. – Uczniowie 
pracują w teatrach często już na drugim roku. Niektórzy kon-
tynuują edukację w akademiach muzycznych. Nasi absolwen-
ci występują na scenach w całej Polsce – opowiada Krystyna 
Konopacka-Parniewska.

Szkoła funkcjonuje w siedzibie GTM przy Nowym Świecie 
i podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Informacje o studium można znaleźć na stronie interneto-
wej www.ppswb.pl. (jm-al)

Przedsięwzięcie „Wykwalifikowani na rynku pra-
cy” realizowane jest w gliwickim Zespole Szkół Me-
chaniczno-Elektronicznych przy ul. Toszeckiej 25b.  
– Ma zwiększyć kompetencje zawodowe uczniów, którzy  
w ramach szkoleń i praktyk zdobędą dodatkowe kwalifi-
kacje i umiejętności, ułatwiające w przyszłości znalezienie 
zatrudnienia – informuje Weronika Tebinka, dyrektor 
placówki. Projekt będzie trwał do końca października  
2012 roku, a skorzysta z niego 140 uczniów ZSM-E z trze- 
cich i czwartych klas technikum oraz ostatnich klas za-
sadniczej szkoły zawodowej. 

Na ten cel gliwicki samorząd pozyskał dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki). Pokryje ono 85% kosztów, które wynoszą 
łącznie prawie 770 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze 
pochodzą z miejskiej kasy i dotacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. 

Choć miasto jest formalnie beneficjentem unijnej 
pomocy, to szkoła od początku starała się angażować  
w przygotowania. – Współpracowaliśmy z Gliwickim 
Ośrodkiem Metodycznym podczas opracowywania projek-
tu, bo pomysł wyszedł od nas. Wybraliśmy tematy kursów, a wcześ- 
niej nasi uczniowie w ankietach pisali, jakie profesje ich interesu-
ją. Braliśmy oczywiście pod uwagę zainteresowanie pracodawców 
konkretnymi umiejętnościami – opowiada Weronika Tebinka.

W efekcie uczniowie otrzymali do wyboru kursy dla spawaczy 
(spawanie metodą MAG 135 i TIG 141), kierowców wózków wi-
dłowych, szkolenia z obsługi i programowania obrabiarek (stero-
wanych numerycznie CNC), z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy oraz programu AutoCAD. Po ich zakończeniu otrzymają 
certyfikaty poświadczające zdobyte kwalifikacje i uprawniające 
ich do wykonywania zawodu. Zajęcia dla pierwszych grup już 
ruszyły. – Zainteresowanie uczniów jest duże. Zgodnie z zasada-

mi preferowanymi przez Unię Europejską, kwalifikujemy przede 
wszystkim młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej lub społecznej, a część miejsc zarezerwowana jest dla 
dziewcząt – wyjaśnia dyrektor.

Nie jest to pierwszy projekt realizowany w ZSM-E za pienią-
dze unijne. W ubiegłym roku – dzięki wsparciu z UE – w placówce 
otwarto dobrze wyposażoną pracownię elektroniczną. (al) 

Dobry zawód to podstawa

Jakie profesje są poszukiwane na rynku pracy i które z nich mogą być potrzebne 
w przyszłości? To pytanie zadają sobie często dyrektorzy szkół zawodowych. 
Dla ich uczniów ważne jest bowiem przede wszystkim szybkie znalezienie 
zatrudnienia. W odpowiedzi na te oczekiwania ruszyła właśnie realizacja spe-
cjalnego projektu edukacyjnego, na który gliwicki samorząd pozyskał unijne 
dofinansowanie. 

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się  
13 stycznia – tego dnia pierwsi uczniowie uczestni-

czący w kursach odebrali pakiety edukacyjne

€ Artystyczne 
konfrontacje

– Utalentowane dzieci i młodzież za-
praszamy do udziału w III Miejskich Kon-
frontacjach Artystycznych – zachęca Beata 
Stradowska z Młodzieżowego Domu Kul-
tury. Imprezę zaplanowano na 9 i 10 lute-
go (początek – godz. 10.00). Pierwszego 
dnia na scenie MDK w Bojkowie (ul. Rol-
ników 164) spotkają się młodzi muzycy 
(soliści, zespoły instrumentalne, wokal-
ne, wokalno-instrumentalne działające 
w placówkach oświatowych na terenie 
miasta), a drugiego – tancerze. Popisy 
uczniów ocenią jurorzy. Zwycięzcy Miej-
skich Konfrontacji zostaną zakwalifikowa-
ni do Wojewódzkich Prezentacji Artystycz-
nych, które odbędą się w marcu. 

Zainteresowani udziałem w rywali-
zacji powinni przesłać kartę zgłoszenia 
oraz płytę CD z zarejestrowanym wy-
stępem muzycznym lub tanecznym do  
2 lutego na adres MDK (ul. Barlickiego 3, 
44-100 Gliwice). Szczegółowe informacje 
można uzyskać telefonicznie (32/232-69-
54) lub e-mailowo (zgraja@mdk.gliwice.
pl). Regulamin wraz z kartą zgłoszenio-
wą jest dostępny na stronie internetowej  
www.mdk.gliwice.pl. (bom)

Owacjami na stojąco publiczność nagrodziła pokaz dyplomowy słuchaczy trzeciego ro-
ku Państwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego. Spektakl 
został zaprezentowany 10 stycznia na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego i zwieńczył 
2,5-letni cykl kształcenia. 

Wytańczyli dyplom 
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Nowy sternik 
stowarzyszenia
Grzegorz Jaworski, adwokat i czło-
nek zarządu stowarzyszenia GKS 
„Piast” w latach 2008 – 2009, został 
w ubiegłym tygodniu kolejnym pre-
zesem tej organizacji. 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia 
GKS „Piast”, zwołanego 19 stycznia, z funkcji prezesa zrezygnował Jacek Krzyżanowski. 
Przeprowadzono zatem wybory, do których stanęło dwóch kandydatów – Grzegorz Ja-
worski oraz Władysław Wawrzykowski (wiceprezes ds. finansowych). O tym, kto zosta-
nie nowym szefem stowarzyszenia, decydowało 42 delegatów. W tajnym głosowaniu  
zwyciężył 52-letni Jaworski. – Moim głównym celem będzie poprawa relacji z miastem. 
Chciałbym, aby nasz klub był postrzegany jako najważniejszy – ten, który wniósł najwięcej 
w rozwój sportu w Gliwicach – powiedział w powyborczym exposé nowy sternik sto-
warzyszenia.  

W trakcie spotkania zamierzano również zmienić statut organizacji (w części po-
święconej liczbie członków zarządu stowarzyszenia). Tego nie udało się jednak prze-
prowadzić ze względu na brak 2/3 składu stowarzyszenia. 

Przypomnijmy, że stowarzyszenie GKS „Piast” działa od 1945 r. Jest mniejszo-
ściowym udziałowcem GKS Piast S.A. W jego posiadaniu pozostaje 33% akcji spółki.  
W latach największej prosperity skupiało 16 sekcji. Aktualnie przy klubie działają sekcje: 
brydża sportowego, lekkiej atletyki, szermierki oraz cztery młodzieżowe zespoły piłki 
nożnej z roczników 2000 – 2003. 

Grzegorz Muzia

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało:
• odpowiedzialność w zakresie gospodarki finan-

sowej w Przedszkolu Miejskim nr 2, określona 
na podstawie aktualnej Ustawy o finansach 
publicznych i przepisach o rachunkowości,

• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• wykonywanie dyspozycji środkami pienięż-

nymi,
• dokonywanie naliczeń i wypłat wynagrodzenia 

dla pracowników,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności 

operacji gospodarczych i finansowych z pla-
nem finansowym,

• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności  
i rzetelności dokumentów dotyczących ope-
racji gospodarczych i finansowych. 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe w zakresie księgowości 

(rachunkowości i podatków),
• znajomość aktualnych przepisów z zakresu 

Ustawy o finansach publicznych, rachunkowo-
ści, Ustawy o pracownikach samorządowych, 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wy-
nagradzania pracowników samorządowych, 

• znajomość programów komputerowych: Płat-
nik, KSAT, Vulkan Płace, Księgowość, Qwant, 
obsługa pakietu Office, obsługa pomocniczego 
sprzętu biurowego,

• spełnianie warunków wynikających z ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych, art. 6, 

• posiadanie zdolności do pracy poświadczone 
aktualnym zaświadczeniem.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość klasyfikacji budżetowej,
• orientacja w przepisach prawa oświatowego 

(sprawy finansowe), 
• praktyka zawodowa w placówce oświatowej 

(budżetówce),
• umiejętność dobrej organizacji czasu, uczci-

wość, dokładność, obowiązkowość,
• łatwość uczenia się i poznawania np. nowych 

programów do obsługi księgowości,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny, 
• CV,
• kwestionariusz osobowy, zdjęcie,
• kserokopie dokumentów poświadczających 

posiadane doświadczenie zawodowe i kwa-
lifikacje, aktualne zaświadczenie o zdolności 
do pracy, 

• oświadczenia wynikające z Ustawy o pracowni-
kach samorządowych z 21 listopada 2008 r.

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia  
kandydata powinny być własnoręcznie pod-
pisane.

Informacje dodatkowe: 
Dokumenty należy składać do 4 lutego 2011 r. 
do godz. 13.00 w Przedszkolu Miejskim nr 2  
w Gliwicach przy ul. Banacha 7. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/231-57-35.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.

• elektromonter – doświadczenie zawodowe 
– mile widziane, aktualne uprawnienia SEP, 
zdolność do pracy na wysokości, niekaralność, 
praca w delegacji na terenie całego kraju;

• kucharz / pomoc kuchenna / bufetowa / 
kasjer – wykształcenie gastronomiczne, do-
świadczenie mile widziane, kwalifikacje zgodne 
do odpowiedniego stanowiska, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• laborant chemiczny – wykształcenie średnie 
kierunkowe, praktyka laboratoryjna, osoby bez 
nałogów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• operator zwyżki – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie mile widziane, uprawnienia na 

wózki widłowe, badania wysokościowe, praca na 
hali, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik działu utrzymania ruchu / planista  
– osoby ze statusem studenta, preferowane kierun-
ki: robotyka, mechanika, zarządzanie i inżynieria 
produkcji, znajomość pakietu Office (szczególnie 
programu Excel), wprowadzanie raportów pro-
dukcyjnych, obliczanie wskaźników, prowadze-
nie dokumentacji stanowiskowej na maszynach, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz metodą MAG – doświadczenie zawo-
dowe min. 2 lata, uprawnienia MAG, spawanie 
obudów górniczych, dwie zmiany, miejsce pra-
cy: Rybnik.

Powiatowy Urząd Pracy 
informuje...

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

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

UWAGA! O
ferty

  

z 20 sty
cznia 2011 r.

OFERTY PRACY

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicz-

nych,
• bieżące monitorowanie zmian przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie zamówień publicznych,
• inicjowanie i wdrażanie zmian w regulacjach wewnętrznych 

obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w zakresie 
zamówień publicznych,

• prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach,

• realizacja innych zadań z zakresu Referatu Organizacyjnego 
(wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach).

Wymagania konieczne: 
1. wykształcenie:
• wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, 
• lub wyższe o dowolnym kierunku pod warunkiem posiadania 

ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zamówień 
publicznych, 

2. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadze-
niu procedur udzielania zamówień publicznych po stronie 
zamawiającego (tj. przygotowywanie dokumentacji przetar-
gowej),

3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. znajomość przepisów: 
• ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i aktów wyko-
nawczych wynikających z tej ustawy:
• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 

2010 r. (DzU z 2010 r., nr 223, poz. 1458) w sprawie protoko-
łu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia  
2009 r. (DzU z 2009 r., nr 226, poz. 1817) w sprawie ro-
dzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane,

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia  
2009 r. (DzU z 2009 r., nr 224, poz. 1795) w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uza-
leżniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia  
2009 r. (DzU z 2009 r., nr 224, poz. 1796) w sprawie śred-
niego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

• rozporządzenia ministra infrastruktury z 2 września 
 2004 r. (DzU z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn,. zm.) w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja  
2004 r. (DzU z 2004 r., nr 130, poz. 1389) w sprawie okre-
ślania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-
towych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tj. DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

• ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych (tj. DzU z 2005 r., nr 14, 
poz. 114 z późn. zm.);

• ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

• ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tj. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Cechy charakteru:
komunikatywność, predyspozycje do pracy zespołowej.

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

Informacji Publicznej na stronie 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 kwa-
lifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogło-
szenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia 
o naborach/Dokumenty 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 3 lutego 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 Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 14 lutego 
2011 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opubli-
kowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu 
do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do  
9 lutego 2011 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobo-

wy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i ko-
munikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/
Dokumenty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

nabór nr KD-1110/2/11/OR-1 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach, ul. Banacha 7,
ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu

Ptaki	w	mieście
Koło miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego zapra-

sza na kolejne spotkanie z cyklu „Ekologia w wielkim mie-
ście”. Tym razem tematem będą ptaki. Wykład wpro-
wadzający wygłosi Katarzyna Skowrońska-Ochmann 
z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, która przedstawi ptaki żyjące  
w siedliskach w obrębie miasta. Omówi zagadnienia związane z dokarmianiem  
i ochroną ptaków oraz zwróci uwagę na choroby przenoszone przez te zwierzęta. 
Spotkanie odbędzie się 2 lutego w Centrum Organizacji Kulturalnych PEREŁKA przy 
ul. Studziennej 6. Początek – godz. 17.00. (al) 

Zaprojektuj maskotkę Piasta
11 stycznia wystartował konkurs na zabawkę-tali-

zman klubu Piast Gliwice. Każdy z kibiców może zostać 
autorem zwycięskiego projektu. – Chętni mogą też za-
proponować imię dla klubowej maskotki – mówi Grzegorz 
Muzia, rzecznik prasowy Piasta. – Najbardziej interesujące 
pomysły zostaną nagrodzone! 

Projekty maskotki mogą mieć dowolną formę graficzną 
lub plastyczną. Zgłoszenia należy przesyłać do 11 lutego drogą elektroniczną (na 
adres e-mailowy konkurs@piast.gliwice.pl) lub dostarczyć je w tym terminie do 
siedziby klubu GKS „Piast” S.A. przy ul. Szobiszowickiej 1 (czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). – Trzy najciekawsze propozycje graficzne oraz 
trzy najlepsze propozycje imienia zostaną nagrodzone dwuosobowymi karnetami 
na mecze Piasta Gliwice w rundzie wiosennej. Wybrany przez jury projekt stanie się 
oficjalną maskotką Piasta Gliwice! – podkreśla Grzegorz Muzia. (kik)
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INFORMACJE KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

przypomina przedsiębiorcom o złożeniu

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU
i opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. 

do 31 stycznia 2011 r.
(druk OŚWIADCZENIA do pobrania na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Komunikaty).
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(DzU nr 70 z 2007r., poz. 473 z późn. zm.), zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku nie-
złożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty I raty (do 31 stycznia), II raty (do 31 maja) i III raty (do 30 września) za 
korzystanie z zezwolenia.
Ponadto zgodnie z art. 13 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorca, 
którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 12. ust. 5 cytowanej powyżej ustawy, może wystąpić z wnio-
skiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia.

Wydział Kultury i Promocji Miasta 
informuje, że:

1. od 28 stycznia do 11 lutego 2011 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypen-
diów sportowych zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1161/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach  

z 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywa-
nia i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe 

2. od 28 stycznia do 28 lutego 2011 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień 
zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 r. w sprawie 
nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej.

Teksty uchwał oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale Sport 
i rekreacja / Nagrody i stypendia.
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Przedsiębiorstwo  
Komunikacji  

Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150, 
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania pro-

wadzonego w trybie zapytania ofertowego na

odbiór autobusów  
IKARUS 280 przeznaczonych  

do likwidacji w liczbie 5 sztuk.

Termin składania ofert:  
1 lutego 2011 r. do godz. 9.00.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwi-
cach, ul. Chorzowska 150, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych 29 stycznia 2004 r. na 

sprzątanie obiektów PKM Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert: 8 marca 2011 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 8 marca 2011 r. o godz. 9.00.

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów  
i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 
otwartych organizowanych według procedur 
określonych Regulaminem PWiK Gliwice na:

▶	 Dostawę części zamiennych do 
pomp BOERGER.

Termin składania ofert:  
8 lutego 2011 r. do godz. 9.00.

Termin otwarcia ofert:  
8 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

▶	 Dostawę wyporowych pomp rota-
cyjnych.

Termin składania ofert:  
8 lutego 2011 r. do godz. 9.00.

Termin otwarcia ofert:  
8 lutego 2011 r. o godz. 10.10.

▶	 Dostawę wyrobów hutniczych.
Termin składania ofert:  

10 lutego 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert:  

10 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

awaryjne wykonywanie remontów i rozbudowy 
instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wo-
dy i instalacji gazowych w budynkach gminnych 

zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gli-
wicach oraz budynkach pozostających w samo-
istnym posiadaniu gminy Gliwice, zarządzanych 

przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 2 lutego 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 2 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gli-
wicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publi-
kacją ogłoszenia organizowanego według 

procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

remont części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 1.

Termin składania ofert: 3 lutego 2011 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowych do 31 marca każdego roku z góry za dany rok  

bez wezwania. 

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego przyjmowane są bez dodat-
kowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku, po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 428 (IV piętro), tel. 32/239-12-30. 

Ponadto prezydent miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie 
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r., nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:

 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 
szczególne, wymienione w art. 72 ust. 2 pkt. 1-3,

 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne (art. 72 ust. 
2 pkt. 4 ww. ustawy),

 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne (art. 72 ust. 2 pkt. 
5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym 
dana nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, 
w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz do roku (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca 
roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, 
zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od następnego roku. 
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele miesz-
kalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata 
od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% wartości opłaty i jest przyznawana na 1 rok (art. 74 
ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed upływem terminu płatności, 
tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

W związku z podpisaniem przez prezydenta RP nowelizacji ustawy o podatku 
od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie wysokość podatku 
należnego od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W okresie od  
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązującą stawką VAT od opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste będzie 23%. W związku z powyższym opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego, należne na podstawie umów zawartych 
po 1 maja 2004 r., ulegają przeliczeniu w oparciu o nową stawkę VAT.

Punkt informacyjno-konsultacyjny Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

 przypomina, że od 17 czerwca 2010 r. można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomo-
cą internetu. Przeglądarka ksiąg znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem  
http://ekw.ms.gov.pl.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity 
– DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603  
z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojen- 
nych 12 został podany do pu-
blicznej wiadomości wykaz lo-
kali do wynajęcia:

Wykazy ogłasza się w celu umożli-
wienia zgłoszenia ewentualnych  

roszczeń do umieszczonych  
w nich nieruchomości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU z 2004 r. nr 261,  
poz. 2603 z późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parte-
rze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do  
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomo-
ści stanowiące własność miasta Gliwice:

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 

Wykazy nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

I N F O R M U J E ,

• nr 50 do 7 lutego 2011 r. 

przeznaczone do wydzierża-
wienia:
• nr 11/2011  

do 4 lutego 2011 r.

• nr 12/2011  
do 4 lutego 2011 r.

przeznaczone do sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym  

na poprawę zagospodaro-
wania nieruchomości przy-
ległej:
• nr 13/2011  

do 9 lutego 2011 r.

przeznaczone do zamiany:
• nr 14/2011  

do 9 lutego 2011 r.

Lokalizacja: ul. Plebańska 11, Gliwice.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowa-
na położona w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 11, 
obręb Stare Miasto, obejmująca działkę nr 905  
o pow. 0,0182 ha, zabudowana budynkiem kamieni-
cy mieszkalno-usługowej o powierzchni użytkowej 
403,71 m², w tym: powierzchnia użytkowa mieszkań 
315,82 m², powierzchnia użytkowa lokalu użytko-
wego 87,89 m². Powierzchnia zabudowy 170 m², 
kubatura 2133 m³. Rok budowy: 1889.  Dojazd do 
nieruchomości odbywa się bezpośrednio od ul. Ple-
bańskiej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabu-
dowa mieszkaniowa typu kamienice, zwarta, wraz 
z lokalami użytkowymi na kondygnacji parterowej 
budynków oraz zabudowa użyteczności publicznej. 
Budynek jest w złym stanie technicznym.
Działka jest uzbrojona w podziemną sieć telekomu-
nikacyjną oraz wewnętrzną kanalizację deszczową. 
Budynek posiada przyłącze gazu. W rejonie przed-

miotowej działki będą wykonywane roboty drogowe 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa 
nawierzchni ulic Starego Miasta”, które zgodnie  
z przyjętym harmonogramem planuje się rozpocząć 
w 2011 r. Określenie technicznych warunków podłą-
czenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt przyszłego właściciela.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu  
oględzin 1 lutego 2011 r. w godz. 11.30-12.00. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 513 169,00 zł 
Minimalne postąpienie: 5200,00 zł

Przetarg rozpocznie się 14 lutego 2011 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254. 

Wadium w wysokości 52 000,00 zł winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 8 lutego 
2011 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości  
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gliwice

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

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

nieruchomościami (t. j. DzU nr 102, z 2010, poz. 651 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
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Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, 

 tel. 32/231-03-95, e-mail: 
biuro@2tbszbm.gliwice.pl

informuje, 

że w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Lipo- 
wej 14 na III piętrze posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 48,20 m2 (pokoje nr 31 i 33 oraz WC na ko-
rytarzu) z przeznaczeniem na cichą działalność, np. biuro, 
pracownia projektowa.

Lokal można oglądać 1 lutego 2011 r. w godz. od 10.00 
do 10.20. 

Cena minimalna 11,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lo-
kalu.

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony jest  
w instalację elektryczną, zaplecze sanitarne, centralne 
ogrzewanie, ciepłą wodę.

Prosimy wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu  
o zapoznanie się z dokumentacją lokalu i projektem umowy 
oraz składanie pisemnych ofert do 11 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują 
się na stronie internetowej www.zbm2.pl.

NIERUCHOMOŚCI DOTACJE

Wydawca: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
www.gliwice.eu, e-mail: kp@um.gliwice.pl.
Redaguje zespół: Monika Grzeczyńska (dystrybucja), tel. 32/239-11-54, e-mail: grzeczynska_m@um.gliwice.pl, Marek Jarzębowski (redaktor naczelny),  
tel. 32/239-12-89, e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl, Małgorzata Kazek-Baranowska (skład, grafika), Katarzyna Kozub-Kulik (publicystyka), Maja Lamorska-Gorgol,  
Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji), tel. 32/238-54-09, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl, Zbigniew Lubowski (publicystyka),  
Bogusława Masternak (publicystyka), Anna Zygmanowska (ogłoszenia), 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl.
Nakład: 25 000 egzemplarzy.  Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione. 

Lokale na sprzedaż

Szczegóły na stronie internetowej  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

►	 ul. Chełmońskiego 5, lokal nr 1,  
pow. 55,81 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Gorzołki 18, pow. 73,60 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, komórka, łazienka  
z WC, piwnica
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 13.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 000,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Zwycięstwa 26, lokal nr 9, oficyna, 
 IV piętro, pow. 80,06 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 13.30 
Cena wywoławcza nieruchomości: 224 500,00 zł
Wadium: 22 500,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

użytkowe

mieszkalne

►	 Plac Inwalidów Wojennych 5a-7, lokal nr 2,  
10 pomieszczeń, łazienka, WC, pow. 176,34 m2

Termin przetargu: 4 marca 2011 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 593 400,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł
Wniesienie wadium do 28 lutego 2011 r. 

►	 ul. Fornalskiej 10 (parter), lokal nr 1,  
pow. 213,27 m2, 17 pomieszczeń, WC,  
łazienki z WC, korytarze
Termin przetargu: 4 marca 2011 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości: 636 000,00 zł
Wadium: 63 600,00 zł 
Wniesienie wadium do 28 lutego 2011 r. 

►	 ul. Sowińskiego 28, lokal nr 1, pow. 44,66 m2,  
3 pomieszczenia, przedsionek, korytarz,  
umywalnia, WC
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 300,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Hutnicza 28, lokal nr 2, parter,  
pow. 35,13 m2, 2 pomieszczenia, piwnica
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 14.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania 
publiczne miasta Gliwice w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie 
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz podmiotów, którym 

przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota  
dotacji w zł

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji piłki nożnej GKS Piast 35 000,00

 2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej chłopców KPN Sośnica 20 000,00

3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji piłki nożnej KS Carbo-Gliwice 40 000,00

4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej ŁTS Łabędy 25 000,00

5. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
(piłka nożna) KKS Kolejarz 15 000,00

6. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej chłopców KS Bojków 15 000,00

7. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej RKS Fortuna 5000,00

8. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji judo AZS Gliwice 25 000,00

9. Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie GUKS Carbo 30 000,00

10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w Karate Kyokushin GKKKyokushin 15 000,00

11. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
z zakresu jiu-jitsu KS Kodokan 20 000,00

12. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w szermierce SzKS Muszkieter 45 000,00

13. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji szermierczej GKS Piast 40 000,00

14. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w szermierce UKS Kosynier 10 000,00

15. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w szermierce GKS Allez 5000,00

16. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
– sekcja siatkówki GTSiK SiKReT 18 000,00

17. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w siatkówce AZS Gliwice 2500,00

18. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w dyscyplinie koszykówka GTK 30 500,00

19. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie koszykówki ŁTS Łabędy 2000,00

20. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w koszykówce AZS Gliwice 5000,00

21. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie tenisa stołowego ŁTS Łabędy 2700,00

22.
Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 
stołowym, udział w rozgrywkach  
i zawodach tenisa stołowego

SKS Spartakus 5600,00

23. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
(tenis stołowy) KKS Kolejarz 7000,00

24. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji tenisa stołowego AZS Gliwice 7600,00

25. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w szachach AZS Gliwice 5100,00

26. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w szachach

Stowarzysze-
nie Akademia 

Szachowa
9600,00

27. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
– sekcja szachowa KS Carbo-Gliwice 4300,00

28. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
– pływanie GTSiK SiKReT 15 000,00

29. Szkolenie sportowe uczniów  
niepełnosprawnych UKS Szóstka 5000,00

30. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w sekcji lekkiej atletyki GKS Piast 35 000,00

31. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
(hokej na trawie) UKS Kometa 16 000,00

32. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
(hokej na trawie) KKS Kolejarz 8250,00

33. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w kolarstwie GK Gliwice 35 000,00

34. Organizacja szkolenia sportowego  
w sekcji orientacja sportowa UKS Kometa 12 000,00

35. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w piłce nożnej pięcioosobowej (futsalu) GAF Nova 15 000,00

36. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie piłki ręcznej dziewcząt KS Sośnica 75 000,00

37. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
w curlingu AZS Gliwice 5000,00

38. Szkolenie dzieci i młodzieży  
we wspinaczce sportowej GTW 5000,00

39. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w żeglarstwie LOK Garland 5000,00

40. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w modelarstwie lotniczym GSML 23 500,00

41. Szkolenie młodzieży w sportach 
lotniczych Aeroklub Gliwice 5000,00

42. Szkolenie sportowe w tańcu 
 towarzyskim

GST-S Szok-
Gliwice 10 000,00

43. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie piłki nożnej – Beach Soccera UKS Milenium 7500,00

Razem: 722 150,00 zł
Słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie  
na zadania publiczne miasta Gliwice w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz podmiotów, którym 
przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota  
dotacji w zł

1. Organizowanie zawodów szermierczych 
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym SzKS Muszkieter 8000,00

 2. Gala Sportów Walki „Gliwice Fighting 
Tournament II” KS Kodokan 0

3. Pierwszy Krok Bokserski GUKS Carbo 2500,00

4. X EKO Rajd rowerowy 2011 Grupa Kolarska 
Gliwice 4000,00

5.
Organizacja II Gliwickiego Biegu 
Ulicznego pod patronatem  
prezydenta miasta Gliwice

UKS Kometa 13 000,00

6. Szkolna Liga Hokeja na Trawie UKS Kometa 1500,00

7. Organizacja cyklu Biegów  
Przełajowych o „Puchar Komety” UKS Kometa 1500,00

8. Organizacja Mistrzostw Gliwic Szkół 
Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce UKS Kometa 1000,00

9. Organizacja Mistrzostw Gliwic Szkół 
Podstawowych w Lekkiej Atletyce UKS Kometa 1000,00

10. Organizacja zawodów w orientacji 
sportowej UKS Kometa 0

11. Organizacja zawodów sportowych  
w badmintonie UKS Kometa 2000,00

12. Turniej piłki ręcznej dziewcząt KS Sośnica 2500,00

13. Turniej piłki ręcznej juniorek młod-
szych „Ferie Cup 2011” KS Sośnica 3000,00

14. XII Gliwicki Turniej Karate Kyokushin 
dla dzieci i młodzieży

Gliwicki Klub  
Karate Kyokushin 1500,00

15. Turniej młodzieżowy w piłce nożnej RKS Fortuna 0

16. Młodzieżowy turniej piłki nożnej  
im. Włodzimierza Blechy KS Carbo-Gliwice 0

17.
Eliminacje Halowych Mistrzostw 
Polski i Mistrzostw Śląska Drużyn 
Młodzieżowych w Hokeju na Trawie

KKS Kolejarz 0

18. Gimnazjalny paintball

Stowarzyszenie 
Animatorów 

Wszechstronnego 
Rozwoju 

 Młodzieży

2000,00

19. Wojsko z miastem

Stowarzyszenie 
Animatorów 

Wszechstronnego 
Rozwoju  

Młodzieży

1000,00

20. XLV Międzynarodowy Turniej  
„O Stalową Klingę Hutnika” GKS Piast 0

21. III Puchar Polski Juniorów w Szpadzie 
Dziewcząt i Chłopców GKS Piast 1000,00

22. Milenium Beach Soccer Cup 2011 UKS Milenium 4000,00
23. Turniej Koszykówki Ulicznej GTK 4500,00

24. Organizacja Mistrzostw Polski Modeli 
Latających Małych Form GSML 2000,00

25. Organizacja Mistrzostw Polski Modeli 
Latających dla Juniorów Młodszych GSML 3000,00

26. III Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków 
w Szachach

Akademia  
Szachowa Gliwice 400,00

27. II Międzynarodowy Turniej Akademii 
Szachowej Gliwice

Akademia  
Szachowa Gliwice 800,00

28. Zawody zgodne z programem SZS SZS w Gliwicach 26 100,00

29. Turniej tenisa stołowego z okazji  
Dnia Dziecka SKS Spartakus 1000,00

30. Aktywnie znaczy zdrowo UKS Activ 0

31. Dzień Dziecka na sportowo Stowarzyszenie 
Wiosenny Wiatr 500,00

32. II Turniej „Wiosenny Wiatr” Stowarzyszenie 
Wiosenny Wiatr 0

33. III Mistrzostwa Doja Shun Puu Kan Stowarzyszenie 
Wiosenny Wiatr 0

34. Wyprawa Grenlandia 2011 Centrum Inicjatyw 
Społecznych 0

35. Gliwiccy seniorzy UTW w walce  
o medale olimpijskie UTW 0

36. Mistrzostwa żeglarskie Ligi Obrony 
Kraju

LOK Klub Wodny 
Garland 2500,00

37. Mistrzostwa Gliwic w Siatkówce 
Plażowej GTSiK SiKReT 0

38.
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci 
z Okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka

AZS Gliwice 4000,00

39.
XII Ogólnopolski Turniej Szachowy 
dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia 
Dziecka

AZS Gliwice 2500,00

40. I Otwarte Mistrzostwa Gliwic  
w Brydżu Sportowym GKS Piast 2000,00

41. Upowszechnianie – nauka jazdy 
konnej

Towarzystwo 
Wspierania Świe-

tlicy dla Dzieci 
w Sośnicy

1200,00

Razem: 100 000,00 zł
Słownie: sto tysięcy złotych 00/100
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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 15.00. Wstęp 
w czwartki od 8.00 do 13.00 bezpłatny dla osób indywi- 
dualnych. 

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

Zwiedzanie: codziennie od 10.00 do 18.00
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wysta-
wa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gli-
wicach

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

Zwiedzanie: wtorek, czwartek od 11.00 do 18.00, śro-
da, piątek, sobota, niedziela od 10.00 do 15.00. 
Wstęp bezpłatny!

Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”

Muzeum w Gliwicach

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

Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, śro-
da, piątek, sobota, niedziela – od 10.00 do 15.00. 
Wstęp w czwartki bezpłatny!
Wystawy stałe:
q „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi 

górnośląskich przemysłowców”
	28 stycznia, godz. 17.00: Spory z historią – „Koniec 

Gleiwitz. Styczeń 1945 r. we wspomnieniach gliwi-
czan” (wstęp wolny)

Czytelnia Sztuki (www.czytelniasztuki.pl)
q „Człowiek, który przeżył koniec świata” wystawa 

prac Szymona Kobylarza (czynna do 6 marca) 

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 32/231-32-39

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00, 
sobota, niedziela – od 10.00 do 17.00, w poniedziałki  
– Palmiarnia nieczynna 
q „Świat pod stopami” – wystawa chrząszczy (czynna 

do 27 lutego)

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

q 27 stycznia: FILMOWE ZIMOWISKO – „Ponyo” (10.00, 
16.15, 20.15), „Joanna” (16.30, 20.00), „Kobiety bez męż-
czyzn” (18.15), „Prosta historia o miłości” (18.30)

q 28 stycznia: FILMOWE ZIMOWISKO –  „Mój sąsiad Totoro” 
(10.00), „Ludzie Boga” (16.00, 20.00), „Mamut” (16.15, 20.15), 
„Joanna” (18.15), „Uprowadzona Alice Creed” (18.30)

q 29 stycznia: „Ludzie Boga” (16.00, 20.00), „Mamut” 
(16.15, 20.15), „Joanna” (18.15), „Uprowadzona Alice 
Creed” (18.30)

q 30 stycznia: BAJKI I BAŚNIE „MOJEGO” DZIECIŃSTWA 
– „Dwanaście miesięcy” (11.00), „Mamut” (16.15, 20.15), 
„Joanna” (18.15), „Uprowadzona Alice Creed” (18.30), 
„Ludzie Boga” (20.00)

q 31 stycznia – 3 lutego: „Ludzie Boga” (16.00, 20.00), 
„Mamut” (16.15, 20.15), „Joanna” (18.15), „Uprowadzo-
na Alice Creed” (18.30)

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57,  

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

q 28 – 29 stycznia: „Kraina uśmiechu” (18.30)
q 30 stycznia: Alosza Awdiejew – recital (18.00)
q 5 lutego: „Ptasznik z Tyrolu” (18.30)
q 6 lutego: „Ptasznik z Tyrolu” (17.00)

Centrum Informacji  
Kulturalnej i Turystycznej

„Scena BAJKA – Kino AMOK”, ul. Dolnych Wałów 3
tel. 32/231-38-55, e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl  

czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

GOŚCIE W TEATRZE

Z powołania jestem 
błaznem…

Alosza Awdiejew urodził się w Staw-
ropolu na północnym Kaukazie. Swoje 
pierwsze występy sceniczne rozpoczął 
w wieku sześciu lat, śpiewając kołysanki 
i piosenki popularne wspólnie z matką. 
Ukończył średnią szkołę muzyczną z dy-
plomem chórmistrza. Na drugim roku 
studiów na Uniwersytecie Moskiewskim 
uzyskał stypendium Radia Moskiew-
skiego i rozpoczął studia na filologii 
polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie. Od 1976 roku zaczął z po-

wodzeniem śpiewać romanse  
i piosenki w legendarnej Piwnicy 
pod Baranami. Dziś koncertuje 
w kraju i za granicą, nagrywa re-
citale, spektakle, programy tele-
wizyjne i płyty, pisze scenariusze 
i felietony. 

– Piosenki, które śpiewam, mieszczą 
w sobie niejako trzy elementy: cygań-
skość, rosyjskość i swingowanie. Są bar-
dzo rytmiczne, improwizacyjne. Próbuję 
nowej formuły rozmów z publicznością, 

usiłuję zawsze zmniejszyć dystans mię-
dzy artystą a widzami. Nie cierpię estra-
dowych marionetek. Nie cierpię estrado-
wej gumy do żucia... – opowiada Alosza 
Awdiejew. Recital w Gliwicach rozpocz-
nie się o godzinie 18.00. (bom)

W styczniu komicy wyruszyli  
w trasę promującą najnowszy pro-
gram „Galaktikos”. – Widzów zasko-
czą nowe skecze, piosenki i mono-
logi. Ponad dwie godziny humoru 
na najwyższym poziomie, z udzia-
łem Orkiestry Moralnego Niepokoju 
i gości specjalnych. Przeniesiemy się 
m.in. do studia radiowego, gdzie nie 
do końca trzeźwy realizator zilustruje dźwiękami słuchowi-
sko literackie, zrozumiemy, dlaczego Polska jest potentatem  
w sportach zimowych, albo zobaczymy, jak nasi rodacy pró-
bują kupić w Londynie kebab z jagnięciny, nie mówiąc ani sło-
wa po angielsku. Widzów zaskoczą same premierowe numery!  
– zachęcają organizatorzy widowiska. 

Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w składzie: Ro-
bert Górski, Przemek Borkowski i Mikołaj Cieślak (teksty), 
Katarzyna Pakosińska (wdzięk), Rafał Zbieć (głupie odzywki), 
Bartek Krauz (akordeon, śpiew) oraz Wojtek Orszulak (gita-
ra). W Gliwicach zaplanowano dwa spektakle – o godzinie 
17.45 i 20.45. (bom)

GALAKTIKOS 2011

…i uważam, że jest to bardzo ważna profesja. Rozśmie-
szyć człowieka, to znaczy przywrócić go do życia. Śmiech 
jest furtką, która otwiera najlepsze strony osobowości 
– tak mówi o sobie Alosza Awdiejew. Artysta wystąpi 
30 stycznia na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego 
przy Nowym Świecie.

8 lutego – z najnowszym 
programem i orkiestrą 
na żywo – w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym wy-
stąpi Kabaret Moralne-
go Niepokoju. To jedna  
z najsłynniejszych polskich 
grup kabaretowych. 
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