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Logistyka  
Inwestycje Przyszłość

Oprócz wysoko rozwiniętych tech-
nologii, inwestycji infrastrukturalnych 
i motoryzacyjnych, w Gliwicach dobrze 
prosperują branże: logistyczna i maga-
zynowa. Dyskutowano o tym podczas 
konferencji w Gliwicach.
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Takie będą IGRY 2016
EnEJ, Lao Che, Lipali, DonGURALe-

sko i Mesajah – to tylko część artystów, 
którzy zagrają podczas tegorocznych 
gliwickich juwenaliów, które odbędą się 
w dniach 9-13 maja. Żacy zaplanowali 
sporo atrakcji.

DTŚ otwarta!
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DRuGa STRONa w ObIekTYwIe

Ruszyły zapisy na drugi „Bieg na 6 łap”. 2 kwietnia miłośnicy aktywności fizycznej 
w towarzystwie podopiecznych schroniska dla Zwierząt w Gliwicach ruszą na trasę 
biegowo-spacerową. Pierwszy „Bieg na 6 łap” w Gliwicach odbył się na początku 
marca. Premierowa impreza wypadła wzorowo. – Gościliśmy ok. 250 osób. Pozytywne 
efekty biegu przełożyły się na większą liczbę adopcji w schronisku i generalnie na 
większe zainteresowanie tematem – mówi Marzena sosnowska, rzecznik Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. szczegóły i zapisy na stronie internetowej: 
www.mzuk.pl. 

Jak sprawić, żeby pierwszego dnia wiosny, czyli w Dzień Wagarowicza, uczniowie 
zostali w szkole? Zespół szkół samochodowych w Gliwicach znalazł na to sposób: po-
dobnie jak w ubiegłym roku, 21 marca, zorganizowano „Wagary w samochodówce”, 
połączone z dniem otwartym szkoły i wieloma atrakcjami dla fanów dwóch i czterech 
kółek. Uczniowie rywalizowali m.in. w slalomie na skuterze, teście na szybkość reakcji 
czy konkursie toczenia opony. na wagarowiczów, którzy zostali w szkole, czekała też 
zabawa alkogoglami, symulator dachowania i wspólne grillowanie. 

19 marca obchodziliśmy Dzień Wędkarza. W Gliwicach działa Koło nr 13 Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Jego prezesem jest Włodzimierz nocuń. Aktualnie koło 
liczy ponad 1700 członków. Gliwiccy wędkarze organizują zawody i opiekują się 
łowiskami na rzece Dramie, jeziorze Dzierżono oraz stawach Emil i Zremb. Człon-
kowie koła zajmują się także działalnością ekologiczną i porządkowaniem brze-
gów. W tym roku gliwickie koło wędkarskie będzie obchodzić 70-lecie istnienia.  
Więcej informacji na stronie koła: www.pzw.pzwgliwice13.pl.

Wiosenna metamorFAUnoza przypomniała nam o końcówce zimy. Co 
prawda aura może jeszcze być kapryśna – jak to w marcu i kwietniu bywa 
– ale ważny jest odpowiedni nastrój i pogoda ducha. Poprawa pogody 
przyjdzie prędzej czy później. W przygotowaniu wiosennej metamorFAU-
nozy pomogli nam jak zwykle nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 3 im. 
noblistów Polskich w Gliwicach. 

Jak zwykle w okresie świąt wielkanocnych Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach ustawił na ul. Dworcowej trzy kwieciste pisanki. Obsadzono je prymulkami 
i bratkami. Pisanki na stałe wpisały się w świąteczny krajobraz miasta. Akcentów 
związanych z najważniejszymi dla chrześcijan świętami w tym numerze „Miejskie-
go serwisu informacyjnego – Gliwice” jest więcej. Polecamy uwadze specjalnie 
przygotowany przez naszą redakcję dodatek świąteczny – „Wesołego Alleluja”.   

Uczeń i Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach – Michał Gala – został studen-
tem Massachusetts institute of  Technology (MiT) – najlepszego uniwersytetu 
na świecie! Wcześniej otrzymał ofertę studiów na Uniwersytecie Cambridge. 
Michał Gala jest wielokrotnym laureatem prestiżowych konkursów wiedzy 
z zakresu chemii (i miejsce w 61. Olimpiadzie Chemicznej, srebrny medal na 
47. Międzynarodowej Olimpiadzie w Baku). Utalentowany chemik z Gliwic, 
poza nauką w i LO studiuje także chemię (indywidualny tok nauczania), na 
Uniwersytecie Śląskim.

Wyjątkowy bieg. Po raz drugi…

Odjazdowe wagaryŻyczymy taaakiej ryby!

Wiosna! Jaja „sadzone” po gliwicku…

American Dream gliwiczanina!
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Można już jeździć gliwickim odcinkiem Drogowej Trasy Śred-
nicowej. Historyczna inwestycja została udostępniona kie-
rowcom w pierwszy dzień astronomicznej wiosny, 20 marca. 
wcześniej Drogową Trasę Średnicową odwiedziły tłumy zain-
teresowanych nową inwestycją.

Odcinek G2 Drogowej Tra-
sy Średnicowej ma 5,565 km. 
inwestycja o wartości niemal 
miliarda złotych została od-
dana do użytku kierowców 
w pierwszy dzień astrono-
micznej wiosny, 20 marca. 
Wcześniej, w tunelu DTŚ pod 
ul. Zwycięstwa, odbyło się ofi-
cjalne otwarcie z uroczystym 
przecięciem wstęgi.

– To ogromna, niezwykle 
istotna inwestycja, a jej za-
kończenie to krok w kierunku 
dalszego rozwoju Gliwic. Mie-
liśmy już tak znaczące projekty 
przed Drogową Trasą Średnico-
wą – ustanowienie specjalnej 
strefy ekonomicznej, budowa 
autostrad A1 i A4 czy komplek-
su Nowe Gliwice, który powstał 
w miejscu dawnej kopalni. My-
ślę, że DTŚ nie tylko usprawni 
komunikację, ale będzie to ko-
lejny, wielki impuls rozwojowy 
dla Gliwic – powiedział podczas 
otwarcia DTŚ Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic.

Gliwice są jednym z najle-
piej skomunikowanych miast 
w Polsce – to tutaj przecinają 
się autostrady A1 i A4, umoż-
liwiające szybki transport na 

trasach wschód-zachód, pół-
noc-południe. 

Mamy też jedną z najważ-
niejszych w kraju stacji 
PkP. Teraz mamy również 
DTŚ, która jest strategicz-
ną arterią dla całego re-
gionu – połączyła Gliwice 
z katowicami i przebiega 
przez największe miasta 
aglomeracji.

– DTŚ zmienia Gliwice i cały 
Śląsk. To nasza wspólna droga, 
jedno z najważniejszych przed-
sięwzięć dla regionu. Myślę, że 
ta inwestycja udowadnia, że 
metropolia śląska naprawdę 
istnieje – mówił Wojciech sa-
ługa, marszałek województwa 
śląskiego. 

– To zaangażowanie setek 
ludzi, którzy przyczynili się do 
tego, by arteria mogła służyć 
mieszkańcom Gliwic, woje-
wództwa śląskiego i całej Polski 
– mówił Jarosław Wieczorek, 
wojewoda śląski.

Dzięki DTŚ kierowcy będą mo-
gli poruszać się szybciej i bezpiecz-
niej. DTŚ to również ekonomia – 
jak wyliczyli eksperci, krótsza trasa, 
bezkolizyjne skrzyżowania i wyższa 
średnia prędkość przejazdu spra-
wią, że kierowcy zaoszczędzą.

– Dzięki DTŚ mamy o ¼ skró-
coną trasę z Gliwic do Katowic 
i o ¾ krótszy czas przejazdu. 
Zużywamy o 50% mniej paliwa 
i o połowę zmniejszamy zanie-
czyszczenie środowiska – wyli-
czał atuty nowej inwestycji prof. 
Jerzy Buzek, były premier.

W weekend otwarcia DTŚ 
każdy zainteresowany tą naj-
ważniejszą miejską inwestycją 
drogową mógł wziąć udział 
w Dniach Otwartych DTŚ. 
Chętnych nie brakowało – na 
otwarcie przyszły tłumy.

Każdy mógł skorzystać 
z licznych atrakcji specjalnie 
przygotowanych na otwarcie 
– przespacerować się 493-me-
trowym tunelem, wziąć udział 
w biegu, marszu nordic walking, 
przejeździe rolkarzy czy rajdzie 
rowerowym – z możliwości 

przejazdu 11-kilometrową trasą 
skorzystało niemal 3 tys. osób!

nie brakowało też chętnych 
do skorzystania z symulatora 
dachowania oraz oglądania 
pokazów sprawności gliwickich 
służb ratowniczych, pokazów 
akrobacji motocyklowych oraz 
LED Light show – finałowego 
pokazu łączącego efekty świetl-
ne i choreografię taneczną. 

Pierwsze samochody wje-
chały na gliwicki odcinek DTŚ 
wieczorem, 20 marca.

 (mf)

DTŚ otwarta!
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Drogową Trasę Średnicową otworzyli (od lewej): poseł Borys Budka, marszałek województwa śląskiego Woj-
ciech saługa, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, były premier Jerzy 
Buzek, prezes zarządu DTŚ s.A. Andrzej Bauer, prezes zarządu Eurovia Polska s.A. Eric Rouffet, prezes zarządu 
PORR Polska infrastructure s.A. Piotr Kledzik

DTŚ otworzyli też mieszkańcy Gliwic i okolicznych miast. Licznie wzięli udział m.in. w biegu po DTŚ oraz przejeździe na rowerach i rolkach...
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Po raz piąty w Gliwicach odbyła się konferencja „logistyka Inwesty-
cje Przyszłość”. było to spotkanie samorządowców z przedstawicie-
lami branży logistycznej oraz reprezentantami środowiska nauko-
wego i badawczego.

Miasto Gliwice systematycznie 
wzmacnia swoją pozycję na mapie na-
jatrakcyjniejszych lokalizacji dla biznesu. 
Dzięki staraniom władz miasta, konse-
kwentnie rozwijających infrastrukturę, 
coraz więcej krajowych przedsiębiorców 
i zagranicznych inwestorów wybiera Gli-
wice na siedzibę swoich ośrodków. 

– W większości rankingów Gliwice za-
wsze są w czołówce. Miasto jest w dobrej 
kondycji i inwestorzy chętnie lokują tu swo-
je firmy. Decydują o tym trzy czynniki – po-
zytywny klimat inwestycyjny, determinacja 
miasta oraz chęć tworzenia inwestorom 
odpowiednich warunków rozwoju. Dbamy 
o przedsiębiorców, ponieważ uważamy, 
że władza publiczna powinna umiejętnie 
organizować to, co do niej należy, m.in. 
infrastrukturę. Powinna też działać w taki 
sposób, by sprzyjać powstawaniu nowych 
miejsc pracy. W Gliwicach szczególnie za-
leży nam na tym, by te miejsca pracy były 
oparte na pracy umysłowej, nie pracy rąk 
– mówił Adam neumann, zastępca prezy-
denta Gliwic podczas konferencji.

Oprócz wysoko rozwiniętych tech-
nologii, inwestycji infrastrukturalnych 
i motoryzacyjnych, w Gliwicach dobrze 
prosperują branże: logistyczna i magazy-
nowa. Rozwojowi tych sektorów sprzyja 
położenie miasta w pobliżu autostrad A1 
i A4. nie bez znaczenia jest też dostęp 
do wykwalifikowanych kadr, dobrze funk-
cjonująca specjalna strefa ekonomiczna 
oraz sprzyjający biznesowi klimat.

– Mamy autostradę A1 i A4 oraz 
Drogową Trasę Średnicową, która jest 
trzecią gliwicką autostradą z 10 bez-
kolizyjnymi skrzyżowaniami. Dziś świat 
komunikacji i przewozów opiera się 
na transporcie drogowym, dlatego dba-
my o ten aspekt. Ale rozwój opiera się 
też na wykształconych kadrach. W Gliwi-
cach, dzięki Politechnice Śląskiej, mamy 
wyspecjalizowanych inżynierów. To są 
powody, dla których wiele firm wybiera 
Gliwice – tłumaczył Adam neumann. 

Radosław Krochta, dyrektor general-
ny MLP Group, podkreślił walory histo-
ryczne miasta.

– W Gliwicach nie tylko istnieje jeden 
z najlepszych układów komunikacyjnych 
w Polsce, ale też jest to przestrzeń z tra-
dycją, której nie naruszyły autostrady. To 
bardzo ważna kwestia. Proszę zauważyć, 
że wybudowano tunel DTŚ tylko po to, by 
reprezentacyjna ul. Zwycięstwa nie stra-
ciła swojego charakteru. Atutem miasta 
jest też szeroka gama usług o charakte-
rze światowym i droga wodna – wyliczał 
Radosław Krochta.

Organizatorem spotkania było Miasto 
Gliwice, a współorganizatorem Bluevine 

Consulting, inicjator i pomysłodawca cyklu 
„Prospects in Poland”. W panelach dysku-
syjnych udział wzięli przedstawiciele gliwic-
kiego samorządu, Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, instytutu 
Logistyki i Magazynowania oraz firm: Ritex, 
Miebach, Jantar, Raben Group, MLP Group, 
P.A. nova, suchman&Wakefield, Trans in-
ternational Logistic Center, PCC intermodal, 
Śląskiego Centrum Logistyki, Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz 
Ogólnopolskiego Klastra innowacyjnych 
Przedsiębiorstw. (mf)

akTualNOŚcI

w związku otwarciem gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średni-
cowej oraz zmianami w organizacji ruchu w rejonie placu Piastów, 
zmienił się rozkład jazdy wielu linii autobusowych i zasady obsługi 
przystanków w rejonie placu Piastów.

Ponieważ w Gliwicach zmienił się 
układ drogowy, konieczne było wpro-
wadzenie modyfikacji w komunikacji 
miejskiej. Od 21 marca obowiązują nowe 
godziny odjazdów, odległości oraz czas 
przejazdów pomiędzy przystankami: A4, 
A4n, 6, 8, 32, 32n, 41, 57, 58, 59, 60, 60n, 
71, 80, 93, 126, 156, 178, 187, 194, 194n, 
197, 202, 224, 250, 259, 280, 288, 617, 

624, 648, 650, 669, 676, 677, 692, 692n, 
699, 702, 710, 840, 840n, 850, 870, 932. 

Dla niektórych linii zmieniła się trasa 
przejazdu. Autobusy linii 202 kursują 
ulicami: Bohaterów Getta Warszawskie-
go, Toszecką, Śliwki i Portową. Linia nie 
będzie obsługiwać przystanków: „Gliwice 
Świętojańska”, „Gliwice Pionierów n/ż” 
oraz „Osiedle Kopernika Dworzec Mię-

dzynarodowy”. W zamian linia obsługuje 
przystanek: „Gliwice Śliwki i”.

– Zlikwidowano stanowisko nr 2 przy-
stanku „Plac Piastów”. Linie nr 57, 93, 
259, 280, 692, 699, 692N jadące w kie-
runku Osiedla Gwardii Ludowej, Osiedla 
Waryńskiego oraz Brzezinki zatrzymują 
się na przystanku „Gliwice Dworcowa” 
(stanowisko nr 9). Odjazdy linii nr 624 
w kursach prowadzonych dotychczas ulicą 
Dworcową w kierunku Wilczego Gardła 
odbywają się jedynie ze stanowiska nr 7 
przystanku „Gliwice Plac Piastów” – mówi 
Anna Koteras, rzecznik prasowy KZK GOP.

Linie nr 41 oraz 669 - w kierunku 
Mikołowa i Rudy Śląskiej nie obsługują 
przystanku „Gliwice Dworcowa” (stano-
wisko nr 9), w zamian obsługują punkt 
nr 5 przystanku „Gliwice Plac Piastów”. 
stanowisko nr 3 przystanku „Gliwice Plac 
Piastów” znajduje się w rejonie posesji 
Bohaterów Getta Warszawskiego 5 i 5a. 
Z kolei linie 57, 259, 280 w kierunku 
Osiedla Gwardii Ludowej, Osiedla Wa-
ryńskiego oraz Brzezinki kursują ulicą 
Piwną, przez plac Piastów, ul. Dworcową 
i Wyszyńskiego do przystanku „Gliwice 
Plac Piłsudskiego”. Dla linii nr 178 (na 
odcinku: „Gliwice Jasnogórska” – „Gli-
wice Zakład Energetyczny”) obowiązuje 
dotychczasowa trasa. Autobusy linii 
nr 624 w kursach prowadzonych ulicą 
Dworcową, jeżdżą obecnie w kierunku 
Wilczego Gardła ulicami: Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Zwycięstwa i Wy-
szyńskiego do przystanku „Gliwice Plac 
Piłsudskiego”, natomiast autobusy linii 
nr 710 (w kierunku Knurowa), w rejonie 
pl. Piastów jeżdżą ulicami: Jagiellońską, 
Mitręgi i Piwną.

– Wprowadzenie zmian było koniecz-
ne. Rozkład jazdy został dostosowany do 
nowych warunków. Nowy układ drogowy 
i organizacja ruchu miejskiego wymagały 
wprowadzenia stosownych korekt w roz-
kładach jazdy – powiedziała „Miejskiemu 
serwisowi informacyjnemu – Gliwice” 
Anna Koteras.  (mf)

Uwaga! Zmianie ulega również roz-
kład jazdy w okresie świat wielkanoc-
nych! szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie: www.kzkgop.com.pl

Panel dyskusyjny „Gliwice na celowniku inwestorów. Czynniki determinujące powstawanie 
nowych inwestycji”

uwaga pasażerowie!

branża logistyczna w Gliwicach
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Na spotkanie z wiosną…

Odbiorą klucze  
do własnego „M”

większe 
bezpieczeństwo

…warto wyjść spacerując po Gliwicach. z każdym dniem nasze miasto będzie coraz 
bardziej zielone, kolorowe i pachnące. Miejski zarząd usług komunalnych w Gli-
wicach rozpoczął już akcję wiosennych nasadzeń. kulminacja nastąpi po „zimnej 
zośce”, czyli w połowie maja. 

na wielu skwerach w mieście 
pierwsze pojawiły się krokusy. To 
one dały znak, że wiosna jest już 
blisko. To, co wygląda na dzieło 
natury, często wymaga jednak 
interwencji służb miejskich 
odpowiedzialnych za zieleń 
w Gliwicach. – Tak jest właśnie 
z krokusami. Żeby cieszyły nasze 
oko wiosną, musimy zasadzić ich 
cebulki kilka miesięcy wcześniej, 
jesienią roku poprzedniego – 
tłumaczy Marzena sosnowska, 
rzecznik Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach. 
Pracownicy MZUK w ubiegłym 
roku posadzili również ponad 60 

tys. cebulek narcyzów w parku 
szwajcaria. – Ponad ziemią widać 
już łodygi i liście. Teraz wszystko 
zależy od pogody. Prawdopodob-
nie za 2 lub 3 tygodnie będziemy 
mogli podziwiać pięknie rozwi-
nięte kwiaty – dodaje Marzena 
sosnowska. 

 Ruszyły też pierwsze na-
sadzenia bratków i prymulek. 
Można je podziwiać m.in. 
w kwietnikach przy ulicach: 
Zwycięstwa, Dworcowej, Jasno-
górskiej i nowy Świat. Co roku na 
skwerze Doncaster (za Urzędem 
Miejskim) tworzony jest wyjąt-
kowy kwietny zegar. Bratkami 

przyozdobiono też konstrukcję 
samochodu przy ul. Dworcowej. 
W sąsiedztwie znajdziemy rów-
nież akcent świąteczny – kwit-
nące pisanki. Kwiaty wymagają 
stałej pielęgnacji i odpowiedniej 
troski. – Rabaty są na bieżąco 
plewione, a gdy zajdzie taka 
potrzeba, również podlewane 
– dodaje rzecznik MZUK. W cza-
sie pierwszego wiosennego 
nasadzania w różnych częściach 
Gliwic pojawi się w sumie ok. 
10 tys. bratków i prymulek. A to 
dopiero początek, bo najlicz-
niejsze nasadzenia mają zostać 
wykonane w maju. Wówczas 

nowych kolorów nabiorą m.in. 
tak lubiane przez mieszkańców 
rzeźby kwiatowe, rozmieszczone 
w różnych punktach Gliwic. 

 W najbliższym czasie Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych 
zajmie się nie tylko kwiatami. 
– Wprawdzie drzewa sadzimy 
przede wszystkim jesienią, ale 

w najbliższym czasie w mieście 
posadzonych zostanie ok. 200 
grabów – informuje rzecznik 
MZUK. Drzewa zostaną posadzo-
ne m.in. przy ulicach: Pogodnej, 
Derkacza, Rolników, Zawadzkiego, 
Warszawskiej, na placu zabaw 
przy ul. Pszczyńskiej i na terenie 
giełdy samochodowej.  (mag)

zakończyły się prace przy budowie 5-kondygnacyjnej inwestycji mieszkaniowo
-usługowej u zbiegu ulic Mikołowskiej i jana Pawła II w Gliwicach. Nowoczesny 
obiekt został wkomponowany w linię budynków mieszkalnych. Nowi lokatorzy 
wprowadzą się już na początku kwietnia.

na kondygnacjach 2-6 po-
wstało 25 mieszkań. 9 z nich 
przeznaczono na wynajem, 
reszta trafiła do sprzedaży. 
Lokale są 2 i 3-pokojowe o po-
wierzchniach użytkowych od 
44 do 70 m2. Wszystkie mają 
balkony.

– Przedsięwzięcie rozpoczę-
liśmy we wrześniu 2014 r. To 
drugi i końcowy etap inwestycji 
mieszkaniowej w tym rejonie, 
zamykającej pierzeje ulic. Na 
parterze usytuowane są 3 lo-
kale użytkowe przeznaczone na 
sprzedaż – powiedziała „Miej-
skiemu serwisowi informacyj-
nemu – Gliwice” Katarzyna Giza 
z ZBM ii TBs.

Klucze nowym lokatorom 
zostaną wręczone 4 kwietnia. 
Przewidywany koszt inwestycji 
to około 7,2 mln zł.

 – Kompozycję przestrzenną 
budynku tworzy lekki przeszklo-
ny parter, przeszklone balkony 
i masywny blok górnych kondy-
gnacji. Zastosowane materiały 
nawiązują do zabudowy są-
siedniej – wyjaśnia Aleksandra 
Rudnicka-Kózka z ZBM ii TBs.

Budynek powstał dzięki 
miejskiej spółce ZBM ii TBs przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Gliwice oraz partycypacji przy-
szłych najemców. Przypomina-
my, że naprzeciwko nowego 
budynku, przy ul. Dunikowskie-

go powstanie wielopoziomo-
wy parking. Jego budowa ma 
się rozpocząć po zakończeniu 
prac przy plombie. Zmieni 
się również otoczenie tej lo-
kalizacji – skrzyżowanie ulic 
Mikołowskiej i Dunikowskie-
go zostanie przebudowane. 
Osobom zainteresowanym 
kupnem lub wynajmem miejsc 
postojowych spółka oferuje 
kilka miejsc w garażu wielosta-
nowiskowym zlokalizowanym 
pod budynkiem przy ul. Jana 
Pawła ii 16 i Mikołowskiej 
4-4a (i etap inwestycji). infor-
macje dla osób zainteresowa-
nych znajdują się na stronie  
www.tbs2.pl.  (mf)

Przybywa kamer w systemie miejskiego monitorin-
gu. Do końca roku nad bezpieczeństwem gliwiczan 
będzie czuwać prawie 300 urządzeń. 

Obecnie sytuację w mie-
ście monitoruje 267 kamer. 
nowe pojawiły się niedawno 
na skwerze Doncaster i skrzy-
żowaniu ul. Toszeckiej z ul. 
Śliwki i Świętojańską. Kamery 
obserwują nie tylko ścisłe cen-
trum miasta, ale również dziel-
nice. Gliwiczanie doceniają 
rolę monitoringu w poprawie 
bezpieczeństwa i proponują 
nowe lokalizacje dla urządzeń. 
Decyzją mieszkańców, którzy 
głosowali na zada-
nia jednoroczne 
w ubiegłorocz-
nej edycji Bu-
dżetu Oby-
watelskiego 
G l i w i c , 
kolejne ka-
mery będą 
obserwować 
okolice ul. Bło-
gosławionego 
Czesława – w sumie 
24 urządzenia.

Gliwicki system monitorin-
gu wizyjnego jest jednym z naj-
nowocześniejszych w kraju. 

– Dzięki rejestracji wyso-
kiej jakości daje możliwość 
nagrywania zbliżeń, które 
pozwalają na identyfikację 
podejrzanych i stają się obiek-
tywnym materiałem dowodo-
wym. Same urządzenia są też 
narzędziem prewencyjnym 
– powiedział „Miejskiemu 

serwisowi informacyjnemu 
– Gliwice” Mariusz Kopeć, 
rzecznik Śląskiej sieci Metro-
politalnej. system jest stale 
rozbudowywany. – Z nagrań 
korzystają przede wszystkim 
upoważnieni do tego poli-
cjanci i strażnicy miejscy. Na 
żądanie materiał jest rów-
nież wydawany sądom oraz 
prokuraturze – tłumaczy Mi-
rosław Krzemiński, kierownik 

działu monitoringu – nie 
ma możliwości, by 

nagrania trafiły 
w ręce osób 

niepowoła -
nych: mamy 
system za-
bezpieczeń, 
szy f rowa -
nie dostępu 

i  strażnika, 
który weryfi-

kuje dostęp. 
instalacja urzą-

dzeń poprawia bezpie-
czeństwo i, co istotne, nie 
narusza prywatności osób, 
które zamieszkują monitoro-
wane tereny.

– Nawet gdyby doszło do 
takiej sytuacji, że któryś z dyspo-
zytorów, który włada joystickiem 
chciałby wjechać kamerą do okna 
mieszkalnego, pojawi się nakład-
ka, która uniemożliwi zaglądanie 
do wnętrz budynków – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć.  (mag)
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Droga krzyżowa dawniej i dziś
Świętując wielkanoc, nazywaną inaczej Paschą lub wielką Niedzie-
lą, musimy pamiętać, co poprzedziło zmartwychwstanie jezusa. 
Opisuje to ewangelia. Relacja z 12 godzin życia jezusa chrystusa tuż 
przed śmiercią na krzyżu. Pełna cierpienia ekspresyjna Pasja stała 
się przedmiotem licznych dzieł malarskich, literackich i filmowych.  

Droga krzyżowa, jaką możemy zoba-
czyć w kościołach czy licznych kalwariach, 
nie zawsze tak wyglądała. Jej przedsta-
wienia ewoluowały. Chrześcijanie w sta-

rożytności skupiali się przede wszystkim 
na tajemnicy Zbawienia. Zainteresowanie 
miejscami związanymi z męką i zmar-
twychwstaniem Chrystusa zapoczątko-
wało dopiero znalezienie przez św. Helenę 
fragmentów Krzyża Świętego. skutkowało 
to, począwszy od iV wieku, coraz liczniej-
szymi pielgrzymkami do Ziemi Świętej. na-
stępny okres napływu pątników do miejsc 
związanych z Via Dolorosa (drogą bolesną) 
to czas wypraw krzyżowych. Pierwszy opis 
drogi krzyżowej można znaleźć w 1294 r. 
w relacji dominikanina Ricolda. Opisuje 
cztery stacje: pretorium, spotkanie z nie-
wiastami, spotkanie z Matką oraz z szymo-
nem Cyrenejczykiem. 

Z czasem jednak pielgrzymki te stały się 
niebezpieczne i ich zastępczą rolę zaczęły 
pełnić właśnie kalwarie (Calvaria - łac. na-
zwa Golgoty). Małe kościółki, kaplice czy 
grupy rzeźb usytuowane na wzgórzach 
obrazowały stacje Męki Pańskiej. Jedną 

z pierwszych kalwarii założył na początku 
XV wieku dominikanin Alwaru w hiszpań-
skiej Kordobie. Polski odpowiednik powstał 
dwieście lat później. Fundatorem był Mi-
kołaj Zebrzydowski, a mowa oczywiście 
o Kalwarii Zebrzydowskiej. 

stacje drogi krzyżowej znajdujące 
się w gliwickim kościele ojców francisz-
kanów (na zdjęciu obok) zostały prze-
niesione ze starego kościoła. Znakomi-
cie wpisują się w nowoczesne wnętrze 
nowej świątyni. 

Świąteczne 
KOLORY MIASTA

Symbolika świąt wielkanocnych jest zróżnicowana i bardzo bogata. 
z pewnością można znaleźć ją w sztuce. ale czy można znaleźć ją też 
w architekturze, która tak bardzo mnie interesuje? Można! Pisząc 
ten tekst zachęcam jednocześnie, by – tak po prostu – rozejrzeć się 
dookoła. Także w Gliwicach.  

 na elewacji jednego z budynków przy 
ul. Franciszkańskiej w Gliwicach znajduje 
się znak, który może nie od razu kojarzy się 
z Wielkanocą – jest to krzyż ustawiony na 
czymś w rodzaju góry (fot. poniżej). W ten 
sposób została pokazana symbolicznie 
Golgota – miejsce ukrzyżowania Jezusa 
Chrystusa i dwóch złoczyńców – alegoria 

całej Męki Pańskiej. Golgota to Góra Czasz-
ki (hebrajski Gulgolet). skąd się wzięła taka 
nazwa? Według tradycji żydowskiej, na 
jednym ze wzgórz w pobliżu Jerozolimy 
pogrzebano czaszkę praojca – Adama. 
skłoniło to prawdopodobnie ewangelistów 
do umiejscowienia końca Drogi Krzyżowej 
na wzgórzu o takiej właśnie nazwie. Gli-
wicki symbol Golgoty wykonano na ścianie 
z brunatnych cegieł klinkierowych. na tle 
reszty elewacji wyróżnia się ciemniejszym 
kolorem. Z łatwością można dostrzec krzyż 
wbity w skałę. Przypomina to obraz z ta-
blicy pamiątkowej ufundowanej z okazji 
odnalezienia fragmentów Krzyża Świętego 
(według legendy znalazła go około 326 r. 
św. Helena, matka cesarza Konstantyna 
Wielkiego). Tablica ta znajduje się w Bazy-
lice Grobu Świętego, na górze Golgoty.

Wracając do krzyża, to pierwotnie 
oznaczał rajskie drzewo życia. na średnio-
wiecznych obrazach często ukazywano go 
w postaci konarów w kształcie litery „Y”, 
z sękami lub kolcami. Ogólny sens tego zna-
ku wyraża symboliczne połączenie, scalenie 
przeciwieństw – dobra i zła, życia i śmierci. 
na początku był symbolem zwycięstwa 

ducha nad cielesnością. Chrystus był uka-
zywany jako triumfator, zwycięzca, a krzyż 
jako symbol drzewa życia. Dopiero później, 
kiedy to franciszkanie zaczęli akcentować 
pierwiastek ludzki w osobie Jezusa, przed-
stawienia Męki Pańskiej w sztuce pełne są 
bólu, cierpienia. Obraz Matthiasa Grüne-
walda „Chrystus na krzyżu” jest tego zna-
komitym przykładem. W jaki sposób artyści 
radzili sobie z tym tematem w Gliwicach, 
można zobaczyć np. w gliwickim kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy 
ul. Daszyńskiego – znajdziemy tam bardzo 
sugestywne przedstawienie Męki Pańskiej, 
a poza Gliwicami – w Opactwie Cystersów 
w Mogile pod Krakowem. Fresk na jednej 
ze ścian krużganków opactwa przedstawia 
ukrzyżowanie. stanisław samostrzelnik to 
artysta, któremu przypisuje się autorstwo 
malowideł z około 1506 roku. ich stan był 
bardzo zły. Teraz, po pracach konserwator-
skich, zachwycają.

 Wśród wielkanocnych symboli nie 
można pominąć jajka. nie jest ono jednak 
przypisane tylko chrześcijaństwu. Od naj-
dawniejszych czasów kojarzy się z nieśmier-
telnością. Już w epoce starożytnych hierogli-

fów było używane do zobrazowania nowego 
życia. W Egipcie bardzo często wykorzysty-
wano owalny kształt. Tajemnica ukrytego 
w skorupce nowego życia (niewidocznego, 
a jednak istniejącego) fascynowała Egipcjan. 
We współczesnej architekturze możemy się 
również spotkać z tym symbolem. Zaskoczy-
ło mnie np. wykorzystanie ogromnych jajek 
do dekoracji muzeum salvadora Dalego 
w Hiszpanii. Cóż, surrealistycznego malarza 
również fascynowała tajemnica ukryta w jaj-
ku. Dlatego uważam, że nie powinno nas to 
dziwić, bo postać najbardziej znanego na 
świecie ekscentrycznego malarza surrealisty 
wymaga upamiętnienia za pomocą równie 
niekonwencjonalnych środków. 

 Wracając do znaczeń związanych 
z chrześcijaństwem: według jednego 
z apokryfów przypadkowy przechodzień 
pomógł przez chwilę Jezusowi dźwigać 
krzyż. Jakież było jego zdumienie kiedy 
odkrył, że jajka w odstawionym koszu 
zmieniły kolor z białych na czerwone. 
Taka jest geneza (jedna z wielu) urokli-
wej dekoracji… dzisiejszych pisanek.  

Ewa Pokorska  
– Miejski Konserwator Zabytków

niekonwencjonalne zdobienia muzeum salvadora Dalego w Figueres w Katalonii

Kościół pw. Chrystusa, nadziei Świata w wiedeńskiej dzielnicy Donau City, jest jedną  
z najbardziej znanych realizacji Heinza Tesara. To w nim znajduje się kontowersyjna,  
bliska abstrakcji droga krzyżowa

stacja drogi krzyżowej w kościele ojców 
franciszkanów w Gliwicach

Jedna ze stacji w Katedrze św. Aposto-
łów Piotra i Pawła
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Tradycja i treści kultury przekazywane z pokolenia na pokolenie są głęboko zakorzenione w dawnej społeczności. Szczególnie mocno te 
związane z wiarą, zwłaszcza ze świętami. Tradycje i obrzędy nadchodzących świąt wielkanocnych są ciekawe i niejednokrotnie zaskakujące. 
Niektóre mało znane. wiele z nich po latach reaktywowano na ziemi gliwickiej. Specjalnie dla czytelników „Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego – Gliwice” przybliżyła je bożena kubit z Muzeum w Gliwicach.

Od początku iV w. przygotowania 
do świąt wielkanocnych rozpoczyna 
40-dniowy post. W tym czasie, od XV w. 
w kościołach odprawiane są drogi krzy-
żowe, a od XViii w. gorzkie żale. Poza nie-
dzielami, które od zawsze uznawane były 
za święto, obowiązywał post – jedzono 
głównie żur, kaszę, ziemniaki i śledzie. 

– Dwa tygodnie przed Wielkanocą była 
marzania niedziela. Wówczas wynoszono ze 
wsi marzannę, czyli kukłę ze słomy, ubraną 
w ludowy strój kobiecy. Uosabiała ona zimę, 
śmierć, choroby i wszelkie zło. Dziewczęta 
śpiewające pieśni niosły ją na długich żer-
dziach nad rzekę, tam rozbierały i wrzucały 
w nurt, by wraz z zimą odpłynęła do morza. 
Po zniszczeniu kukły na żerdzi zatykano goik, 
czyli niewielkie drzewko iglaste ustrojone 
w kolorowe wstążki i wydmuszki, które sym-
bolizowało nadejście wiosny i nowe życie – 
mówi Bożena Kubit z gliwickiego Muzeum. 

Długą tradycję mają na Śląsku również 
palmy wielkanocne. To związane w pęk 
wierzbowe gałązki przyozdobione jałow-
cem, leszczyną lub bukszpanem (fot. 3). 

– Wierzono, że mają niezwykłą moc. 
Tylko poświęcone palmy wnoszono do 
domu i trzymano przez cały rok. W niektó-
rych podgliwickich wsiach, gdy w Wielką 
Sobotę następuje poświęcenia ognia, lu-
dzie opalają końce palm nad poświęconym 

ogniem i z tych końcówek robią niewielkie 
krzyżyki (fot. 2), które następnie zatykają 
w każdym rogu pola. Wcześniej te miejsca 
bywają też polane wodą święconą. Zna-
ny jest też zwyczaj połykania baziowych 
kotków, co ma chronić przed chorobami 
gardła. Palmy miały też chronić przed 
pożarem i piorunami, dlatego stawiano 
je w oknach lub w kawałkach wrzucano 
do ognia – wyjaśnia Bożena Kubit. 

W Wielką Środę odbywała się tradycja 
palenia żuru, czyli symboliczne 
pożegnanie z postem. 

W wielkich ogniskach na obrzeżach 
wsi palono wówczas śmieci, bardzo przy 
tym hałasując, a w ziemi zakopywano gar-
nek z kwasem (fot. 4). Czasami na znak 
zakończenia postu wieszano śledzia. Ogni-
ska palono również w Wielki Czwartek. 
W stanicy, w gminie Pilchowice, kilka lat 
temu przywrócono obrzęd fakli – zwyczaj 
palenia ognisk połączony z modlitwami, 
nabożeństwem pasyjnym i poszukiwa-
niem przez dzieci ukrytych krzyży. 

– W Wielki Czwartek następowało 
„zawiązywanie dzwonów” w kościo-
łach. Oznaczało to, że dzwony milkły, 

a po wsiach chodzili chłopcy z kołatkami 
i klekocąc oraz śpiewając postne pieśni 
wzywali ludność na modlitwę. W Wielki 
Piątek z kolei szło się na cichą wodę, czy-
li w ciszy ludzie obmywali ręce, twarze 
i stopy w płynącej wodzie. Woda musiała 
sama na nich wyschnąć. Wierzono, że ma 
ona cudowną moc i zanoszono ją chorym 
do domów. W tym czasie dzieciom pod-
rzucano słodkości „od zajączka” – tłuma-
czy Bożena Kubit. 

W Wielką sobotę zdobiono jajka 
i święcono potrawy: chleb, sól, jajka, 
szynkę, kiełbasę, chrzan i ciasta. 

– Święcenie było zwyczajem pol-
skim i nie na całym Śląsku znanym. 
Dlatego też w Wielką Niedzielę nie 
we wszystkich domach dzielono się 
święconym jajkiem. W śląskich do-
mach na niedzielne śniadanie jadano 
jajecznicę z boczkiem i szczypiorkiem. 
Gdy nie święcono potraw, kroszonki 
były robione dopiero w niedzielę, gdy 
już wszystkie prace zostały zakończone. 
Zdobione jajka musiały być gotowe na 
śmigus-dyngus, ponieważ obowiązywał 
zwyczaj obdarowania jajkiem każde-
go mężczyzny, który przyszedł polać 
kobietę wodą. Wówczas dziewczyny 
przygotowywały nawet po kilkadziesiąt 
kroszonek – mówi Bożena Kubit (fot. 1). 

Chłopcy ganiali za dziewczynami 
z wiadrami wody w poniedziałek, 
dziewczyny odwzajemniały się we 
wtorek. Obecnie tradycja uległa 
modyfikacji i wszyscy polewają się 
tylko w poniedziałek. 

– Poniedziałek Wielkanocny to 
również tradycja procesji konnych i pie-
szych. U nas konna procesja odbywa 
się w Ostropie i, od niedawna, również 
w Żernicy. Piesze z kolei kultywowano 
w powiecie gliwickim – w Świbiu i Wi-
śniczu oraz niedalekiej Szałszy. Tradycją 
jest, że w pieszej procesji biorą udział 
wyłącznie mężczyźni, którzy niekiedy 
przez kilka godzin obchodzą swoje pola 
i modlą się przy okolicznych kapliczkach 
– wyjaśnia Bożena Kubit. 

W Wielkanoc nie brakowało rów-
nież gier i zabaw. Wśród najpopular-
niejszych znajdują się: turlanie jajka 
do dziury w ziemi, turlanie jajka z górki 
oraz zbitki – uderzanie jajka o jajko – 
czyja skorupka pęknie pierwsza, ten 
przegrywa. 
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Smaki Wielkanocy
Święta wielkanocne nierozerwalnie wiążą się z tradycyjnymi potrawami. O tym, co powinno znaleźć się 
na stole opowiedział nam bernard krotky, kierownik warsztatów szkolnych w centrum kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego nr 1 w Gliwicach.

czego, Pana zdaniem, nie 
może zabraknąć na świątecz-
nym stole?

Jest kilka sztandarowych po-
traw. Jestem wielbicielem słod-
kości, więc – nieco przewrotnie 
– zacznę od deseru. Najbardziej 
charakterystyczne dla Wielkano-
cy są mazurki. Moim zdaniem, 
spośród wielu rodzajów, naj-
lepsze są te na kruchym cieście, 
z bakaliami. To niewysokie cia-
sto, które tradycyjnie powinno 
mieć kształt prostokątny.

ważniejszy jest smak czy wy-
gląd takiego ciasta?

Ja postawiłbym na smak, ale 
wiele osób „je oczami”, więc 
można powiedzieć, że obydwa 
aspekty są ważne. Na górze 
takiego mazurka możemy prze-
cież ułożyć dekorację z bakalii 
lub ciasta w innym kolorze (np. 
z dodatkiem kakao). W wielu do-
mach pojawia się również sernik. 
Jego klasyczna forma, o której 
uczymy w naszej szkole, to ser-
nik wiedeński z rodzynkami lub 
bakaliami, w polewie czekolado-
wej. Świątecznym akcentem na 
takim cieście może być palma 
z lukru (na ciemnym wierzchu) 
lub polewy czekoladowej (na 
jasnej powierzchni), która jest 
prosta do zrobienia: wystarczy 
namalować kreskę i postawić 
wokół niej kilka kropek.

w koszykach i na stołach królu-
ją również świąteczne babki…

To bardzo świąteczne ciasto. 
Moim zdaniem najlepsza jest 

babka drożdżowa. Niestety to 
ciasto szybko wysycha, ale jest 
na to sposób: trzeba dodać dużo 
bakalii i skórki pomarańczowej, 
które sprawią, że ciasto będzie 
bardziej wilgotne, a całość na-
leży polać lukrem (z dodatkiem 
białka). Dzięki temu ogranicza-
my dostęp powietrza i drożdżowa 
babka pozostanie świeża nawet 
do tygodnia. Typowo wielkanoc-
nym deserem jest również 
pascha przygotowy-
wana na bazie 
sera. Można ją 
przyrządzać 
ze śmieta-
ny, wani-
lii, jajek 
i mle-
ka, 
które 
należy 
ugoto-
wać, aż 
do po-
wstania 
twarożku. 
Masę trzeba 
odsączyć z wody, 
utrzeć z masłem, cukrem i prze-
łożyć do formy, która nada jej 
kształt.

Gdy słodkości mamy już 
przygotowane możemy 
zająć się przygotowaniem 
wielkanocnego śniadania.

Punkt obowiązkowy to jaja na 
różne sposoby, począwszy od 
tradycyjnych pisanek, przez jaja 
faszerowane (tu ogranicza nas 
tylko własna fantazja), po jajka 
jako dodatek do potraw. Trady-
cyjną potrawą jest sałatka z ziem-

niaków i warzyw, czyli tak zwany 
szałot. Obecnie składa się z wa-
rzyw korzeniowych, ziemniaków, 
groszku i ogórków konserwowych 
połączonych majonezem, ale jej 
tradycyjna, śląska wersja była 
nieco inna. Do szałotu dodawa-
no krojonego śledzia, a majonez 
zastępował olej. Szałot podawano 
w osobnych miseczkach jako do-
datek do czystego rosołu, który 

popijano z bulionówek. Taką 
sałatkę pamiętam z cza-

sów dzieciństwa.

Mamy też kla-
syczne świą-
teczne zupy: 
żurek i barszcz 
biały. czym 
one się róż-
nią?

Żurek robi się na 
zakwasie (najlep-

szy jest szlachetny 
zakwas żytni z piekar-

ni), który rozpuszcza się 
w wodzie i dodaje do wa-

rzywnego lub warzywno-mięsne-
go wywaru. Tak przygotowaną 
zupę można podawać samą, lub 
z dodatkami: ziemniakami, jaj-
kiem ugotowanym na twardo, 
kiełbasą, boczkiem, smażoną ce-
bulą. Bazą do barszczu białego 
również jest wywar, ale dodaje 
się do niego maślankę lub kefir, 
można również zagęścić taki 
barszcz mąką, doprawić solą, 
cukrem i pieprzem.

Najważniejszym posiłkiem 
tych świąt jest śniadanie, 
a co z odświętnym, rodzin-
nym obiadem?

Ponieważ potrawy na świątecz-
ny stół wymagają sporo pracy 
warto wcześniej przygotować 
sobie obiad. W wielu domach 
wybór pada na drób, najczęściej 
nadziewany i pieczony w całości. 
Nadzienie można przygotować 
z podrobów, ugotowanej kaszy 
i jajka. Po upieczeniu można 
podawać takiego ptaka w cało-
ści lub potraktować farsz jako 
osobne danie. Trzeba pamiętać 

również o tym, by gęś lub kaczkę 
natrzeć wcześniej przyprawami – 
to sprawi, że drób skruszeje i nie 
wyschnie podczas pieczenia. Co-
kolwiek znajdzie się na naszych 
wielkanocnych stołach, jedno jest 
pewne – świąteczne potrawy nie 
należą do mało kalorycznych, dla-
tego na czas Wielkanocy lepiej 
zapomnieć o diecie.

Rozmawiała
Katarzyna Magiera

weSOłeGO alleluja!

Na 
wielkanocnym 

stole nie może za-
braknąć jajek  
pod różnymi  
postaciami 
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500 godzin z jajkiem
najstarsze pisanki znaleziono na 

terenach sumeryjskiej Mezopotamii, 
a zwyczaj zdobienia jajek był już znany 
w czasach cesarstwa rzymskiego.

– W Polsce to tradycja wczesnosło-
wiańska. Najstarsze skorupki znaleziono 
w grobach w okolicy Gniezna i na Kuja-
wach – mówi Teresa Drapała.

Tradycja żyje do dziś, a zdobienie jaj 
przybrało już formę twórczości ar-
tystycznej. Teresa Drapała jest jedną 
z najlepszych kroszonkarek w Polsce. 

Wystawia swoje prace w Gliwicach, 
Tychach, Bytomiu i Gorzowie Wielko-
polskim. Ma 46 dyplomów zdobytych 
w konkursach. swoje pierwsze pisanki 
ozdobiła jeszcze jako mała dziewczynka. 
Od tamtej pory aż do dziś, w jej najpierw 
rodzinnym, później własnym domu kra-
szanki wykonywała samodzielnie.

– Chodziłam do podstawówki, gdy 
mama dała mi szpilkę i wosk, i kazała 
malować. Zupełnie mi to nie wychodzi-
ło, ale się nie poddawałam. Wszystko 
się zmieniło, gdy odkryłam, że aby jajko 
dobrze ozdobić metodą batikową, musi 
być ciepłe, a wosk gorący. Jeśli zostało 
wcześniej ugotowane, trzeba je po pro-
stu na chwilę wrzucić do wrzątku. Teraz 
robię do 500 pisanek rocznie. Zrobiłam ich 
w życiu tysiące. Nie wyobrażam sobie bez 
nich świąt Wielkiej Nocy. W każdy Wielki 
Piątek całą noc spędzam na przygotowy-
waniu jajek – mówi Teresa Drapała.

Wiadomość na jajku
Jedno jajko Teresa Drapała zdobi przez 

około godzinę. Gdy patrzę, jak misternie, 
ale sprawnie tworzy wzory na delikatnej 
skorupce, nie mogę uwierzyć, że wystarczy 
godzina, by powstało małe dzieło sztuki. 
Ale pani Teresa, podczas warsztatów w Wil-
li Caro, udowadnia, że się da. Prezentuje 
też sposoby zdobienia wielkanocnego jaj-
ka. najpopularniejsza jest metoda rytow-

nicza (wydrapywanie igłą wzorków na 
pomalowanym wcześniej jajku), batikowa 
(malowanie woskiem za pomocą oczka igły, 
następnie barwienie i usuwanie wosku) 
oraz oklejana – metoda charakterystyczna 
dla Kurpiów – jajka okleja się materiałem, 
słomą, kolorowymi papierkami, bibułą, ser-
wetką, kordonkiem lub nicią. Ale można też 
owijać jajka drucikami, zdobić sitowiem czy 
stemplami z gęsich piór, przywiązanych do 
patyczka i maczanych w pszczelim wosku. 
Obecnie jajka można malować kupionymi 
w sklepie barwnikami spożywczymi. Moż-
na też podejść do sprawy bardziej tradycyj-
nie. Jeśli chcemy uzyskać jajka czerwone, 
gotujemy je w łupinach cebuli, fioletowe 
– w płatkach ciemnej malwy lub owo-

cach czarnego bzu, zielone – w szpinaku, 
a brązowe w świeżych łupinach orzecha. 
naturalnym utrwalaczem koloru jest ocet.

na warsztatach Teresa Drapała nie tylko 
opowiada o kolorach i sposobach zdobienia, 
ale też pokazuje, w jaki sposób ozdobić wiel-
kanocną pisankę. Prezentuje zbiór jajek wy-
konanych różnymi technikami. Przywiozła 
jajka strusie, gęsie, kurze, perlicze, a nawet 
papuzie. Wszystkie da się krasić. Pytanie tyl-
ko: jak to zrobić? na pewno trzeba przemy-
śleć wzór, który chcemy przenieść na jajko, 
ponieważ wielkanocne jajka powinno się 
komuś ofiarować, a jak się okazuje, wszystko 

co na jajku, 
ma ukryte 
znaczenie.

– Trzeba 
p a m i ę t a ć , 
że Wielkanoc 
jest pełna symbo-
li – baranek symbolizuje Jezusa 
Zmartwychwstałego, zając – płodność, 
jajko – życie. Ale też kolory mają swoją 
symbolikę. Żółty oznacza życie duchowe, 
różowy – sukces, biały – czystość, brązo-
wy – szczęście, niebieski – zdrowie, czarny 
– pamięć, pomarańczowy – atrakcyjność, 
zielony – pieniądze, czerwony – miłość 
i zwycięstwo, a fioletowy – siłę – wylicza 
Teresa Drapała.

Symboliczne znaczenie mają też or-
namenty, które zdobią jajko. Gałązka 
sosny oznacza młodość i zdrowie, 
linia bez końca – wieczność, jeleń – 
dostatek, a słońce – szczęście i po-
myślność. Okazuje się jednak, że jak 
to w świecie tradycji i symboli, nic do 
końca jednoznaczne nie jest.

– Trzeba uważać, bo to co u nas 
symbolizuje jedno, sto kilometrów 
dalej może oznaczać już zupełnie coś 
innego. Na przykład u nas żółty kolor 
symbolizuje życie duchowe, ale na 
opolszczyźnie żółte jajko, najczęściej 
nieugotowane, dostawał kawaler, któ-
ry był odprawiany – tłumaczy Teresa 
Drapała.

istnieje jeszcze tradycja dawania 
części święconego jajka zwierzętom, 
żeby były zdrowe oraz mieszania skru-
szonych skorupek z ziarnem i zakopy-
wania pod pierwszą skibą ziemi – miało 
to zapewnić urodzaj.

Kroszonka czy kraszanka?
– Na Śląsku mówi się kroszonki, 

a w pozostałej części kraju – kraszanki. 
A ja robię pisanki, bo najczęściej piszę 
woskiem na jajku. Tak mnie nauczyli 
i tę metodę stosuję najczęściej. Do zdo-
bienia używam oczka igły. Można też 
używać rożka, czyli zwiniętego kawałka 
blaszki. Moje babcie z kolei używały 
metalowej końcówki od sznurówki – 
wspomina Teresa Drapała.

Teresa Drapała z wykształcenia 
jest matematykiem. Może to pozwa-
la jej spokojnie, z pietyzmem, niemal 
z matematyczną precyzją ozdobić 500 
pisanek przed Wielkanocą. Tradycję 
przekazała już kolejnemu pokoleniu – 
córce i synowi.

– Najważniejsza jest tradycja i rodzi-
na. Kraszenie jajek to doskonała okazja, 
by spędzić czas razem. Zachęcam do tego 
wszystkie rodziny – mówi Teresa Drapała.

na zakończenie naszej rozmowy pani 
Teresa daje mi w prezencie pisankę. nie-
bieską – symbol zdrowia.

 (mf)

wielkanoc nie może się obyć bez jajka, które jest symbolem życia. Ponieważ to radosne święto, 
ważne aby jajka były piękne i kolorowe. O tradycje kraszenia jajek i symbole ukryte 
w kunsztownej, koronkarskiej wręcz pracy, zapytaliśmy Teresę Drapałę, wielokrot-
nie nagradzaną w konkursach, jedną z najlepszych kroszonkarek w Polsce.

Każde jajko nadaje się na pisankę. na zdję-
ciu jajo strusia, ale do zdobienia nadaje się 
również gęsie, kurze, przepiórcze,  
a nawet... jajko papugi

Podczas warsztatów w Muzeum  
w Gliwicach, Teresa Drapała przekazuje 
młodszemu pokoleniu tajniki kraszenia 
techniką batiku

Przyrządy do zdobienia jajek. nasze prababcie używały do tego metalowych części sznurówek. Dziś stosuje 
się szpilki, igły i rożki – zwinięte kawałki metalu umocowane na patyku.

Górny rząd od lewej: zdobienie sitowiem, kordonkiem, nićmi. Dolny rząd od lewej: 
zdobienie kolorowymi papierkami, na wzór kurpiowski oraz zdobienie serwetką.
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W siodle za Panem Jezusem

Tradycja formowania procesji konnych i uroczystego objeżdżania pól uprawnych w poniedziałek wielkanocny sięga co najmniej XVII wieku. 
Ten oryginalny i widowiskowy zwyczaj, praktykowany niegdyś w wielu wsiach Górnego Śląska, przetrwał już tylko w kilku miejscach. jed-
nym z nich jest dzielnica Gliwic – Ostropa.

Święta wielkanocne to dla chrze-
ścijan najważniejszy czas w całym roku 
liturgicznym. Przypadają zazwyczaj na 
początek wiosny, dlatego wiele obrzędów 
religijnych splata się z dawnymi rytuałami 
związanymi z cyklem budzącej się do ży-
cia przyrody. najciekawszym obyczajem, 
praktykowanym już tylko w kilku miej-
scach, jest uroczysta procesja konna. 

W Parafii Ducha Świętego w gliwickiej 
Ostropie, każdego roku, niezależnie od 
pogody, o godz. 13.00 przed kościołem 
formuje się orszak, złożony z kilkudziesięciu 
jeźdźców, którzy na koniach objeżdżają na-
leżące do parafii pola, modląc się i prosząc 
o dobre plony. Procesja gromadzi wielu 
mieszkańców oraz przyjezdnych, którzy chcą 
zobaczyć, jak wygląda Osterritt, czyli „jazda 
za Panem Bogiem”. 

Bardzo dużo o tej pięknej tradycji 
wie ks. Robert Chudoba – dyrektor 
Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła 
ii w Gliwicach, który od ponad 30 lat 
osobiście bierze udział w procesji kon-
nej w Ostropie jako jeździec, a od kilku 
lat także jako „śpiewok”, czyli osoba, 
która prowadzi modlitwę i śpiew. 
– W kronice parafialnej w Ostropie 
już w 1711 roku pojawił się zapis, że 
procesja konna jest praktykowana 
„od niepamiętnych czasów”. Z relacji 
różnych osób wynika, że ta tradycja 
trwa nieprzerwanie. Starano się wy-
rugować ten zwyczaj podczas II wojny 
światowej oraz w czasach komunizmu. 
Wówczas trzeba było każdorazowo 
prosić o pozwolenie na organizację 
procesji. Jednego roku proboszcz 

otrzymał zgodę na urządzenie procesji 
konnej, ale – co ciekawe – bez udziału 
koni. Procesja odbyła się, oczywiście 
w formie tradycyjnej, z udziałem koni 
– śmieje się ks. Chudoba.

Dawniej prawo uczestnictwa 
w procesji mieli tylko parafianie, 
a w zasadzie gospodarze, którzy 
mieli własne konie. Od kilku lat 
konie są wypożyczane z okolicz-
nych stajni, a w procesji biorą 
udział również osoby spoza Ostro-
py, które chcą przyłączyć się do 
uroczystego orszaku. 

Wszyscy jeźdźcy są wcześniej przygo-
towywani do wzięcia udziału w procesji, 
ponieważ w orszaku obowiązuje specjal-
ny, ściśle określony szyk, ubiór (bryczesy, 
oficerki, czarna kurtka, wieniec z buksz-
panu przetykany kwiatami z bibuły) i tra-
dycja modlitewna. Procesja konna ma 
charakter przede wszystkim religijny, co 
wyraźnie podkreśla ks. Chudoba. – Isto-
tą jest modlitwa o dobre plony i prośba 
o błogosławieństwo dla upraw. Wszystko 
jest oczywiście powiązane ze zmartwych-
wstaniem Pana Jezusa. Chcemy w ten 
uroczysty sposób ogłosić światu dobrą 
nowinę – mówi ks. Chudoba. – Procesja 
konna w wielkanocny poniedziałek jest 
w Ostropie zwyczajem najważniejszym, 
ale nie jedynym – przecież to jest także… 
lany poniedziałek. Wszyscy mężczyźni 
próbują zdążyć na poranną mszę świętą, 
a potem zobaczywszy białogłowy (ko-
biety – red.), rzucają się na nie z małymi 
pojemnikami z wodą albo perfumami – 
dodaje ks. Chudoba. 

 Trasa procesji jest jasno wytyczona, 
a od pewnego czasu, w związku z coraz 
większym ruchem samochodowym, tak-
że zabezpieczona przez Ochotniczą straż 
Pożarną w Ostropie i policję. W ubiegłym 
roku w procesji wzięło udział około 
90 osób na koniach i z roku na rok 
jest ich coraz więcej. 

Jeźdźcy po uformowaniu procesji, 
wyjeżdżają spod kościoła parafialnego 
w Ostropie trójkami. W pierwszej trójce 
zawsze jest trzech kawalerów, którzy 
mają dwa wieńce skrzyżowane na piersi. 
Ten, który jedzie w środku, trzyma krzyż 
procesyjny. Jeźdźcy, którzy znajdują się 
w 1/3 długości orszaku, wiozą symbole 
Chrystusa Zmartwychwstałego, czyli 
paschał, figurę Chrystusa i krzyż, przez 
który jest przewieszona stuła. Około 
14.30 procesja zatrzymuje się na 20-mi-
nutową przerwę. W tym czasie jeźdźcy 
są częstowani przez mieszkanki Ostropy 
kafyjem i kołoczem, czyli kawą i ciastem. 
Po przerwie orszak objeżdża dzielnicę 
od strony północnej, kieruje się obrze-
żami Wilczego Gardła w stronę granicy 
z sośnicowicami i rusza z powrotem do 
kościoła. Cała procesja trwa mniej więcej 
4 godziny i kończy się ok. 17.00. 

Orszak objeżdża kościół dookoła, 
a potem wszyscy uczestniczą w krót-
kim nabożeństwie. Po nim następuje 
jeszcze rzucanie wieńców. Kawalero-
wie starają się je umieścić na krzyżu 
misyjnym – ten, któremu się to uda, 
w tym samym roku się ożeni albo 
pozna swoją ukochaną.

 Ks. Chudoba wspomina, że kiedyś 
procesje konne były formowane także 
w innych gliwickich kościołach. On sam 
pamięta jeszcze z dzieciństwa procesje 
konne z kościoła pw. św. Antoniego 
w Wójtowej Wsi. – Procesja z Ostropy 
spotykała się z procesją z Wójtowej Wsi 
na polach koło poligonu wojskowego, na 
granicy między tymi dzielnicami, i tam 
było tak zwane zderzenie się krzyży, albo 
inaczej: całowanie się krzyży procesyjnych 
– mówi ks. Chudoba, który wierzy, że tra-
dycja procesji konnych ma się w Ostropie 
dobrze również dlatego, że zabytkowy 
kościół w tej dzielnicy jest poświęcony św. 
Jerzemu – patronowi żołnierzy, rycerzy, 
a także… koni. (mm)

W kronice parafialnej kościoła pw. św. Jerzego w gliwickiej Ostropie już w 1711 roku pojawił 
się zapis, że procesja konna jest praktykowana „od niepamiętnych czasów”
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Studenci już zaplanowali swoje doroczne święto. Gliwickie juwena-
lia odbędą się w dniach 9-13 maja, a zagrają m.in.: eNej, lao che, 
lipali, DonGuRalesko i Mesajah. 

59. edycja iGRÓW, podobnie jak 
w ubiegłym roku, odbędzie się na kam-
pusie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Świętowanie rozpocznie się od dużej 
dawki humoru – tradycyjnie już pierwszy 
dzień imprezy będzie należał do kabare-
tów. na deskach sali teatralnej w Centrum 
Kultury studenckiej Mrowisko wystąpi 
grupa To Mało Powiedziane, która z po-
mocą publiczności pokaże na czym po-
lega kabaretowa improwizacja. Dobrą 
zabawę w igrowy poniedziałek zapewnią 
publiczności również kabaret Czwarta Fala 
i gwiazda wieczoru – Formacja Chatelet.

studenci będą bawić się również na 
sportowo. We wtorek, 10 maja, w ramach 
finału Boju Akademików rozegrane zosta-
ną Piłkarzyki Full size. nie zabraknie też 
rywalizacji, w której w ruch pójdą kostki, 
plansze i pionki. Wzorem poprzednich 
edycji na stołówce studenckiej odbę-
dzie się spotkanie z grami planszowymi 
Pionek. Co roku zabawa z planszówkami 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Kolejna dawka sportowej rywa-
lizacji czeka na żaków w środę. – To 
dzień, który tworzymy dzięki współ-

pracy z Ośrodkiem Sportu Politechniki 
Śląskiej – tłumaczy Edyta Tylka, jedna 
z organizatorek – czeka nas mnóstwo 
ciekawych rozgrywek, ale będziemy 
zachęcać nie tylko do zdrowej rywali-
zacji, również do zostania dawcą: tego 
dnia zaplanowaliśmy Akcję Honoro-
wego Krwiodawstwa i Dzień Dawcy 
Szpiku Kostnego. Po całodniowych 
zmaganiach przyjdzie czas na relaks 
czyli Wielkie studenckie Grillowanie 
i otwarte pokazy filmowe. W igrowym 
kinie wyświetlany będzie „Podziemny 
Krąg” i „Kraina Lodu”. Tak zrelaksowani 
studenci będą gotowi na kolejne, tym 
razem koncertowe atrakcje. 

W czwartek żacy, przebrani w pomy-
słowe stroje, zgromadzą się na gliwickim 
Rynku, gdzie odbiorą klucze do miasta 
z rąk prezydenta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza. Później barwny korowód ruszy 
w kierunku ul. Akademickiej. W czasie, 
gdy studenci będą maszerować przez 
miasto, gliwiczanie muszą przygotować 
się na czasowe utrudnienia w ruchu. Mu-
zycznie imprezę na kampusie rozpocznie 
zwycięzca Przeglądu Kapel studenckich 

(zostanie wyłoniony 27 kwietnia, podczas 
koncertu finałowego). Później scenę 
przejmą: Poligon nr 4, People of the Haze 
oraz gwiazdy polskiej sceny alternatyw-
nej: Lipali oraz Lao Che. 

Ostatni dzień iGRÓW otworzy kon-
cert najlepszej gliwickiej kapeli, wyłonio-
nej w konkursie ogłoszonym na profilu 
iGRÓW na Facebooku. Zakończenie gli-
wickich juwenaliów upłynie w rytmie 
reggae’owych brzmień. Wystąpi Mesajah 
i gliwicki skład Wiewiórka na Drzewie, 
a po nich scenę przejmie reper DonGU-
RALesko. O energetyczny, koncertowy 
finał zadba EnEJ. 

– IGRY to nie tylko tydzień świetnej 
zabawy – to pół roku ciężkich przygoto-
wań! Od września pracuje nad tym grupa 
26 studentów, którzy poświęcają swój 
wolny czas, by majowa impreza była jak 

najlepsza. Dzięki wsparciu miasta może-
my zapraszać zespoły, które wiedzą jak 
porwać publiczność. Mamy nadzieję, że 
nie tylko studenci, ale również mieszkań-
cy Gliwic będą się świetnie bawić – pod-
sumowuje Edyta Tylka.  (mag)

„wizerunek Polski. jak moglibyśmy być widziani w różnych czę-
ściach świata?” – to tytuł kolejnego spotkania w ramach wszech-
nicy Polskiej akademii umiejętności, które odbędzie się 31 marca.

Uczestnicy marcowego spotkania będą 
mieli okazję wysłuchać Małgorzaty Dziedu-
szyckiej-Ziemilskiej, byłej konsul generalnej 
RP w Kanadzie i byłej reprezentant RP przy 
UnEsCO w Paryżu. Małgorzata Dziedu-
szycka-Ziemilska ukończyła polonistykę we 

Wrocławiu i politologię w Paryżu. Współor-
ganizowała wrocławskie międzynarodowe 
festiwale teatralne, zajmowała się też pu-
blicystyką, krytyką teatralną i reportażem, 
prowadziła Departament Współpracy 
z Zagranicą w Ministerstwie Kultury, była 
Pełnomocnikiem Ministra spraw Zagranicz-
nych ds. Kontaktów z Diasporą Żydowską, 
przewodniczyła Polskiej Radzie Ruchu 
Europejskiego. Jest autorką książek (m.in. 
„Ameryka z miłością i złością”, „Wszyscy je-
steśmy nomadami. Reportaż z podróży po 
Mongolii” oraz „Tysiąc wiatrów w biegu”), 
a także członkiem Polskiego Komitetu UnE-
sCO, zasiada również w zarządzie Fundacji 
Polska w Europie. 

spotkanie Wszechnicy PAU rozpocz-
nie się w czwartek, 31 marca, o godz. 
16.00 w Willi Caro. Wstęp na spotkanie 
jest bezpłatny.  (mag)

kino amok po raz pierwszy będzie gościć Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej animacji O!Pla. animacje będzie można oglądać do końca 
kwietnia.

O!PLA to wydarzenie, dzięki któremu 
w kinach w całej Polsce (w sumie w 69 
miejscowościach) będzie można zobaczyć 
najlepsze polskie animacje z ostatnich 2 
lat. na widzów czeka pełen przekrój róż-
nych stylów i technik: od filmów wyso-

kobudżetowych, poprzez prace szkolne, 
off-owe, animowany wideoklip, po filmy 
bardzo krótkie, abstrakcje i eksperymenty. 
Festiwal jest nietypowy, bo to widzowie 
są jego jurorami – to oni zdecydują, które 
filmy najbardziej przypadły im do gustu 
i do których twórców trafią Złote, srebrne 
i Brązowe Tobołki Koziołka Matołka oraz 
liczne nagrody pozaregulaminowe. 

Za nami festiwalowy poranek, adre-
sowany do małych widzów, który jedno-
cześnie otworzył Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji w kraju. Teraz animacje 
w konkursie głównym oceniać będą dorośli. 
Filmy zakwalifikowane do głównego kon-
kursu będzie można oglądać w Gliwicach 
na pięciu czwartkowych pokazach, od 31 
marca do 28 kwietnia. szczegółowy reper-
tuar i informacje o pokazach znajdują się 
na stronie www.amok.gliwice.pl.  (mag)

kulTuRa

Polska  
w oczach Świata

Polska animacja 
w amoku

Takie będą
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jubIlacI

w marcu w gliwickim Ratuszu 
odbyły się kolejne uroczystości 
złotych i Diamentowych Godów. 
Małżonków świętujących złote 
Gody odznaczono medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez prezydenta RP, 
a parom świętującym Diamen-
towe Gody wręczono okoliczno-
ściowe dyplomy. w gronie świę-
tujących złotego Gody znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): 
Rozalia i jerzy bacz, krystyna 
i aleksander berndt, ewa i jan 
bieleccy, Grażyna i Henryk ciuk, 
anna i julian Grabowscy, jadwiga 
i alfons Górka, antonina Dębska
-Horecka i ernest Horecki, Maria 
i andrzej Hudak, eugenia i cze-
sław jakubiec, wiesława i Stefan 
krzywda, wiesława i bogumił 
kubala, brygida i Gerard kucza, 
wanda i Stanisław kuśmierek, 
Irena i antoni lewandowscy,  
urszula i józef lis, barbara i edward  
Majchrzak, Maria i Tadeusz Men-
teccy, Danuta i Michał Otto, Maria 
i eugeniusz Skrzyszowscy, Geno-
wefa i jan Styskal, elżbieta i Mie-
czysław Świder oraz Teresa i józef 
wrzesień. Odznaczenia przyzna-
no również nieobecnym: Helenie  
i alfredowi kopiec.

w gronie małżeństw świętują-
cych Diamentowe Gody znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): 
aleksa i Mieczysław całka, Hele-
na i Franciszek Gracz, Hildegar-
da i edward jendrzyca, Helena  
i ludwik jura, eleonora i joachim 
kubiczek oraz klara i wilhelm 
Szombierscy. Pamiątkowe dyplo-
my czekały również na nieobec-
nych podczas uroczystości: Marię 
i erwina chybiorz.
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OGłOSzeNIa

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr Xiii/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji  
odbędzie się w dniach

od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkal-
nych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
w terminie do 15 marca 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) 
celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwal-
czania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2016 r. właściciele, administratorzy 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 spożywczego – 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki. 

15 marca 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy 
umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uwaGa TRuTka”. na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyło-
żoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele straży Miejskiej i Powiatowego 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

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

NIERuChOMOśCI

kOMuNIkATY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, iż 7 marca 2016 r.  
rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu  
„aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na  

poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Adresatem pomocy są osoby niepełnosprawne, które:
  • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  •pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza 
studiami doktoranckimi.
Wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
  1) do 15 kwietnia 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016;
  2) do 10 października 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.
Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Miasta Gliwice mogą pobierać i składać 
wnioski w biurze obsługi środków PFROn, znajdującym się w Gliwickim Ośrodku integracji niepełnosprawnych przy 
ul. Zwycięstwa 34 w:

Poniedziałki od 12.30 do 16.30
Wtorki od 12.30 do 15.00

Środy od 8.00 do 11.00

Czwartki od 8.00 do 11.00
Piątki od 8.00 do 11.00.

Wnioski są również dostępne na stronie GOin pod adresem  www.goin.gliwice.pl w zakładce aktywny samorząd.

PIlOTaŻOwY PROGRaM „akTYwNY SaMORzĄD”.

DzIałkI POD buDOwNIcTwO MIeSzkaNIOwe
Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach,  

obr. czechowice Północ

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe  
/ Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 
10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
177 000,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 
10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
175 100,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 17 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 
11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
146 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 14 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 
11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 
12.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
207 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 
10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
206 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 
10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
203 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 
11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r.,  
godz. 11.30 

cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 100,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 
10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
199 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 
10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 
11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
191 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 19 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 
10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 
10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 
11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 
11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania  
wieczystego nieruchomości gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku 

z góry za dany rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach inG Bank Śląski przyjmowane są bez dodatkowych 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 nierucho-
mościami pokój 438-440 (iV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub pod nr. komunikatora gg: 33868630, 
33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

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 (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione 

w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 

4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym dana nieru-
chomość 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 na trzy lata (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 mieszkalne, a któ-
rych dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce 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% kwoty opłaty  
i jest przyznawana na okres 1 roku (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 inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez sMs. W celu otrzymywania takiej informacji 
należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA
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OGłOSzeNIa
OfERTY PRACY

Powiatowy urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• specjalista do spraw perso-
nalnych – wykształcenie śred-
nie, staż pracy: 2 lata, dobra 
znajomość jęz. angielskiego, 
znajomość prawa pracy, zakres 
obowiązków, samodzielne pro-
wadzenie procesów rekrutacji 
i selekcji, bliska współpraca 
z siedzibą w Hiszpanii, pełna re-
alizacja i standaryzacja wszyst-
kich procesów HR, współpraca 
ze wszystkimi departamentami 
w funkcji doradczej, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Pyskowice; 

• fryzjer – wykształcenie zawodo-
we kierunkowe, książeczka sane-
pidu, praca w salonie fryzjerskim 
damsko-męskim, cały etat lub ½, 
miejsce pracy: Pilchowice;

• brukarz – wykształcenie: zawodo-
we, 2 lata doświadczenia zawodo-
wego na ww. stanowisku, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik działu przyjęcia to-
waru – wykształcenie średnie, 
doświadczenie: brak wymagań, 
książeczka sanepidu, upraw-
nienia na wózki widłowe, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
C.H. Arena;

• kierowca kat. c + e – wykształ-
cenie: brak wymagań, min. 2 lata 
doświadczenia zawodowego na 
stanowisku kierowcy, prawo 
jazdy kat. C+E, niekaralność, 
przewóz towaru – trasy: Gliwi-
ce – Kraków i Gliwice – Wrocław; 

• grafik komputerowy multime-
diów – wykształcenie min. śred-

nie, co najmniej rok doświadcze-
nia zawodowego, mile widziana 
znajomość jęz. angielskiego, 
wsparcie działu handlowego 
przy pomocy narzędzi graficz-
nych, projektowanie wzorów wy-
robów dla firmy, projektowanie 
materiałów reklamowych, nad-
zór graficzny nad stroną inter-
netową, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Przyszowice;

• ślusarz/spawacz – wymagane 
doświadczenie zawodowe, mi-
le widziana znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia MiG/
MAG, jedna zmiana, osoby bez 
nałogów, umowa o dzieło z moż-
liwością podpisania umowy 
o pracę, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 17 marca 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP 
Gliwice, Plac Inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

Śląskie Centrum Logistyki s.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

kIeROwca (kaT. c+e)  
w RucHu MIĘDzYNaRODOwYM

siedziba firmy: Gliwice   •  nr ref.: Kierowca/Msi/2016 

Oferujemy: 
• pracę w stabilnej i dynamicznie 

rozwijającej się firmie istniejącej 
na rynku od 27 lat;

• atrakcyjny system wynagrodzeń  
w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 
ryczałty za nocleg, MiLOG, premie, itp.;

• pakiet świadczeń pozapłacowych  
w postaci opieki medycznej lub pro-
gramu sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• szkolenia wprowadzające;
• terminowe wypłaty wynagrodze-

nia i innych świadczeń należnych;
• miłą atmosferę pracy.

wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E;
• Elektroniczna Karta Kierowcy;
• doświadczenie;
• dyspozycyjność;
• oświadczenia o niekaralności;
• posiadanie uprawnień do przewozu 

ADR będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki sA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. szczegółowe informacje 
dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzu-
li: „wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Śląskie Centrum Logistyki s.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych w Dziale Transportu
Miejsce pracy: Gliwice • nr ref.: sT/Msi/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od 27 lat;

• dobre warunki pracy  
i stabilność zatrudnienia; 

• pakiet świadczeń pozapła-
cowych w postaci opieki 
medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• terminowe wypłaty wyna-

grodzenia;
• szkolenie wprowadzające;
• miłą atmosferę pracy.

wymagania:
• umiejętności analityczne; 
• biegła znajomość języka 

angielskiego; 
• wykształcenie minimum 

średnie techniczne; 
• dobra znajomość pakietu 

Ms Office, w szczególności 
programu Excel;

• dyspozycyjność;

• umiejętność dobrej organi-
zacji pracy; 

• odporność na stres, umiejęt-
ność pracy pod presją czasu; 

• kultura osobista i wysokie 
umiejętności interpersonal-
ne i komunikacyjne;

• ważne prawo jazdy kategorii 
C+E i Elektroniczna Karta 
Kierowcy będą dodatko-
wym atutem.

zadania:
• bieżąca kontrola stanu 

pojazdów, tj. stanu ogumie-
nia, akumulatorów, gaśnic 
oraz obowiązkowego 
wyposażenie itp.;

• kontrola terminów ważności 
przeglądów rejestracyjnych  
i okresowych, legalizacji tach-
ografów ubezpieczeń, itp.;

• zakupy i zamawianie 
towarów uzupełniających 
stany magazynowe działu 
transportu;

• rozliczanie opłat drogo-
wych, zamawianie, montaż 
i ewidencjonowanie urzą-
dzeń do ich poboru;

• kontrola norm zużycia 
paliwa i innych materiałów 
eksploatacyjnych;

• kontrola stanu pojazdów  
w zakresie sprawności  
i czystości, przygotowywa-
nie protokółów zdawczo
-odbiorczych pojazdów;

• stały kontakt z kierowcami; 
• optymalizacja kosztów 

transportu; 
• raportowanie wyników 

pracy bezpośrednio do 
kierownika działu. 

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki sA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. szczegółowe informa-
cje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej 
klauzuli: „wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Śląskie Centrum Logistyki s.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor
Miejsce pracy: Gliwice 

nr ref.: Dyspozytor/Msi/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 27 lat;

• dobre warunki pracy i stabil-
ność zatrudnienia;

•  pakiet świadczeń pozapła-
cowych w postaci opieki 
medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• terminowe wypłaty wynagro-

dzenia; 
• szkolenie wprowadzające;
• miłą atmosferę pracy.

wymagania:
• doświadczenie w planowaniu 

tras w firmie transportowej;

• doświadczenie w pozyskiwa-
niu i budowaniu relacji  
ze zleceniodawcami; 

• posiadanie własnych kontak-
tów transportowych; 

• biegła znajomość języka 
angielskiego; 

• wykształcenie min. średnie 
(mile widzialne o profilu 
logistycznym);

• dyspozycyjność;
• odporność na stres, umiejęt-

ność pracy pod presją czasu; 
• kultura osobista i wysokie 

umiejętności interpersonalne 
i komunikacyjne.

zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierow-

ców i bieżąca kontrola;
• sprzedaż i pozyskiwanie ła-

dunków zgodnie z potrzebami 
i celami działu;

• stały kontakt z kierowcami; 
• współpraca z innymi działami 

spółki w ramach realizowa-
nych zleceń;

• optymalizacja kosztów 
transportu; 

• dbałość o jakość dostaw;
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki sA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. szczegółowe informacje 
dostępne są także na stronie inter-
netowej www.scl.com.pl w zakładce 
kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzu-
li: „wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Szkoła Podstawowa nr 28, 44-100 Gliwice, ul. M. Strzody 4
zatrudni pracownika na stanowisko: 

INTeNDeNT
1. warunki przystąpienia do konkursu: 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą pol-
skiego obywatelstwa, jeżeli legitymuje się dokumentem 
potwierdzającym znajomość języka polskiego potwierdzoną 
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na 
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 
z pełni praw publicznych,

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo karne skarbowe,

4) spełnia wymogi zdrowotne niezbędne w jednostkach zbio-
rowego żywienia,

5) posiada minimum wykształcenie średnie i rok stażu pracy 
lub wykształcenie wyższe (w tym przypadku staż pracy nie jest 
wymagany),

6) obsługuje komputer w sposób biegły (pakiet Ms Office, Ms 
Exel) mile widziana znajomość programu VULCAn – intendentura.
2. wymagania dodatkowe: 

1) znajomość procedur sanitarnych (w tym HACCP).
3. zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.: 

1) planowanie i organizowanie zaopatrzenia kuchni, opracowy-
wanie jadłospisu, prowadzenie magazynu żywienia, kierowanie 
pracą kuchni, zapewnienie niezbędnych standardów sanitarnych 
oraz prowadzenie dokumentacji żywienia,

2) prowadzenie magazynu przemysłowego - zakup środków czy-
stości i sprzętu kuchennego, wydawanie i prowadzenie ewidencji 
artykułów przemysłowych,

3) pobieranie i rozliczanie zaliczek, naliczanie opłat za żywienie, 
zabezpieczanie środków pieniężnych zgodnie z procedurami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekra-
nowym, w obiekcie nieprzystosowanym dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,  
zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 
wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszą-
cych kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
kopie referencji (oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu), 

3) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialne-
go, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
karne skarbowe, 

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie,

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko intendenta.

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do  
31 marca 2016 r. w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Gliwicach, ul. M. Strzody 4 (sekretariat).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym 
adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego 
i dopiskiem „nabór kandydatów na stanowisko - intendent". 
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być własnoręcznie podpisane

informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wia-
domości na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej 
szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach. 

nadesłanych ofert nie odsyłamy, zaś oferty nieodebrane po trzech mie-
siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powia-
domieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 32/231-43-69.

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%.

nabór nr kD.210.9.2016.PO-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w wydziale Podatków i Opłat  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie   
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy/urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków  

pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 marca 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, iii piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

s   P   R   O   s   T   O   W   A   n   i   E
W ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze nr KD.210.9.2016.PO-1 opublikowanym w Miejskim  
serwisie informacyjnym – Gliwice 17 marca 2016 r. (nr 11/2016) błędnie została podana informacja  
dotycząca nazwy wydziału, do którego odbywa się rekrutacja. nabór dotyczy wydziału Podatków  
i Opłat, a nie jak podano w ogłoszeniu – Wydziału spraw Obywatelskich.

nabór nr kD.210.11.2016.IR-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, zatrudni pracowników 
na stanowiska urzędnicze w wydziale Inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy/urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepeł-

nosprawności.

Dokumenty należy składać do 11 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, iii piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

kOMuNIkAT

zarząd budynków Miejskich 
I Towarzystwo budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości  
zarządzanych przez zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w rejonie ROM - 1, 2, 3 w Gliwicach

•	 Termin składania ofert: 30 marca 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 30 marca 2016 r. o godz. 10.00

szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSzeNIa
NIERuChOMOśCI

OGŁASZA
 

że 24 maja 2016 r. o godz. 12.00 w sali 146 w urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. zwycięstwa 21 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr kw Gl1G/00078993/1, obejmującej niezabudowaną działkę nr 143 o pow. 
6076 m2 obr. kuźnica, położoną w Gliwicach na zachód od ul. Oświęcimskiej, 

na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone 
żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu iii i iV księgi wieczystej 
nr GL1G/00078993/1 nieruchomość nie jest przed-
miotem żadnych obciążeń.
nieruchomość nie jest również przedmiotem żad-
nych zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nie-
ruchomości: 610 500,00 zł 
wadium: 61 050,00 zł
Minimalne postąpienie: 6110,00 zł
na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który 
został wliczony do ceny wywoławczej.
Działka nr 143 została przeznaczona do zbycia w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie 
zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 515/15 z 6 paź-
dziernika 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-2152/16 z 7 stycznia 2016 r. oraz 
wykazu nr 1/sP/2016 stanowiącego załącznik do ni-
niejszego zarządzenia. 
Opis nieruchomości: 
Działka nr 143 o pow. 6076 m2 obr. Kuźnica, KW 
GL1G/00078993/1, położona jest w Gliwicach na 
zachód od ul. Oświęcimskiej. Zlokalizowana jest 
w strefie peryferyjnej Gliwic w odległości około  
8,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum, 
na terenach przemysłu, baz i składów. 
Teren płaski. Działka niezabudowana o kształcie nie-
regularnym. na części nieruchomości znajduje się 
utwardzony z płyt betonowych plac. Działka częściowo 
ogrodzona płotem z elementów betonowych – pre-
fabrykowanych płyt. 
Działka nr 143 nie posiada bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej ul. Oświęcimskiej, niemniej jed-
nak w momencie wyłonienia w przetargu nowego 
właściciela, zostanie skomunikowana na zasadzie 
służebności drogi ustanowionej na działkach nr 
144 i 153 stanowiących własność skarbu Państwa. 
W chwili obecnej ustanowienie przedmiotowej 
służebności nie jest możliwe, gdyż właścicielem 
zarówno działki władnącej, jak i działek obciążanych 
jest ten sam podmiot tj. skarb Państwa. Zgodnie 
z operatem szacunkowym wykonanym przez rze-
czoznawcę majątkowego wysokość jednorazowego 
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przedmioto-
wej służebności wynosi 24 720,00 zł. Po doliczeniu 
23% podatku VAT oraz kosztu sporządzenia operatu 
szacunkowego, wynagrodzenie z tego tytułu wynie-
sie 30 627,00 zł brutto. Tym samym nowonabywca 
działki nr 143 zobowiązany będzie do wniesienia na 
rzecz skarbu Państwa wylicytowanej w przetargu 
ceny nabycia działki nr 143 oraz wynagrodzenia 
z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności, 
w określonej powyżej wysokości. 7 stycznia 2016 r. 
zostało podjęte stosowne zarządzenie w tej sprawie 
nr PM-2153/16.
na nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji deszczo-
wej, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. 
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się 
tereny zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne 
BUMAR-ŁABĘDY s.A. oraz w części nieużytkowane 
i niezagospodarowane lub użytkowane pod uprawy 
rolne. W niedalekiej odległości zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna, las łabędzki, linia kolejowa relacji 
Wrocław – Katowice.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzo-
nego uchwałą nr Xiii/395/2007 Rady Miejskiej z 20 
grudnia 2007 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje 
się w strefie oznaczonej symbolem 1PbS, co oznacza 
tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: tereny 
przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe ww. terenu to:
- tereny przemysłu, baz i składów,
- koncentracja specjalizowanych funkcji przemysło-
wych i techniczno-produkcyjnych,
- nieuciążliwe działalności produkcyjno – wytwórcze 
i nieuciążliwe usługi, takie jak: działalność komercyjna 
techniczno-produkcyjna, usługowa oraz niezbędne 
składowanie i magazynowanie, biura, przedstawi-
cielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-tech-
nologiczne,
- logistyka.
Działka objęta jest częściowo zasięgiem strefy obser-
wacji archeologicznej. 
Przez działkę nr 143 przebiega sieć wodociągowa 
wraz ze strefą techniczną. Ponadto przez jej niewiel-
ki fragment przebiega sieć kanalizacji sanitarnej wraz  
ze strefą techniczną.

sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: 
sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie. 
nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 
sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium w formie pieniężnej do 17 maja 2016 r.  
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – inG Bank 
Śląski s.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, 
działka nr 143 obr. Kuźnica, imię i nazwisko, PESEL 
lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decydu-
je data uznania ww. rachunku urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 
- zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 
nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy 
przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg,
- przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie. 
Osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawie-
nia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą 
w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do 
wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości 
potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 
ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgło-
szą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości po-
zostawionych poza obecnymi granicami państwa 
polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 
17 maja 2016 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną ad-
notację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 
3 i 4 ww. ustawy).
w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziem-
ca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2004 r. nr 167, poz. 
1758 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
– art. 1 ww. ustawy. 
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-
minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-
tu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach tel. 32/239-12-35. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYkONuJĄCY ZADANIA Z ZAkRESu ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

JAkO ORGAN WŁAśCIWY DO GOSPODAROWANIA 
NIERuChOMOśCIAMI SkARBu PAŃSTWA

OGŁASZA
 

że 24 maja 2016 r. o godz. 12.30 w sali 146 w urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. zwycięstwa 21 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 144 o pow. 2574 m2  

i działkę nr 153 o pow. 9675 m2 obr. kuźnica, dla której prowadzona jest  
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr kw Gl1G/00078992/4, 

położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, na podstawie art. 37 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami.

W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone 
żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu iii i iV księgi wieczystej  
nr GL1G/00078992/4 nieruchomość nie jest przed-
miotem żadnych obciążeń.
nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 1 531 100,00 zł 
wadium: 153 110,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 320,00 zł
na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który 
został wliczony do ceny wywoławczej.
Wyżej wymieniona nieruchomość zosta-
ła przeznaczona do zbycia w drodze ustne-
go przetargu nieograniczonego na podstawie 
zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 515/15  
z 6 października 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej nr PM-2152/16 z 7 stycznia 2016 r.  
oraz wykazu nr 1/sP/2016 stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
Opis nieruchomości: 
nieruchomość położona jest przy ul. Oświęcim-
skiej i obejmuje działki nr 144 o pow. 2574 m2 i nr 
153 o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica, zapisane w KW 
GL1G/00078922/4. Zlokalizowana jest w strefie pery-
feryjnej Gliwic w odległości około 8,5 km w kierunku 
północno-zachodnim od centrum, na terenach prze-
mysłu, baz i składów. 
Teren płaski porośnięty dziką roślinnością, w tym 
samosiejkami. W południowo-zachodnim rogu nie-
ruchomości znajduje się maszt wysokiego napięcia.
na nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji deszczo-
wej, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. 
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się 
tereny zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne 
BUMAR-ŁABĘDY s.A. oraz w części nieużytkowane 
i niezagospodarowane lub użytkowane pod uprawy 
rolne. W niedalekiej odległości zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna, las łabędzki, linia kolejowa relacji 
Wrocław – Katowice.
7 stycznia 2016 r. zostało podjęte zarządzenie nr PM-
2153/16 w sprawie obciążenia służebnością przejścia 
i przejazdu części niniejszej nieruchomości obejmującej 
działki nr 144 i 153 obr. Kuźnica, polegającej na prawie 
przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego wła-
ściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 143 
obr. Kuźnica, zapisanej w KW GL1G/00078993/1. Ob-
ciążeniu służebnością podlegać będzie pas o długości 
116 m i szerokości 6 m, co daje powierzchnię 696 m2.  
Przedmiotowa służebność ma na celu zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej ul. Oświęcimskiej i zosta-
nie ustanowiona w momencie sprzedaży w przetargu 
działki nr 143, której aktualnym właścicielem jest rów-
nież skarb Państwa. na obecnym etapie ustanowienie 
przedmiotowej służebności nie jest możliwe, gdyż 
właścicielem zarówno działki władnącej, jak i działek 
obciążanych jest ten sam podmiot tj. skarb Państwa. 
w przypadku, gdyby nie doszło do sprzedaży działki nr 
143, w przetargu ogłoszonym na dzień 24 maja 2016 r. 
na godz. 12.00, osoba która wygra przetarg dotyczący 
sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym ogłosze-
niem tj. obejmującej działki nr 144 i 153, zobowiąże 
się do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej 
w czasie służebności, o której mowa powyżej, na 
rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika 
wieczystego działki nr 143 obr. kuźnica, która nadal 
będzie stanowiła własność skarbu Państwa.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwier-
dzonego uchwałą nr Xiii/395/2007 Rady Miejskiej  
z 20 grudnia 2007 r. przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 1PbS, co 
oznacza tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: 
tereny przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe ww. terenu to:
- tereny przemysłu, baz i składów,
- koncentracja specjalizowanych funkcji przemysło-
wych i techniczno-produkcyjnych,
- nieuciążliwe działalności produkcyjno – wytwórcze 
i nieuciążliwe usługi, takie jak: działalność komercyjna 
techniczno-produkcyjna, usługowa oraz niezbędne skła-
dowanie i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa 
i reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne,
- logistyka.
nieruchomość objęta jest w przeważającej części za-
sięgiem strefy obserwacji archeologicznej. 
Przez działkę nr 153 oraz niewielki fragment dział-
ki nr 144 przebiega linia energetyczna 110kV wraz  
ze strefą techniczną. Ponadto przez fragment działki  
nr 144 przebiega sieć wodociągowa wraz ze strefą 

techniczną. Ponadto przez jej niewielki fragment 
przebiega sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą 
techniczną.
sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: 
sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie. 
nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 
sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium w formie pieniężnej do 17 maja 2016 r.  
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – inG Bank 
Śląski s.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, 
działka nr 144 i 153 obr. Kuźnica, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decydu-
je data uznania ww. rachunku urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 
wniesione wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 
nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy 
przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg,
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie. 
Osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospo-
litej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym 
wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty 
(art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgłoszą 
chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do 
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą 
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 17 maja 2016 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną ad-
notację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 
i 4 ww. ustawy).
w przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy  
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 
z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwole-
nia na nabycie nieruchomości, wydanego przez mi-
nistra właściwego do spraw wewnętrznych – art. 1  
ww. ustawy. 
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-
minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach tel. 32/239-12-35.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYkONuJĄCY ZADANIA Z ZAkRESu ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

JAkO ORGAN WŁAśCIWY DO GOSPODAROWANIA 
NIERuChOMOśCIAMI SkARBu PAŃSTWA
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OGłOSzeNIa
NIERuChOMOśCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  

oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 □ ul. PRYMaSa STeFaNa wYSzYŃ-
SkIeGO 9, lokal nr 9, IV piętro, 
pow. 22,48 m2, 1 pokój z aneksem 
kuchennym, wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
54 900,00 zł
wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. PRYMaSa STeFaNa wYSzYŃ-
SkIeGO 14c, lokal nr 29, VII piętro, 
pow. 46,34 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 800,00 zł
wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. zwYcIĘSTwa 5, lokal nr 4, 
I piętro, pow. 119,90 m2, 3 poko-
je, kuchnia, 2 spiżarki, przedpo-
kój, pomieszczenie gospodarcze, 
łazienka z wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
187 300,00 zł
wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. OkOPOwa 10, lokal nr 4, 
I piętro, pow. 88,95 m2 + piwnica -  
8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, 2 przedpokoje, spiżarka 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
138 500,00 zł
wadium: 7000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. RYbNIcka 32b, lokal nr 39, 
I piętro, pow. 35,38 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
80 200,00 zł
wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.30 do 10.45
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kOlbeRGa 2, lokal nr 2, parter, 
pow. 29,11 m2 + piwnica - 3,39 m2, 
1 pokój, kuchnia, wc, przedpokój 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
64 600,00 zł
wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r.  
od godz. 14.45 do 15.00
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kOlbeRGa 4, lokal nr 3, parter, 
pow. 38,57 m2 + piwnica - 4,20 m2, 
2 pokoje, kuchnia, wc, przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
88 100,00 zł
wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r.  
od godz. 14.45 do 15.00
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. OkRzeI 11, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 121,24 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
283 100,00 zł
wadium: 14 200,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r.  
od godz. 13.55 do 14.10
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. OkRzeI 17, lokal nr 1, parter, 
pow. 39,23 m2 + piwnica - 6,03 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
85 500,00 zł
wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r.  
od godz. 14.15 do 14.30
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. RYbNIcka 111, nieruchomość 
zabudowana domem mieszkal-
nym jednorodzinnym, parter, 
poddasze użytkowe, strych, piw-
nica, pow. 67,50 m2, na parterze:  
1 pokój, przedpokój, kuchnia, wc; 
na poddaszu: 2 pokoje; na stry-
chu: 1 pomieszczenie; w piwnicy:  
2 pomieszczenia

Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 100,00 zł
wadium: 5400,00
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. RYbNIcka 113, nieruchomość 
zabudowana domem mieszkalnym 
jednorodzinnym, parter, poddasze 
użytkowe, strych, piwnica, pow. 
67,19 m2, na parterze: 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, wc, korytarz; 
na poddaszu: 2 pokoje, klatka scho-
dowa; na strychu: 1 pomieszczenie; 
w piwnicy: 2 pomieszczenia 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 200,00 zł
wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. ReYMONTa 22, lokal nr 3, par-
ter, pow. 31,41 m2, 1 pokój, kuch-
nia, z dostępem do wc na klatce 
schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
29 400,00 zł
wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 5 kwietnia 2016 r.  
od godz. 10.25 do 10.35
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. bRacka 16, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 43,15 m2 + piwnica - 5,07 m2, 
2 pokoje, kuchnia, wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
56 900,00 zł
wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 5 kwietnia 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. NOwY ŚwIaT 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 46,52 m2, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka z wc (do legalizacji), 
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
117 200,00 zł 
wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 11.10 do 11.25
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. lOTNIkÓw 18, lokal nr 1, par-
ter, pow. 49,85 m2 + piwnica - 2,88 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
100 900,00 zł
wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. wOlNOŚcI 54, lokal nr 2, 
parter, pow. 47,60 m2 + piwnica –  
7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
104 900,00 zł
wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.15 do 13.30
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. TOSzecka 24, lokal nr 9,  
II piętro, pow. 51,50 m2 + piwnica -  
14,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
129 700,00 zł 
wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. DzIewaNNY 7, lokal nr 5, I pię-
tro, 43,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpokój 
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 500,00 zł
wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. czajkI 6, lokal nr 2, parter, 
37,30 m2 + piwnica - 3,69 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
90 800,00 zł
wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. NOwa 6, lokal nr 9, II piętro, 
pow. 51,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
115 900,00 zł
wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 15 kwietnia 2016 r. 
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa zIeMOwITa 8, lokal nr 
2a, I piętro, pow. 32,42 m2 + piw-
nica - 1,15 m2, 1 pokój, łazienka 
z wc, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
39 000,00 zł
wadium: 2000,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. 
od godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa zIeMOwITa 8, lokal nr 
5, III piętro, pow. 81,08 m2 + piw-
nica - 7,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
157 200,00 zł
wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. 
od godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. DwORcOwa 40c, lokal nr I, 
parter, pow. 9,21 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
9800,00 zł
wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. NORbeRTa baRlIckIeGO 12, 
lokal nr I, piwnica, pow. 42,79 m2, 
4 pomieszczenia 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
57 800,00 zł
wadium: 2900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. NORbeRTa baRlIckIeGO 8, 
lokal nr III, parter, pow. 67,97 m2,  
6 pomieszczeń, wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
105 500,00 zł
wadium: 5300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. NORbeRTa baRlIckIeGO 8,  
lokal nr IV, przyziemie, pow.  
34,17 m2, 5 pomieszczeń, wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
53 300,00 zł
wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. zwYcIĘSTwa 31, lokal nr IIIb, 
I piętro (oficyna), pow. 74,04 m2,  
5 pomieszczeń, korytarza, 3 wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
168 000,00 zł
wadium: 8400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. zwYcIĘSTwa 14 (budynek 
oficyny), lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica - 10,40 m2,  
6 pomieszczeń, 2 korytarze, po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne, 
wc, przedsionek
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
237 600,00 zł
wadium: 11 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. wIeczORka 25, lokal nr I, 
parter, pow. 54,15 m2 + piwnica -  
3,78 m2, 4 pomieszczenia, 2 kory-
tarze, wc 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
152 800,00 zł
wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 29 marca 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. wIeczORka 14-16, lokal nr II, 
parter (oficyna), pow. 14,75 m2,  
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
30 000,00 zł 
wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 29 marca 2016 r.  
od godz. 10.25 do 10.40
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. błOGOSławIONeGO czeSła-
wa 48, lokal nr u-I, parter, pow. 
17,91 m2 + wc – 1,15 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 640,00 zł
wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.15 do 13.25
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. błOGOSławIONeGO czeSła-
wa 66, lokal nr I, parter, pow.  
47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2, 4 po-
mieszczenia, wc
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 000,00 zł
wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.30 do 13.40
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. SawIckIej 11, lokal nr I, parter, 
137,91 m2 + 4 piwnice - 80,94 m2, 
10 pomieszczeń, 2 wc, komuni-
kacja
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00

cena wywoławcza nieruchomości:  
247 000,00 zł
wadium: 12 400,00 zł
Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r

 □ ul. zabRSka 24, lokal nr II, parter, 
50,66 m2, 3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
59 100,00 zł
wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r

 □ ul. STRzelcÓw bYTOMSkIcH 19,  
lokal nr I, parter, 12,65 m2,  
1 pomieszczenie 
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
10 400,00 zł
wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.40 do 13.50
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2016 r

 □ ul. DwORcOwa 43, lokal nr III, 
I piętro, pow. 247,25 m2, 9 pomiesz-
czeń, 2 korytarze, 2 wc
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
552 800,00 zł 
wadium: 27 700,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2016 r. 
od godz. 14.50 do 15.10.
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa zIeMOwITa 8, lokal 
nr 8, poddasze, pow. 47,31 m2 + 
piwnica - 3,10 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
67 600,00 zł
wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. 
od godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. kRÓlOwej bONY 5, lokal nr 2, 
parter, pow. 11,00 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
24 100,00 zł
wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. 
od godz. 10.45 do 11.00
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

 □ ul. jaNa Pawła II 12, lokal nr II, 
parter, pow. 34,01 m2, 3 pomiesz-
czenia i wc
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 400,00 zł
wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. 
od godz. 9.40 do 9.55
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 
2016 r.

MIESZkALNE

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSzeNIa
NIERuChOMOśCIkOMuNIkATY

zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
44-100 Gliwice, ul. chorzowska 5

zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji 
systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicz-

nych w ramach projektu „wymiana instalacji elektrycznych  
w budynku internatu” – etap III

Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2016 r. o godz. 10.15

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 61/2016 do 5 kwietnia 2016 r.
•	 nr 62/2016 do 6 kwietnia 2016 r.
•	 nr 63/2016 do 6 kwietnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 53/2016 do 7 kwietnia 2016 r.
•	 nr 59/2016 do 31 marca 2016 r.
•	 nr 60/2016 do 31 marca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów wojennych 12, zostały podane do pu-
blicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

sprzedaży:
•	 nr 154-163 do 31 marca 2016 r.
•	 nr 172-181 do 6 kwietnia 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 149,153 do 28 marca 2016 r.

wynajęcia:
•	 nr 165-171 do 5 kwietnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Spółka 
z o.o.  

z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47

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

„budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej  
PODIuM - Inżynier kontraktu II”.

Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2016 r. o godz. 12.00

zarząd budynków Miejskich
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont dachu wraz z dociepleniem stropu strychu w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. witkiewicza 15 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 1 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

zarząd budynków Miejskich
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony p.n.:

„awaryjne wykonywanie remontów i rozbudowy instalacji: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania  

i instalacji gazowych oraz wymiany przyłączy wod-kan w bu-
dynkach Gminnych zarządzanych przez zbM II TbS Sp. z o.o. 
w Gliwicach oraz budynkach pozostających w samoistnym 

posiadaniu Gminy Gliwice zarządzanych przez  
zbM II TbS Sp. z o.o. w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 30 marca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl

ii ustny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprze-
daż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice, 
KW GL1G/00109170/3 przy ul. Chemicznej.
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 352 000,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 
z późn. zm.). 
wadium: 35 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
ii Rokowania, po ii ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej 

• działki nr 692 i 693 obręb wójtowa wieś, o łącznej 
powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Nowy Świat,

stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr 
GL1G/00038331/1.
Termin rokowań: 18 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 700,00 zł
zaliczka: 34 700,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
12 maja 2016 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

zarząd budynków Miejskich II  
Towarzystwo budownictwa  

Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu:

1)  II przetargu ustnego na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użytko-
wego przy ulicy:

 X   jana Pawła II 14 c/II, pow. 57,43 m2 
(pomieszczenia przynależne w piwnicy o pow. 59,41 m2)
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
2100,00 zł.

2) II przetargu ustnego na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użytko-
wego przy ulicy:

 X  Tarnogórskiej 231, pow. 290,21 m2 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
5300,00 zł.

3) I przetargu ustnego na wysokość stawki czyn-
szu wolnego na wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:

 X   jasnej 5/VIII, pow. 58,19 m2 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 12.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
2100,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać  
w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Szczegóły na www.tbs2.pl
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Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego piłkarze 
gliwickiego Piasta mają tylko 3 punkty straty do prowadzącej w ta-
beli warszawskiej legii. Po remisie 1:1 z koroną kielce gliwiczanie 
rozegrają jeszcze dwa mecze przed podziałem punktów – na wy-
jeździe z zagłębiem lubin i u siebie z jagiellonią białystok. 

Wracając do ostatniego ligowego po-
jedynku z Koroną w Kielcach nie wszystko 
w grze gliwiczan mogło się podobać, 
szczególnie w pierwszej połowie. Żadnego 
celnego uderzenia na bramkę, niedokładne 
podania i nerwowa gra w defensywie. Ko-
rona skupiała się głównie na kontratakach. 
W 44. min spotkania gola strzelili gospo-
darze. Do przerwy prowadzili więc 1:0. 
Po wznowieniu gry do boju ruszyli goście. 
Gliwiczanie zaczęli kreować niebezpieczne 
sytuacje podbramkowe, ale przełożenia na 
gole długo nie było. Udało się w 69. min 
meczu za sprawą Mateusza Maka, który 
po przepięknej akcji i wybornym strzale 

pokonał bramkarza Korony Kielce. – Źle 
zagraliśmy w pierwszej połowie i mogliśmy 
przegrywać dużo wyżej. Znacznie lepiej 
było później. Wprowadziłem na boisko 
Josipa Barišićia i Sašę Živeca, zmieniając 
system na grę dwoma napastnikami. Po 
naszym trafieniu... mogliśmy od razu wyjść 
na prowadzenie. Szkoda tej okazji, ale co 
zrobić. Bierzemy jeden punkt i gramy da-
lej – mówił po meczu szkoleniowiec Piasta 
Gliwice, Radoslav Látal. 

 sezon zasadniczy piłkarskiej Eks-
traklasy zakończy się za dwie kolejki. 
Przed Piastem jeszcze pojedynki 
z Zagłębiem Lubin na wyjeździe i z Ja-

giellonią Białystok u siebie. Potem 
punkty zostaną podzielone i rozgrywki 
wejdą w najważniejszą, finałową fazę. 
Po podziale punktów piłkarze rozegra-
ją jeszcze siedem kolejek.  (as)

SPORT

Gramy dalej! Rozbitki 
mistrzyniami 
Polski juniorek!

Puchar Śląska  
w rękach GaF!

Dramat  
czwartej kwarty

bez 
niespodzianki…

koszykarze 
kończą sezon

W miniony weekend w Warszawie 
rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów 
w curlingu. Po raz piąty z rzędu w tej 
imprezie zwyciężyły gliwickie Rozbitki. 
W finale nasza drużyna pokonała City CC 
Minisie – 8:7. Walka o złoty medal była 
zacięta i trwała do samego końca. Rozbitki 
wystąpiły w zmienionym składzie: Marta 
Pluta (skip), Ewa stych, Joanna Benet (po 
raz ostatni ze względu na wiek) i Aneta 
Lipińska (zawodniczka z Warszawy, która 
uzupełniła kadrę). niezmiennie trenerem 
Rozbitek pozostaje Damian Herman. □

Futsaliści GAF Omega Gliwice po raz 
trzeci z rzędu sięgnęli po Puchar Śląska. Tytuł 
najlepszego Zawodnika otrzymał João Bap-
tista. W pierwszym spotkaniu grupowym 
podopieczni Marcina Waniczka pokonali 
zespół GsFu Gliwice 3:1, a następnie ekipę 
Gwiazdy Ruda Śląska 4:1. W półfinale GAF 
zmierzył się z nbitem Gliwice, wygrywając 
skromnie 1:0. Finałowe spotkanie z AZs 
UŚ Katowice obfitowało w wiele emocji 
i ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:2 
na korzyść gospodarzy turnieju. □

Po trzech kwartach wszystko wska-
zywało na to, że występujący w i lidze 
koszykówki mężczyzn zawodnicy GTK 
Gliwice wywiozą z Pruszkowa niezwy-
kle cenny komplet punktów. niestety, 
w czwartej kwarcie, koszykarze Znicza 
Basket zagrali zdecydowanie lepiej 
i ostatecznie wyrwali zwycięstwo z rąk 
gliwiczan. Wynik – 79:67.  □

W ostatnim meczu rundy zasadniczej 
sezonu 2015/16 siatkarki AZs Gliwice 
przegrały z Jokerem Świecie 0:3. Mecz 
bez historii i większych emocji. Gospodynie 
były bardziej zdeterminowane. Dla naszych 
Akademiczek ten sezon już się zakończył. 
W tabeli gliwiczanki uplasowały się na 11 
miejscu. W tym sezonie żadna z drużyn nie 
opuszcza jednak i ligi.  □

Na wielkie słowa uznania zasłużyły też młode szczypiornistki SPR Sośnica Gliwice z rocznika 2004, 
które pod opieką trenerki anny Świszcz zostały wicemistrzyniami Śląska dziewcząt młodszych. 

Przyszłość naszej kadry…

Niepokonane!

nie udało się koszykarzom AZs Gliwice 
pokonać w drugim meczu play-off MCKis 
Jaworzno. Akademicy przegrali 60:80, 
a to oznacza koniec sezonu. Zarówno za-
wodnicy, jak i trener – sylwester Walczuk, 
z całego sezonu mogą być zadowoleni. nie 
tylko pewnie utrzymali się w ii lidze, ale za-
jęli bardzo przyzwoite, bo szóste miejsce, 
czego konsekwencją była gra w play-off. □

Po dramatycznym boju szczypiornistki SPR Sośnica Gliwice poko-
nały kS OTMĘT krapkowice 21:20 (12:9). Trwająca prawie półtorej 
godziny zacięta rywalizacja do ostatniej sekundy meczu obfitowa-
ła aż w trzynaście rzutów karnych oraz jedenaście wykluczeń dwu-
minutowych po obu stronach. 

Gliwiczanki po pierwszej połowie 
prowadziły 12:9, pewnie kontrolując 
grę w obronie. Dramaturgii w meczu 
dodawały kontrowersyjne decyzje sę-
dziów od 53. min spotkania, gdzie po 
brutalnym faulu na Julicie Kempie w 
czasie kontry podyktowano tylko rzut 
wolny. W wyniku tej decyzji sędziów tre-
ner gliwiczanek otrzymał żółtą kartkę.

Jak zwykle pewnym egzekutorem 
rzutów karnych była nasza kapitan – Alek-
sandra    Abramowicz, która kolejny raz 
wpisała się na listę najlepszych strzelczyń 

(10 bramek). Bardzo dobrą dyspozycję 
zanotowała też bramkarka – natalia Przy-
życka, która skutecznymi interwencjami 
ratowała ważne punkty. Trafnym posunię-
ciem trenera było wprowadzenie w dru-
giej połowie Patrycji Kobusińskiej, która 
uspokoiła grę w ataku, co stuprocentowo 
wykorzystała skrzydłowa Zuza Mikosz, 
pewnie dwa razy pokonując bramkarkę 
gospodyń. Drużyna z Gliwic od ośmiu 
miesięcy jest niepokonanym liderem roz-
grywek i ma spore szanse na grę o wejście 
do i ligi. Trzymamy kciuki!   (as)
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Finałowe zmagania 
odbyły się 19 marca w Ru-
dzie Śląskiej. Warto pod-
kreślić, że najlepszą bram-
karką mistrzostw została 
zawodniczka sPR sośnica 
Gliwice – Karolina Ko-
rzec. Młode gliwiczanki, 
przez cały okres zmagań 
piłkarskich, wykazały się 
niesamowitą wolą walki 
i chartem ducha. Gratu-
lujemy sukcesu i trzyma-
my kciuki za kolejne tak 
dobre wyniki! (as)

Zawodniczki: Emilia Bieńkowska, Aleksandra Gregorczyk, Pauli-
na Kogut, Karolina Korzec, Julia Kulik, Martyna Kubiczek, Aman-
da Olejniczak, Oliwia Piernikarczyk, Kaja Piętak, Aleksandra 
surlas, Milena szczepaniak, Wiktoria Wawok, Martyna Wawro, 
Martyna Wejknis, Oliwia Żmuda. Trenerka: Anna Świszcz


