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Nabór  
do przedszkoli

Uwaga rodzice! 27 marca o godzinie 
8.00 rozpocznie się nabór do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych na rok szkolny 
2015/2016. 

Rodzicielstwo  
zastępcze

To „zawód” twórczy i wymagający, ale 
dający ogromną radość i satysfakcję. W Gli-
wicach jest obecnie 175 rodzin zastępczych, 
w których znalazło dom 235 dzieci. To ciągle 
za mało.

Ulice  
do liftingu

W połowie kwietnia rozpoczną się te-
goroczne remonty dróg i chodników. Szcze-
gółowy wykaz głównych zadań składa się  
z 28 pozycji. Prace powinny zakończyć się 
w listopadzie – zapowiada ZDM. 

Logistyka,  
inwestycje, przyszłość

Gliwice już po raz czwarty stały się 
stolicą polskiej logistyki. Przed tygodniem  
w naszym mieście spotkali się przedstawicie-
le tego sektora gospodarki, aby podyskuto-
wać o tematach, którymi żyje cała branża. 

Zgłoś pomysł! 
Mieszkańcy wybiorą
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https://gliwice.eu/samorzad
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AKTUALNOŚCI

PAMIĘTAJMY 
O LIDERACH!

DZIEŃ PRZYJAŹNI  
POLSKO-WĘGIERSKIEJ 
ZACZĄŁ SIĘ W GLIWICACH W skali świata są różne nagrody. Filmowe Oscary, nau- 

kowe Noble, muzyczne Grammy. Gliwiccy społecz-
nicy nie są aktywni dla wyróżnień, ale dla idei, dla 
potrzeb. Faktem jest jednak, że statuetki wręczone 
laureatom poprzednich edycji konkursu prezydenta 
miasta „Liderzy Społeczni Gliwic” dumnie zdobią ich 
domowe i biurowe honorowe gabloty.

Trwa najnowsza odsłona 
prezydenckiego konkursu. Do 
końca marca gliwiczanie mogą 
zgłaszać swoich kandydatów 
mających znaczące osiągnięcia 
w minionym roku. Założeniem 
przedsięwzięcia jest wybór 
najlepszych z najlepszych.  
W dalszej perspektywie daje 
to prestiż i motywację, a dzięki 
gratyfikacji pieniężnej – także 
możliwości szerszego działania. 
Laureaci poprzednich edycji 
konkursu są jednogłośni: „Ta 
nagroda to niewątpliwy sukces 
naszej działalności”. 

Jeśli pokusić się o sprecyzo-
wanie jednolitej „recepty” na 
takie powodzenie, to... zdania są 
podzielone. – Chyba wszystkich 
zawiodę, jeśli powiem, że nie 
mamy żadnego magicznego 
przepisu – mówi Iza Adam-
czak ze stowarzyszenia „Cała 
Naprzód” (to ubiegłoroczny 
zwycięzca w kategorii ORGA-

NIZACJA ROKU). – Organizacje 
takie jak nasza tworzą ludzie i to 
właśnie oni są motorem wszyst-
kich działań. A u nas ludzie są 
wspaniali. Jeśli między osobami 
skupionymi wokół wspólnej idei 
wytwarza się dobra energia, jest 
obecny szacunek, koleżeństwo 
i przyjaźń, to chce się działać – 
podkreśla społeczniczka. 

Krótką i precyzyjną receptę 
formułuje Artur Szcześniak  
z Fundacji Biegamy z Sercem, 
która okazała się DEBIUTEM 
ROKU 2013: Trzeba mieć wiarę 
w ludzi i robić rzeczy od serca – 
zwłaszcza w takim przypadku, 
jak prowadzenie organizacji 
non-profit. Bartek Otorowski 

reprezentujący Niedzielną Ligę 
Futsalu, ogłoszoną INICJATYWĄ 
ROKU 2013, dodaje: Najważ-
niejsze są odważne kroki. Po 
pierwszym trzeba zrobić drugi  
i w ten sposób można do czegoś 
dojść. No i oczywiście ludzie, ich 
podejście jest bardzo ważne. 

LIDEREM SPOŁECZNYM RO- 
KU 2013 została Małgorzata 
Malanowicz, prezes „Gliwickich 
Metamorfoz”. Zdecydowała, że  
o kategoriach „sukcesu” powie 
dopiero wtedy, gdy zrealizuje peł-
ne założenia swojej organizacji. 
Ważne jest jednak dla niej otocze-
nie – przychylne i chętne do dzia-
łania. – Są różni ludzie, różne po-
trzeby. Trzeba działać, to działamy  
– mówi za to wprost Sebastian 
Wilk (PC Store, czyli BIZNESOWY 
PARTNER ROKU 2013).

Ubiegłoroczni laureaci kon-
kursu mają różne charaktery, róż-
ne zakresy działań i różne sposo-
by ich realizacji. Wspólne jest dla 

nich to, że kluczowym czynnikiem 
ich powodzenia są ludzie, ludzki 
kapitał, zaangażowanie. 

Rozejrzyjmy się wokół sie-
bie. Z pewnością doceniamy 
pewnych ludzi, organizacje, 
wydarzenia, dzięki którym w na-
szym mieście dzieje się coś do-
brego. Zgłośmy ich w konkursie 
„Liderzy Społeczni Gliwic 2014”! 
Szczegóły można znaleźć na stro-
nie www.gcop.gliwice.pl i w każ- 
dej filii Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Paweł Januszewski

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Gliwicach delegację z naszego miasta partner-
skiego Salgótarján. Burmistrz Ottó Dóra wraz z małżonką uczestniczył w uroczy-
stych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które odbyły się 22 marca  
w Katowicach z udziałem prezydentów obu państw – Bronisława Komorowskiego 
i Jánosa Ádera. Była to pierwsza wizyta Ottó Dóry w naszym mieście. Po wygra-
nych wyborach zastąpił on na stanowisku burmistrza Melindę Székyné Sztrémi. 

Choć węgierscy goście spę-
dzili w Gliwicach zaledwie kilka 
godzin, znaleźli czas na krótki 
spacer po mieście. Zobaczyli 
Rynek, przespacerowali się 
uliczkami starówki oraz oczywi-
ście odwiedzili skwer Salgótarján  
z pomnikiem Stefana Batorego 
pod Zamkiem Piastowskim. 

Kontakty między Gliwicami 
i Salgótarján są bardzo bliskie. 
Wystarczy przypomnieć, że  
w 2013 roku na gliwickim Ryn-
ku odsłonięto tablicę, która 
upamiętniała gliwicki sprzeciw 
(jeden z pierwszych i najbardziej 
głośnych) przeciwko inwazji so-
wieckiej na Węgry w 1956 roku.

Z kolei we wrześniu 2014 ro- 
ku przed Zamkiem Piastowskim 
stanął – podarowany nam przez 
miasto Salgótarján – pomnik 
Stefana Batorego. Był to wyraz 
podziękowania za dotychczaso-
wą współpracę i przyczynek do 
jej pogłębienia.  Nowy burmistrz 
Ottó Dóra przypomniał, że  
w przyszłym roku będziemy ob-
chodzić 25. rocznicę nawiązania 
współpracy partnerskiej między 
naszymi miastami. Podkreślił, że 
bardzo zależy mu na poszerzaniu 
kontaktów – chciałby, aby jesz-
cze bardziej włączyć we wspólne 
projekty młodzież, studentów, 
społeczników czy też seniorów. 

W sobotę nasi goście, wspól-
nie z zastępcą prezydenta Gliwic 
Krystianem Tomalą, uczestniczyli 
w oficjalnych obchodach Dnia 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej  
w Katowicach z udziałem prezy-
dentów obu państw. Rozpoczęła 
je poranna msza święta w kato-
wickiej Archikatedrze Chrystusa 
Króla, po której odsłonięto 
pomnik upamiętniający Ślą-
zaka Henryka Sławika i Węgra 
Józefa Antalla seniora. W czasie  

II wojny światowej uratowali oni 
tysiące osób.  

W swoich wystąpieniach za-
równo prezydent Komorowski, 
jak i prezydent Áder zwracali 
uwagę na historię łączącą nasze 
kraje oraz podkreślali wartość 
lokalnych kontaktów między 
miastami, gminami i poszczegól-
nymi ludźmi. Ostatnim punktem 
wizyty był koncert Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia w Katowicach.       (nd)

Burmistrz Salgótarján Ottó Dóra wraz z małżonką  
spędzili wieczór w Gliwicach m.in. spacerując po starówce

Pomnik króla Stefana Batorego jest wyjątkowym darem dla Gliwic od węgierskiego 
Salgótarján. Od wielu lat oba miasta łączy współpraca partnerska
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Odnowiony plac zabaw czy estetyczny skwerek? Bezpieczny chodnik czy dodatkowe miejsca 
parkingowe? Warto się zastanowić, czego najbardziej brakuje w pobliżu naszego domu. Roz-
poczyna się zbieranie propozycji zadań, które mogą być uwzględnione w budżecie miasta 
na 2016 rok. Które przedsięwzięcia zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy 
podczas głosowania w czerwcu. 

Wnioski do budżetu mogą składać radni: miejscy, 
osiedlowi i młodzieżowi. Rozglądnijmy się więc wokół 
siebie i zastanówmy się, czego nam i naszym sąsiadom 
najbardziej brakuje w bezpośrednim otoczeniu. Skon-
taktujmy się z radnymi. Może nasza propozycja zostanie 
ujęta we wniosku? Warto spróbować! Do podziału jest 
kwota 2,5 mln zł.

Wnioski, które pomyślnie przejdą w Urzędzie 
Miejskim weryfikację formalną i merytoryczną, będą 
poddane pod głosowanie gliwiczan w dniach od 8 do 
22 czerwca. W tym roku będzie można oddać głos nie 
tylko przez internet, ale także na specjalnych papie-
rowych formularzach – w  wyznaczonych miejscach  
w różnych częściach miasta. Te zadania, które uzyskają 
największe poparcie społeczne, będą miały szansę na 
realizację w przyszłym roku. Chcesz zadecydować, na co 
zostaną wydane pieniądze? Weź udział w czerwcowym  
głosowaniu. 

Do 15 kwietnia  
CZAS NA ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

Do 15 kwietnia przedstawiciele Rady Miasta, rad 
osiedli lub Młodzieżowej Rady Miasta będą mogli prze-
kazywać swoje propozycje zadań do realizacji. To oni będą 
odpowiedzialni za wskazanie przedsięwzięć najważniej-
szych ich zdaniem dla lokalnej społeczności i przygoto-

wanie wniosków do Urzędu Miejskiego. Masz pomysł? 
Skontaktuj się z radnym. Lepiej nie czekać na ostatnią 
chwilę, bo do 15 kwietnia radni muszą złożyć wnioski  
w Biurze Prezydenta i Rady Miasta UM. 

16 kwietnia – 29 maja  
SPRAWDZANIE WNIOSKÓW 

Wnioski radnych dostarczone do Urzędu Miejskiego 
zostaną zweryfikowane w wydziałach UM zajmujących się 
poszczególnymi zagadnieniami, a także w miejskich jed-
nostkach, takich jak np. Zarząd Dróg Miejskich czy Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych. Pod uwagę będą brane 
różnorodne aspekty formalne i merytoryczne. Konieczne 
jest sprawdzenie, czy wskazane przedsięwzięcie może 
być wykonywane przez miejski samorząd – czy miasto 
ma prawne kompetencje do jego podjęcia, czy teren, 
na którym miałoby być realizowane, należy do miasta. 
Osoby odpowiedzialne za weryfikację muszą też ustalić, 
czy przedsięwzięcie nie jest już w trakcie realizacji lub  
w najbliższych planach, a także czy np. nie koliduje z jakąś 
inną inwestycją realizowaną w pobliżu.  

W efekcie wyodrębnione zostaną zadania możliwe 
do wykonania – jednoroczne – wraz z krótkimi opisa-
mi i szacunkowymi kosztami. Zostaną one zestawione 
w trzech grupach: inwestycyjnej, remontowej i zadań 
bieżących. Będą je opiniowali członkowie kierownictwa 
miasta nadzorujący poszczególne wydziały lub jednost-
ki organizacyjne, a ostatecznie zatwierdzi je prezydent  
Gliwic.

1 czerwca OGŁOSZENIE  
PROPOZYCJI BUDŻETOWYCH

Prezydent Gliwic poda do wiadomości wykaz zadań 
jednorocznych, które zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców. Lista zostanie opublikowana 1 czerwca na 
stronie internetowej www.gliwice.eu. Ukaże się także  
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. 

8 – 22 czerwca  
CZAS NA GŁOSOWANIE! 

Mieszkańcy Gliwic, którzy ukończyli 16 lat 
(konieczne będzie podanie m.in. imienia  

i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia i numeru 
PESEL).

Każdy może oddać jeden głos na jedno wy-
brane zadanie, tylko z jednej z trzech grup. 

Każda osoba uprawniona do gło-
sowania będzie mogła oddać głos  

w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formula-
rza elektronicznego lub w formie tradycyjnej – poprzez 
wypełnienie formularza papierowego. Formularze  
w wersji papierowej zostaną wydrukowane w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. Będą też dostępne  
w ponad 20 punktach konsultacyjnych zlokalizowa-
nych w różnych częściach miasta – w budynku Urzędu 
Miejskiego oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
W tych miejscach będzie także można zostawiać wypeł-
nione formularze. Trzecią możliwością oddania głosu 
będzie wysłanie wypełnionego formularza listem do 
Urzędu Miejskiego. 

Do 20 lipca 
WYNIKI KONSULTACJI

Która z propozycji zostanie zrealizowana w 2016 roku? 
Tego dowiemy się do 20 lipca. Do wykonania zostaną skie-
rowane zadania, które uzyskały w swojej grupie najwięk-
szą liczbę głosów i zmieszczą się w limicie finansowania 
dla danej grupy. 

(al)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

ZGŁOŚ POMYSŁ! 
MIESZKAŃCY WYBIORĄ

2 500 000 zł – tyle pieniędzy zaplanowano  
na realizację zadań, które wybiorą mieszkańcy
Zadania będą podzielone na trzy grupy:
• 1 500 000 zł – limit dla zadań inwestycyjnych,
• 800 000 zł – limit dla zdań remontowych,
• 200 000 zł – limit dla zadań bieżących.
Do realizacji będą kierowane te zadania z poszcze-
gólnych grup, na które zagłosuje najwięcej osób  
i które zmieszczą się w limicie finansowania. 

2013 rok – pierwsze głosowanie mieszkańców  
w sprawie zadań jednorocznych

2 000 000 zł – kwota przeznaczona na zadania wybra-
ne przez mieszkańców 
1138 – liczba głosujących
Wśród zrealizowanych przedsięwzięć znalazły się m.in.:
• budowa skweru osiedlowego z infrastrukturą spor-

towo-rekreacyjną na osiedlu Obrońców Pokoju, 
• budowa chodnika wzdłuż ul. Toszeckiej w Czecho-

wicach oraz przy ul. Kopernika,
• budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej  

w Łabędach,
• montaż ogrodzenia i urządzeń do ćwiczeń przy 

placu zabaw przy ul. Horsta Bienka.
2 793 283 zł – kwota wydana ostatecznie na realiza-
cję zadań wybranych przez mieszkańców (w związku  
z poszerzeniem zakresu części zadań) 

2014 rok – drugie głosowanie mieszkańców  
w sprawie zadań jednorocznych

2 500 000 zł – kwota przeznaczona na zadania wybra-
ne przez mieszkańców 
5289 – liczba głosujących
Przykładowe przedsięwzięcia zakwalifikowane do 
wykonania w 2015 roku:
• stworzenie miejsca do ćwiczeń na wolnym powie-

trzu przy ul. Gwiazdy Polarnej na osiedlu Kopernika,
• budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposaże-

nie placu zabaw w Parku Chopina,
• modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z bu-

dową siłowni pod chmurką,
• remont ul. św. Marka (koło placu targowego).

KTO?

JAK?
GDZIE?

Więcej informacji można znaleźć   
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Budżet 2016. Głosowanie”.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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Gliwice już po raz czwarty stały się stolicą polskiej lo-
gistyki. Przed tygodniem to właśnie w naszym mieście 
spotkali się przedstawiciele tego sektora gospodar-
ki, aby podyskutować o tematach, którymi żyje cała 
branża. 

Czwarta z rzędu ogólno-
polska konferencja logistyczna  
w Gliwicach już na stałe zagościła 
w kalendarzu najważniejszych 
spotkań biznesowych w regionie, 
inicjowanych przez władze miasta. 
Wydarzenie przyciąga rokrocznie 
dziesiątki firm z sektora logistycz-
nego i funduszy inwestycyjnych, 
deweloperów, potencjalnych 
najemców, przedstawicieli stref 
ekonomicznych oraz media bran-
żowe i regionalne. To okazja do 
spotkania i porównania poglądów 
na rozwój polskiej logistyki nie tyl-
ko przez przedstawicieli biznesu, 
ale i władz samorządowych. Jak 
obecnie kształtuje się logistyczna 
mapa świata i jak będzie się zmie-
niała? Między innymi na takie 
pytania starali się odpowiedzieć 
uczestnicy konferencji „Logistyka. 
Inwestycje. Przyszłość”. 

W sieci międzynarodowych 
połączeń

Tłem tegorocznych dyskusji  
w hotelu Silvia Gold była aktualna 
sytuacja gospodarczo-polityczna 
na świecie. – Trwa kryzys na 
Ukrainie, a Rosja jest objęta sank-
cjami. Do tego dochodzą konflikty 
na Bliskim Wschodzie, wahania 
kursów walut, spadek cen ropy  
i innych surowców strategicznych 
na światowych rynkach – kreślił 

trudną sytuację geopolityczną  
i walutową Ryszard Petru, prze-
wodniczący Towarzystwa Ekono-
mistów Polskich, w prezentacji 
otwierającej konferencję. Czy to 
szansa, czy zagrożenie dla polskiej 
gospodarki? 

– Polska jest już postrzegana 
przez inwestorów z branży ma-
gazynowej jako rynek dojrzały, 
jest tak samo traktowana, jak 
Niemcy czy Francja – powie-
działa Katarzyna Kopczewska  
z firmy doradczej PwC. – Polskie 
porty gonią świat od „zawsze”. 
Dodatkowo na polskim rynku są 
obecne światowe firmy, a polskie 
firmy stają się potentatami za 
granicą – dodał Marcin Kamola 
z DCT Gdańsk S.A. Jednak, jak 
zauważył Wojciech Dachniewski  
z Cushman & Wakefield, głów-
nych hubów logistycznych  
w Polsce jest tylko kilka, a więk-
szość firm stara się lokować  
na skrzyżowaniach autostrad A1 
i A2 czy A1 i A4. – Drogi są klu-
czowe. Gdy do Rzeszowa dotarła 
autostrada A4, od razu pojawiły 
się tam inwestycje logistyczne – 
podkreślała Katarzyna Kopczew-
ska. 

A co z naszym regionem?

– Inwestując, braliśmy pod 
uwagę kilka krajów. Potem 

uznaliśmy, że główne centrum 
logistyczne ma być w Polsce. 
Postawiliśmy na Śląsk. To miej-
sce działa dobrze, jeśli chodzi 
o przyciąganie inwestorów 
– przekonywała Alina Hołyst- 
-Gabor z firmy EPSP Delta, która 
otworzyła fabrykę w Gliwicach. 
To właśnie nasze miasto często 
wskazują doradcy, m.in. firma 
Cushman & Wakefield, która 
doradzała EPSP lokalizację nad 
Kłodnicą. – Kluczowe było skrzy-
żowanie autostrad – to doskona-
łe położenie – wyjaśnił Wojciech 
Dachniewski. – Istotna była też 
możliwość inwestycji na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej 
oraz zwolnień z podatku od 
nieruchomości. Do tego decydu-
jący wpływ miała bliskość lotnisk  
i dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników – mówił. Dodał też, 
że właśnie w Gliwicach najłatwiej 
o kooperantów. – Dlatego Gliwi-
ce wygrywają! – podsumował.

Na skrzyżowaniu  
autostrad

Miasto chwalił Adam Neu-
mann, zastępca prezydenta 
Gliwic, prezentując jego mocne 
strony i plany na przyszłość. 
– Mamy tereny inwestycyjne, 
rozważanych jest kilka nowych 
przedsięwięć. Sądzę, że po-
wierzchnia magazynowa na 
pewno będzie jeszcze rosła.  
A naszą rolą jest podtrzymywać 
ten trend, czyli budować infra-
strukturę, czy zmieniać plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego, dostosowując je do dyna-
micznego rozwoju gospodarki 
– podsumował.

Słowa przedstawiciela miasta 
potwierdza raport firmy Jones 
Lang LaSalle ze stycznia 2015 r. 
Wynika z niego, że Gliwice ofe-
rują dziś niemal 327 000 m2 

nowoczesnej powierzchni maga-

zynowej w siedmiu parkach prze-
mysłowych, co sprawia, że są 
największym lokalnym rynkiem 
regionu Górnego Śląska, odpo-
wiadającym za 22% istniejących 
zasobów. Obiekty magazynowe 
funkcjonują w dwóch głównych 
skupiskach, z których oba zloka-
lizowane są w pobliżu autostrady 
A4. – Poza znakomitą lokalizacją 
na przecięciu autostrad, kluczo-
wą zaletą Gliwic jako ośrodka 
przemysłowo-logistycznego jest 
duża dostępność działek inwesty-
cyjnych, a zwłaszcza tych dobrze 
skomunikowanych z węzłami 
drogowymi – czytamy w rapor-
cie JLL. 

Ubiegłotygodniową kon-
ferencję zwieńczyła dyskusja  
o tym, jakie inwestycje są pożą-
dane na Śląsku przez branżę logi-
styczną i jak rysuje się przyszłość 
sektora w kraju i na świecie. 

(bom)

LOGISTYKA,  
INWESTYCJE, PRZYSZŁOŚĆ

GOSPODARKA
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W połowie kwietnia rozpoczną się tegoroczne 
remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. 
Szczegółowy wykaz głównych zadań remon-
towych składa się z 28 pozycji. Koszt robót 
finansowanych w całości ze środków budżetu 
miejskiego wyniesie niemal 12,4 mln zł. Re-
monty powinny zakończyć się w listopadzie 
– zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Przewidziano remont nawierzchni asfaltowych jezdni 
o łącznej powierzchni ok. 56 tys. m2 oraz wyremonto-
wanie ok. 27 tys. m2 chodników i miejsc postojowych. 
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów w Gliwicach, które w 2014 roku zwycięży-
ło w przetargu na bieżące utrzymanie dróg publicznych  
w mieście w latach 2014 – 2017. 

– Lista dróg i chodników przeznaczonych do re-
montu została ułożona na podstawie wyników wizji 
lokalnych przeprowadzonych przez inspektorów ZDM, 
analizy uwag funkcjonariuszy Straży Miejskiej, interpe-
lacji gliwickich radnych oraz wniosków mieszkańców 
miasta. Są to drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie 
bądź krajowe, znajdujące się w granicach administra-
cyjnych miasta i zakwalifikowane do dróg publicznych  
– przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy ZDM.

Tegoroczna lista obejmuje w połowie drogi gminne, 
a w połowie – drogi powiatowe (Gliwice mają status 
powiatu grodzkiego). Dwa spośród zaplanowanych re-
montów – przy ul. Paderewskiego i św. Marka – stano-
wią efekt ubiegłorocznego głosowania gliwiczan online  
w ramach konsultacji społecznych. 

W miejskiej kasie przewidziano prawie 18,5 mln zł na 
bieżące utrzymanie gliwickich dróg publicznych. Zapla-
nowane remonty dróg i chodników będą tylko jednym 
z elementów tego przedsięwzięcia. Pozostałe środki 
finansowe przeznaczono na naprawę uszkodzonych na-

wierzchni jezdni ulic i chodników po okresie zimowym 
(„łatanie dziur”).

– Wykonawca remontów ulic jest zobowiązany 
zapewnić wysoką jakość prac drogowych. Okres gwa-
rancyjny w takich przypadkach wynosi 36 miesięcy. Jeśli  
w tym czasie pojawią się usterki techniczne, to firma 
musi je szybko usunąć. Ubytki w jezdniach (popularnie 
nazywane „dziurami”) powinny być zabezpieczone  
w ciągu 1 godziny, a naprawione – najpóźniej po  
24 godzinach od momentu ich zgłoszenia. Czy stan tech-
niczny gliwickich dróg jest zadowalający? W porównaniu  
z sąsiednimi miastami – z pewnością tak. W stosunku 
do potrzeb i oczekiwań społecznych – być może nie. 
Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, że w granicach 
administracyjnych miasta znajduje się ok. 415 km dróg. 
Nie ma technicznych i finansowych możliwości ciągłego 
utrzymywania ich w idealnym stanie technicznym – pod-
kreśla rzecznik ZDM.

(kik)

INWESTYCJE

Działająca w gliwickiej podstrefie KSSE spół-
ka Meiko Trans Polska przewiduje w tym 
roku rozbudowę dotychczasowego zakładu 
produkcyjnego. Firma świadczy wyspecja-
lizowane usługi logistyczne dla japońskich 
koncernów, m.in. dla NGK Ceramics. 

Spółka funkcjonująca przy ul. Wyczółkowskiego  
w Gliwicach planuje przeznaczyć na reinwestycję  
w podstrefie od 23,2 mln zł do 27,3 mln zł. Przedsię-
wzięcie ma być realizowane w latach 2015 – 2017. Część 
środków (około 4,7 mln) pochłonąłby zakup niezabudo-
wanej działki o powierzchni 2,81 ha przy ul. Gaudiego 
w Gliwicach, a resztę – budowa m.in. hali wysokiego 
składowania (wraz z budynkiem socjalno-biurowym) 
o powierzchni ok. 12 tys. m2. Spółka planuje utrzymać 
dotychczasowe zatrudnienie w liczbie 26 osób i zatrud-
nić dodatkowo 11 nowych pracowników. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gliwicka podstrefa 
KSSE pozyskała w Gliwicach 6 inwestycji oraz 8 reinwe-
stycji. Grupa inwestorów strefowych powiększyła się  
o firmy: Autorobot 2, European Packaging Solutions Po-
land, Asuri, Vimex, Hutę Łabędy i MARCO. Na poszerzenie 
swojej działalności i utworzenie nowych etatów w mieście 
zdecydowały się natomiast: Maco Polska, Aiut, GM Ma-
nufacturing Poland, Plastic Omnium Auto, ZWS Silesia, 
NGK Ceramics Polska, Kirchhoff Polska oraz BMZ Poland. 

STREFOWA 
INWESTYCJA  
ZA PONAD  
20 MILIONÓW

WYKAZ PLANOWANYCH REMONTÓW
DROGI GMINNE
• ul. Paderewskiego – budowa miejsc postojowych na 

działce nr 635 (zadanie sondażowe)
• ul. św. Marka – remont nawierzchni jezdni i chodnika 

na odcinku od ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie son-
dażowe)

• ul. Brzozowa – remont nawierzchni jezdni i chodników 
na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Okrzei

• ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – remont nawierzchni 
parkingów wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

• ul. Sobótki – remont nawierzchni jezdni i chodników  
w rejonie nowo budowanego komisariatu

• ul. Uszczyka – remont nawierzchni chodników na całej 
długości ulicy (rejon zabudowań)

• ul. Kochanowskiego – remont nawierzchni jezdni (wy-
brane fragmenty)

• ul. ZWM – remont nawierzchni jezdni i chodników na 
całej długości ulicy

• ul. Skowrończa – remont nawierzchni jezdni i chodni-
ków na całej długości ulicy

• ul. Wałbrzyska – remont nawierzchni jezdni na odcinku 
od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

• ul. Karolinki – remont nawierzchni jezdni i chodników 
na całej długości ulicy

• ul. Wieniawskiego – remont nawierzchni jezdni i chod-
ników na całej długości ulicy

• ul. Żeromskiego – remont nawierzchni jezdni i chod-
ników na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzion- 
karzy

• ul. Zygmuntowska – remont nawierzchni parkingu na 
odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów

DROGI POWIATOWE,  
KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE 
• ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni jezdni na 

odcinku od ul. Krakusa do ul. Czarneckiego
• ul. Traktorzystów – budowa chodnika od nowych za-

budowań (nr 45) w kierunku ul. Tulipanów
• ul. Kozielska – budowa chodnika na odcinku od ul. Braci 

Grimm do nr 246
• ul. Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na 

odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki (+ wy-
brane fragmenty)

• ul. św. Wojciecha – budowa chodnika na odcinku od 
ul. Jałowcowej w kierunku cmentarza

• ul. Wyczółkowskiego – remont nawierzchni jezdni na 
odcinku od ronda do ul. Kozielskiej

• ul. Nad Łąkami – budowa chodnika na odcinku od  
ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich

• ul. Lotników – remont nawierzchni chodników na od-
cinku od ul. Bojkowskiej do ul. Kilińskiego

• ul. Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni (wy-
brane fragmenty)

• ul. Styczyńskiego – remont nawierzchni jezdni na od-
cinku od ul. Kozielskiej do ul. Andersa

• ul. Kościuszki – remont nawierzchni jezdni (wybrane 
fragmenty)

• DK88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmen-
ty)

• ul. Andersa – remont nawierzchni jezdni (wybrane 
fragmenty)

• ul. Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane 
fragmenty)

ULICE DO 
LIFTINGU
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EDUKACJA

Istnieją w całej Polsce. Jednym z głównych powodów niesłabnącej popularności 
klas mundurowych, obok patriotycznych pobudek i oryginalnej oferty edukacyj-
nej, jest nadzieja na etat w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej czy 
renomowanych agencjach ochroniarskich. W Gliwicach od 15 lat żołnierskie uni-
formy zakładają uczniowie profilu wojskowego w Liceum ANIMATOR (ul. Barlickie-
go 3). Od września dwie „mundurówki” o profilu policyjnym i wojskowym zaczną 
działać również w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych  
(ul. Sikorskiego 132).

Mundurowa mundurowej 
nierówna. Są klasy i szkoły,  
w których nastolatki zdobywają 
klasyczne umiejętności: uczą się 
samoobrony, musztry, strzelania, 
kilku języków obcych, w tym co 
najmniej jednego w zakresie roz-
szerzonym. Zaliczają też przed-
mioty uzupełnione o elementy 
prawa, psychologii i socjologii. 
Są jednak i takie placówki, które 
oferują uczniom zdobycie umie-
jętności szczególnych. Mowa  
o certyfikacie spadochroniarza, 
płetwonurka czy pilota. Przy 
wysokim bezrobociu wśród 
młodych ludzi ma to znaczenie,  
o czym syna czy córkę przekonu-
ją często rodzice.

Klasy wojskowe w Liceum 
ANIMATOR przygotowują 
uczniów (chłopców i dziewczęta) 
do przyszłej służby wojskowej 
w jednostkach uczestniczących 
m.in. w misjach pokojowych 
NATO, ONZ, OBWE. Jednostką 
patronacką zapewniającą szko-
lenie na poligonie i obozach 
pod opieką komandosów jest  
6. Batalion Powietrznodesanto-
wy im. gen. dyw. Edwina Rozłu-
birskiego. To elitarna jednostka 
taktyczna. Może wykonywać 
zadania jako desant spadochro-
nowy lub prowadzić działania 
desantowo-szturmowe przy 
wykorzystaniu śmigłowców bo-
jowych. „6” cechuje profesjona-
lizm, mistrzowskie opanowanie 
tajników żołnierskiego rzemiosła 
oraz wysoki poziom sprawności 

bojowej i morale. Te zasady ko-
mandosi przekazują uczniom. 
Okazją do przyjrzenia się funk-
cjonowaniu szkoły będzie dzień 
otwarty przypadający w sobotę, 
28 marca (godz. 10.00 – 13.00). 
Warto wykorzystać ten czas, by 
porozmawiać z nauczycielami  
i uczniami, rozwiać wątpliwości 
czy zobaczyć pokaz umiejętności 
wojskowych młodych ludzi na 
boisku szkolnym. 

Klasy mundurowe w Tech-
nikum nr 8 to novum w ofercie 
gliwickich szkół technicznych.  
W tej chwili trwa do nich nabór. 
Zaczną działalność po waka-
cjach. Zainteresowani absolwen-
ci gimnazjów mają dwie ścieżki 
do wyboru – zostać technikiem 
ekonomistą ze specjalnością 

policyjno-prawną (klasa o profilu 
policyjnym) lub technikiem logi-
stykiem ze specjalnością wojsko-
wą (klasa o profilu wojskowym). 
Szkoła proponuje im m.in. zaję-
cia z techniki i taktyki interwencji 
służb mundurowych, ratownic-
twa medycznego, prawa czy lo-
gistyki wojskowej, prowadzone 
przez policjantów i zawodowych 
żołnierzy, a także przygotowanie 
do testów kwalifikacyjnych do 
pracy w policji i w wojsku. Co 
jeszcze? O tym będzie można się 
przekonać podczas dnia otwar-
tego przypadającego w piątek, 
27 marca (9.00 – 13.00). Warto 
skorzystać! 

(kik)

NABÓR DO 
PRZEDSZKOLI
Uwaga rodzice! 27 marca o godzinie 8.00 rozpocz-
nie się nabór do publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2015/2016. 

W postępowaniu rekru-
tacyjnym biorą udział dzieci 
zamieszkałe w Gliwicach: 
• w wieku 3 – 5 lat (urodzone 

w latach 2010 – 2012),
• dzieci w wieku 2,5 lat (rocz-

nik 2013 r., urodzone do 
końca lutego).

Rodzice dzieci zamiesz-
kałych poza Gliwicami mogą 
ubiegać się o przyjęcie dziecka 
w postępowaniu uzupełniają-
cym, które będzie prowadzo-
ne po zakończeniu postępo-
wania rekrutacyjnego, jeżeli 
przedszkole będzie dyspono-
wało wolnymi miejscami.

Rodzice, którzy mają możli-
wość korzystania z komputera 
i internetu, za pomocą strony 
www.gliwice.przedszkola.
vnabor.pl wypełnią wniosek  
o przyjęcie dziecka, drukują i po 
podpisaniu składają w przed-
szkolu pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy nie mają 
możliwości korzystania z kom-
putera i internetu, pobierają 
wniosek w dowolnym przed-
szkolu, wypełniają go odręcz-
nie i po podpisaniu składają 
w przedszkolu pierwszego 
wyboru. Informacje zawarte 
we wniosku wprowadza do 
systemu informatycznego dy-
rektor lub osoba przez niego 
wyznaczona.

Rodzice mogą ubiegać 
się o przyjęcie dziecka do 
maksymalnie 6 placówek 
(przedszkoli / oddziałów 
przedszkolnych w szkołach), 

które prowadzą rekrutację 
dzieci z określonego rocz-
nika. Rodzice układają listę 
wybranych przedszkoli (grup 
rekrutacyjnych) według swo-
ich preferencji w porządku 
od najbardziej do najmniej 
preferowanej placówki. 
Przedszkole umieszczone na 
liście preferencji na pierwszej 
pozycji nazywane jest przed-
szkolem pierwszego wyboru. 
Kolejność zgłoszenia wnios- 
ków nie ma znaczenia.

W postępowaniu rekru-
tacyjnym obowiązują kry-
teria ustawowe (określone  
w art. 20c ust. 2 ustawy o sys-
temie oświaty) oraz kryteria 
lokalne (określone w uchwa-
le nr IV/60/2015 Rady Miasta 
Gliwice z 19 lutego 2015 r.  
w sprawie określenia kryte-
riów naboru do przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto 

Gliwice na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentów niezbęd-
nych do potwierdzania tych 
kryteriów). W przypadku 
większej liczby kandydatów 
niż liczba wolnych miejsc,  
w pierwszej kolejności brane 
są pod uwagę kryteria usta-
wowe, a następnie kryteria 
lokalne. 

W celu potwierdzenia 
spełnienia kryteriów ustawo-
wych i lokalnych, do wniosku 
należy dołączyć wymagane 
dokumenty. 

(ed)

MODA NA 
MUNDUR TRWA

HARMONOGRAM NABORU:
 X Publikacja oferty i otwarcie strony internetowej dla rodzi-
ców – 27 marca, godz. 8.00

 X Termin dostarczania wniosków przez rodziców – do  
15 kwietnia do godz. 15.00

 X Publikacja listy zakwalifikowanych – 30 kwietnia, godz. 8.00
 X Potwierdzanie woli przez rodziców – od 30 kwietnia do 
 8 maja do godz. 15.00

 X Publikacja listy przyjętych – 13 maja, godz. 8.00

www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl 
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RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

Zastępczy rodzice podejmują się bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania. Muszą 
otoczyć dziecko ciepłem, zapewnić mu spokój i poczucie bezpieczeństwa. Równie waż-
ne, jak zabezpieczenie potrzeb materialnych, jest zadbanie o sferę uczuciową: zapew-
nienie poczucia akceptacji, budowanie przekonania o własnej wartości, pomoc w po-
zbywaniu się lęków. Bycie rodzicem zastępczym to „zawód” twórczy i wymagający, ale 
dający ogromną radość i satysfakcję. 

W Gliwicach jest obecnie  
175 rodzin zastępczych, w których 
znalazło dom 235 dzieci. To ciągle 
za mało. W ubiegłym roku na pod-
stawie postanowień Sądu Rejono-
wego w 22 rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, niezawodowych 
i zawodowych umieszczono  
47 dzieci. 15 dzieci wróciło do 
swoich rodzin biologicznych,  
10 znalazło nowy dom w rodzi-
nach adopcyjnych. – Miasto za 
pośrednictwem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach od wielu 
lat kładzie duży nacisk na pozyski-
wanie i przygotowywanie rodzin 
zastępczych jako najlepszego roz-
wiązania w sytuacji, gdy dziecko 
z jakiegoś powodu pozbawione 
jest możliwości wychowywania 
się w rodzinie biologicznej – mówi 
dyrektor OPS w Gliwicach, Brygida 
Jankowska. 

OTOCZYĆ CIEPŁEM.  
DAĆ POCZUCIE  
BEZPIECZEŃSTWA

Obecnie w Gliwicach wszystkie 
małe dzieci pozbawione opieki 
rodziców oraz noworodki pozo-
stawione po urodzeniu w szpi-
talu nie trafiają już do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, ale 
pod troskliwą opiekę rodziców 
zastępczych. – Konsekwentnie 

dążymy do rozwijania liczby za-
wodowych rodzin zastępczych przy 
jednoczesnym ograniczaniu liczby 
dzieci kierowanych do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.  
W ciągu 5 lat udało nam się 
znacząco poprawić sytuację  
w tym temacie – mówi Ewa Pruska  
z gliwickiego OPS. Bardzo ważnym 
elementem realizowanym w Gliwi-
cach jest proces usamodzielniania 
się osób dorastających i wkraczają-
cych w dorosłość.  

USAMODZIELNIANIE
W 2014 roku 20 osób wycho-

wujących się w rodzinach zastęp-
czych ukończyło 18 lat. 7 pełno-
letnich wychowanków pozostało 
pod opieką rodzin zastępczych 
na dotychczasowych warunkach.  
13 osób rozpoczęło proces usa-
modzielniania, przygotowując się 
pod okiem opiekunów. Najczęściej, 
kontynuując naukę lub ucząc się  
i pracując, oczekują na własne 
mieszkania z zasobów miasta. 
Miasto wprowadziło korzystne 
warunki przyznawania mieszkań 
osobom opuszczającym rodziny za-
stępcze i placówki wychowawcze. 
Przekazało również w użyczenie  
3 mieszkania z przeznaczeniem na 
lokale chronione, w których wy-
chowankowie czekają na własne 

mieszkania i uczą się samodzielno-
ści. Inne formy wsparcia oferowane 
przez miasto to: dofinansowanie 
do wypoczynku dziecka, dofinan-
sowanie do utrzymania lokalu 
mieszkalnego, świadczenie na 
pokrycie kosztów niezbędnego re-
montu, jednorazowe świadczenie 
na zaspokojenie potrzeb dziec-
ka przyjmowanego do rodziny.  
– Miasto aktywnie wspiera rodziny 
zastępcze oraz ich wychowanków. 
Ale realizowane są również progra-
my skierowane do dużych rodzin, 
seniorów oraz najmłodszych gliwi-
czan – mówi zastępca prezydenta 
Gliwic, Krystian Tomala.    

(as)

DUŻO RADOŚCI. 
JESZCZE WIĘCEJ 
SATYSFAKCJI

Beata i Piotr GÓRNY  
od 3 lat prowadzą 
rodzinę zastępczą  
o charakterze  
pogotowia rodzinnego. 
Opiekują się czworgiem 
dzieci. Mają także 
trójkę swoich pociech. 

Jesteśmy pierwszą rodziną zastępczą o charakterze pogotowia ro-
dzinnego w Gliwicach. Mieliśmy trochę pod górkę, bo w pewnym sensie 
przecieraliśmy szlak. W wielu aspektach mogliśmy i możemy w dalszym 
ciągu liczyć na fachowe wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

Do naszego domu przychodzą dzieci w różnym wieku. Zawsze są to 
dzieci z problemami – mniejszymi bądź większymi.  Niektóre wróciły do 
swoich rodzin biologicznych. Inne trafiły do adopcji. Przez 3 lata naszego ro-
dzicielstwa zastępczego przewinęło się przez nasz dom około 40 dzieciaków.  

W tej chwili mamy pod opieką 4-letnich bliźniaków oraz dwoje nowo-
rodków – dziewczynkę i chłopczyka. Doskonale wkomponowały się w naszą 
rodzinę, która obecnie (wliczając nas i troje naszych biologicznych dzieci) 
liczy osiem osób! Najważniejszym zadaniem, które stoi przed rodzicami 
zastępczymi jest odbudowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa, po-
wrót do normalności, przytulenie, dotyk, posiłki o stałych porach, dbałość  
o higienę rano i wieczorem. 

Rodzicielstwo zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego to nasz 
zawód. Nie ukrywamy tego, ale poświęcamy mu się bez reszty. To praca 
24 godziny na dobę. Ale to także misja. Będąc blisko dzieci – sami czegoś 
się uczymy. Potrzebna jest duża doza empatii, cierpliwości. Kiedy dzieci 
zaczynają się uśmiechać, rozwijać, kiedy zaczynają – krok po kroku – osiągać 
pewne sukcesy, radość i satysfakcja nam towarzysząca jest nie do opisania. 

Beata WIŚNIEWSKA wraz  
z mężem Jarosławem 
WIŚNIEWSKIM od 
września ubiegłego roku 
tworzy rodzinę zastępczą 
o charakterze pogotowia 
rodzinnego. Małżeństwo 
opiekuje się obecnie 
czwórką dzieci. Ma 
także dwoje własnych, 
dorosłych pociech. 

Pod koniec września ubiegłego roku pojawiło się w naszym domu 
pierwsze dziecko. Jest z nami do teraz. Dzieci, które trafiają do pogotowia 
rodzinnego najczęściej są zranione, na różne sposoby. Niejeden dorosły nie 
potrafiłby takiego bagażu udźwignąć. A dziecko? Musi. 

Obecnie mamy dużą rodzinę. Jest nas w sumie ośmioro – ja z mężem, 
nasze dorosłe dzieci oraz czworo dzieci, którymi się opiekujemy. To dzieciaki 
w przedziale wiekowym od 3 tygodni do 5 lat. 

Są momenty przyjemne, ale są i trudne. Co jest najtrudniejszego  
w byciu rodzicem zastępczym? Chyba… bezsilność. Bezsilność względem 
życia i pytań, jakie zadają dzieci. Pytają: dlaczego? Kiedy? A czy moja mama 
już nigdy nie zadzwoni? Przy całej wiedzy, jaką posiadam, odpowiadam, 
że nie wiem. Wiem za to, że w rodzicielstwie zastępczym potrzebna jest 
ogromna cierpliwość. Ale są też plusy. Dzieci, które zostają mi powierzone 
przysparzają mi wiele tzw. małych radości. To są dzieci, które mają problemy 
z podstawowymi, życiowymi czynnościami – jedzenie, mycie, porządek 
dnia. Po jakimś czasie, po miesiącu, dwóch, po pół roku – te dzieciaki mają 
zupełnie inne buzie. One są uśmiechnięte, ładnieją. I to wcale nie jest tak, 
że robimy coś nadzwyczajnego. Nie. Po prostu dajemy im poczucie bezpie-
czeństwa, a dzieci to oddają swoim zachowaniem. Nigdy nie wiem, czy to 
ja daję tym dzieciom więcej, czy to one więcej dają mnie. 

W ubiegłym tygodniu w Gliwicach gościła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.  
Zaznaczyła, że podoba jej się sposób pracy z małoletnimi matkami w Gliwicach.  
Jej zdaniem ważne jest również to, że rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie  
pedagogów i psychologów. W spotkaniu wziął udział zastępca prezydenta Gliwic,  
Krystian Tomala.

1. Masz przydział na mieszkanie,  
w którym mieszkasz lub jesteś 
jego właścicielem?

2. Masz miejsce w mieszkaniu na 
to, aby stworzyć przyjętemu 
dziecku odpowiednie warunki?

3. Masz stałe źródło utrzymania?
4. Czy osoby zamieszkujące z Tobą 

są gotowe do przyjęcia nowego 
członka rodziny?

5. Czy w rodzinie występowały 
problemy wychowawcze, które 
pozostały nierozwiązane?

6. Czy była Ci ograniczona władza 
rodzicielska?

7. Czy byłeś/byłaś karana/y?
8. Czy jesteś osobą zdrową, bez 

chorób, które mogłyby unie-
możliwiać prawidłową opiekę 
nad dzieckiem?

9. Czy jesteś osobą uzależnioną od 
alkoholu lub środków odurzają-
cych?

10. Czy mieszkają z Tobą osoby uza-
leżnione od alkoholu lub chore 
psychicznie?

11. Czy sądzisz, że członkowie Twojej 
rodziny, zamieszkujący oddziel-
nie, zaakceptują Twoje plany 
zostania rodziną zastępczą?

12. Czy jesteś w stanie zapewnić 
dziecku opiekę w czasie jego 
choroby?

13. Czy jesteś w stanie zapewnić 
dziecku wypoczynek wakacyjny?

Jeżeli na pytania 1, 2, 3, 4, 8, 11, 
12, 13 odpowiedziałaś/eś TAK 
oraz na pytania 5, 6, 7, 9, 10 

odpowiedziałaś/eś NIE, możesz 
zgłosić swoją kandydaturę do 
Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gliwicach (Dział Profilaktyki  
i Pomocy Dziecku i Rodzinie)  
przy ul. Zwycięstwa 13 [of.],  

tel. 32/230-70-20.

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM 
Przeczytaj uważnie poniższe pytania i odpowiedz na nie – TAK lub NIE

WWW.RODZINAZASTEPCZA.GLIWICE.PL
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EDUKACJA

Po raz trzeci z rzędu drużyna gliwickiego Zespołu Szkół Techniczno-In-
formatycznych obroniła tytuł mistrza w kategorii techników w wiel-
kim sprawdzianie wiedzy matematycznej online M@TANDO. W prze-
ciwieństwie jednak do poprzednich edycji zmagań z królową nauk  
w roli głównej (I – lokalnej i II – regionalnej), tegoroczna odsłona kon-
kursu miała wymiar ogólnopolski!

17 marca w Centrum Edukacji i Biz-
nesu NOWE Gliwice odbyły się finały 
III edycji konkursu M@TANDO organi-
zowanego przez Miasto Gliwice, Śląską 
Sieć Metropolitalną i Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny. Zakwalifikowało się do nich 
po lutowych eliminacjach 40 najlepszych 
szkół ponadgimnazjalnych z całego kra-
ju (po 20 liceów i techników). Szkolne 
zespoły składały się z ucznia klasy pierw-
szej, drugiej i trzeciej lub czwartej. Nasze 
miasto reprezentowały teamy ZST-I, I LO, 
IV LO, LO ANIMATOR oraz VIII LO.

Po godzinnym teście informatycznym 
zwycięstwo zapewniły sobie drużyny I LO  

z Wodzisławia Śląskiego oraz Zespołu 
Szkół Techniczno-Informatycznych z Gli-
wic. Tytuł wicemistrza wywalczyła kolejna 
reprezentacja naszego miasta – drużyna 
I LO (wespół z Technikum Menedżersko-
-Usługowym z Piotrkowa Trybunalskiego). 
Na trzecim miejscu uplasowali się zabrza-
nie (VII LO) i pszczynianie (Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2). Laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wydarzeniu 
towarzyszyły godzinne spotkania z przed-
stawicielami świata nauki, prezentacje 
oraz warsztaty popularyzujące matema-
tykę w sposób przystępny i atrakcyjny dla 
młodych ludzi.    (kik)

Uczniowie szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach wy-
stąpili 10 marca w Muzeum Powstania Warszawskiego. W spektaklu 
„Zaklęcie na W” zagrali swoich rówieśników z czasów drugiej wojny 
światowej. 

Przedstawienie „Zaklęcie na W” 
zostało przygotowane na podstawie 
książki Michała Rusinka pod tym samym 
tytułem, wydanej przy współudziale 
Muzeum Powstania Warszawskiego. To 
historia małego Włodka, któremu pew-
nego roku kończą się wakacje, a zamiast 
szkoły – zaczyna się wojna. Beztroskie  
i kolorowe dzieciństwo zmienia się  
w świat czarno-biały. Nie jest to opowieść 
o wojnie na froncie, ale o szarej codzien-
ności dziecka, które na swój własny spo-
sób próbuje odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości – w mieście okupowanym przez 
Niemców. Bohater opowiada o swoim 
zaangażowaniu w konspirację, o dobrych 
Białych i złych Czarnych Panach i o tym, że 
nie zawsze to, co wydawało się białe czy 
czarne, było takie naprawdę. 

Książka powstała na podstawie auten-
tycznej relacji Włodzimierza Dusiewicza, 
który był także jednym z nastoletnich 
uczestników Powstania Warszawskiego. 
– Bohater książki wciąż żyje, nadal chętnie 
dzieli się swoimi wspomnieniami i to on 
polecił nasz spektakl warszawskiemu mu-
zeum. Widział go ponad rok temu, kiedy 

gościł w naszej szkole w Bojkowie – mówi 
Krzysztof Kruszyński, nauczyciel historii  
w SP nr 8, który wraz z uczniami przygo-
towywał spektakl. – Pokazywaliśmy go 
już kilka razy w Gliwicach, a pracowali-
śmy nad nim w ramach jednego z kółek 
zainteresowań. Uczniowie zainspirowani 
autentyzmem opowiadania, jego symbo-
licznym kontrastem barw oraz żywiołową 
akcją chcieli w teatralnej formie oddać kli-
mat wojny i okupacji. Połączenie historii 
i teatru jest na pewno atrakcyjnym spo-
sobem na przekazanie wiedzy – dodaje.  

Występ w Muzeum Powstania War-
szawskiego dostarczył młodym amba-
sadorom naszego miasta sporo emocji. 
Na widowni zasiadło około 150 osób,  
w tym uczniowie kilku warszawskich 
szkół podstawowych oraz specjalnie za-
proszeni goście, m.in. kilku powstańców 
warszawskich. Był także bohater książki  
i spektaklu – Włodzimierz Dusiewicz, 
który opowiadał o swoich wojennych 
przeżyciach. Prezentacja przedstawienia 
w Warszawie doszła do skutku dzięki 
wsparciu finansowemu Miasta Gliwice.  

(al)

GLIWICZANIE NA PODIUM

Wielkiemu sprawdzianowi wiedzy matematycznej  
M@TANDO towarzyszyły warsztaty popularyzujące  
matematykę i technologie ICT

O spektaklu:
Wiem, że można inscenizować opowiadania, wiersze, wspomnienia, ale nigdy nie 

myślałem, że to mnie spotka. Widziałem siebie na scenie w „Zaklęciu na W”, byłem 
szczęśliwy, zadowolony i pełen podziwu dla odtwórców, jak i pomysłodawców – dzię-
kuję i gratuluję! Włodzimierz Dusiewicz, bohater „Zaklęcia na W” 

Oglądając młodych aktorów odtwarzających młodych warszawiaków, ma się 
wrażenie udanej sztafety pokoleń. Na scenie ożywa klimat okupacji i dojrzewania do 
patriotyzmu. dr Krzysztof Zajączkowski, autor książek o historii najnowszej

Uczciwe przedstawienie. Młodzi ludzie, rówieśnicy bohatera, opowiadają  
o „luksusie” czarno-białego świata. Wystarczy, by przeraźliwie zatęsknić za pełnymi 
kolorami…

Leszek Styś, Teatr „A”

ZAKLĘCIE NA „W”
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MIASTO STROI SIĘ NA WIOSNĘ. BĘDZIE PIĘKNIE!

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w najbliższych dniach przyozdobi miasto bli-
sko 13 tys. sadzonek. Kwiatami przystrojone zostały już między innymi trzy rzeźby  
w kształcie pisanek, które przy ul. Dworcowej przypominają o zbliżających się Świętach 
Wielkanocnych. Na przełomie marca i kwietnia sadzone będą bratki (fiołek trójbarwny) 
oraz pierwiosnki. Poza tym ukwiecone zostaną rabatki na ulicach Zwycięstwa oraz Nowy 
Świat. Kolejne nasadzenia rozpoczną się w połowie maja. – W ciągu roku odbywają 
się w sumie trzy akcje sadzenia kwiatów – wiosenna, letnia oraz jesienna. W sumie to 
około 170 tys. sadzonek. Są to m.in.: begonie, aksamitki, dalie, pelargonie i petunie – 
mówi Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. Wiosną sadzone są również drzewa (choć główna akcja nasadzeń odbywa 
się jesienią). Młode drzewka (klon pospolity – forma kulista) posadzone zostały przy  
ul. Kormoranów oraz na terenie Orlika przy ul. Jasnej.  

RUSZAJMY NA SPOTKANIE Z WIOSNĄ
Najbardziej zagorzali amatorzy dwóch kółek nie zsiadają ze swoich rowerów nawet 

zimą, ale dla wielu cyklistów sezon dopiero się rozpoczął. W niedzielę (29 marca) 
wyruszy V Wiosenny Rajd Rowerowy z gliwickiego Rynku do Czechowic.

Jarosław Szerszeń, wiceprezes Turystycznego Klubu  
Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach:

Na wiosenne przejażdżki polecam trasę do Rachowic, 
która prowadzi od ul. Sowińskiego, koło ogródków działko-
wych i dalej aleją kasztanowców. Jest naprawdę malownicza.  
W samych Gliwicach najładniejszy wiosną jest Park Chopina.  
Lubię go nie tylko dlatego, że wychowałem się w jego pobliżu. 
Teraz też często go odwiedzam, zwłaszcza kiedy jest dodatko-
wa okazja, np. plenerowy koncert czy wydarzenie.

To, że słońce (także wiosenne) poprawia nastrój wiedzą doskonale gliwiccy piłka-
rze, dla których futbolowa wiosna rozpoczęła się dużo wcześniej niż kalendarzowa. 
Pierwszy mecz w tej rundzie rozegrali już w połowie lutego. 

Hebert Silva Santos, zawodnik Piasta Gliwice:
Zimno bardzo mnie męczy. W Brazylii żyjemy słońcem  

i plażami. W moim kraju najcieplej jest wtedy, kiedy w Polsce 
jest zimno. Polecam wszystkim wyjazd tam w zimie. Ludzie 
są bardziej weseli, bardziej szczęśliwi i radośni – to na pewno 
sprawka słońca.

Dla mnie zima w Polsce nie ma niestety zbyt wielu atutów. 
Najlepiej zaszyłbym się wtedy w domu i pił gorącą czekoladę. 
Żałuję tylko, że nie miałem zbyt wielu okazji, żeby podziwiać 
świąteczne ozdoby w Gliwicach.

Na otwarcie wiosennego, muzycznego sezonu, 9 maja w Gliwicach wystąpią Kasia 
Popowska i Grzegorz Hyży. Ich występ pod Radiostacją uświetni kolejną, sztandarową 
wiosenną imprezę – Rajd Miejski 360 stopni (więcej informacji o rajdzie na stronie 
internetowej www.gliwice.eu).

CHORZY NA WIOSNĘ? 
To, co jednych cieszy, czyli budząca się do życia przyroda, innych przyprawia o ból 

głowy, swędzenie, katar, wysypkę. Alergikom wiosną na pewno nie jest lekko. Jednak 
nie tylko oni negatywnie odczuwają skutki przesilenia wiosennego. 

Dr n. med. Helena Zakliczyńska:
Z uwagi na łagodną zimę sporo osób zmaga się z infekcja-

mi, które trwają długo, mimo że mamy coraz bardziej wiosenną 
aurę. Wiosną dokuczają też alergeny, przede wszystkim wziew-
ne (m.in. pylące od lutego brzozy). To trudny czas dla naszego 
organizmu. Wielu z nas odczuwa osłabienie i przepracowanie. 
Najlepiej radzić sobie z nim naturalnymi metodami. Sięgajmy 
po owoce, jedzmy warzywa – one z powodzeniem zastąpią 
sztuczne suplementy diety.

Wiosna w Gliwicach będzie kolorowa i pełna ciekawych wydarzeń. A czy będzie 
też zdrowa i aktywna – to zależy od każdego z nas.   

(mag)

ROZMAITOŚCI

W gliwickim Parku Szwajcaria przepięknie rozkwitły krokusy

WIOSNA: 
JESTEM NA TAK!
Mamy wiosnę: astronomiczną (od 20 marca) i kalendarzową (od 21 marca). 

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

http://www.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  13/2015 (736), 26 marca 201510

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione oraz odgadnie tytuł książki, do 
której ono nawiązuje, może wziąć udział w konkursie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach. Znasz rozwiązanie?

Bibliotekarze stanęli przed 
obiektywem Bożeny Nitki.  
W efekcie powstały zdjęcia z li-
terackim klimatem. Co miesiąc 
publikowane jest jedno. Pierw-
sze trzy osoby, które odgadną, 
jakie miejsce w Gliwicach 
zostało sfotografowane oraz 
podadzą tytuł książki, otrzymają  
nagrody. 

Oto podpowiedzi marca. 
Tytuł książki: druga część 

szwedzkiej trylogii. 
Miejsce: jeden z większych 

terenów zielonych w Gliwicach 
(można podać nazwę ulicy, przy 
której się znajduje lub pełną 
nazwę z 1945 r.). Odpowiedzi 
należy przesłać do 31 marca na 
adres instrukcyjny@biblioteka.
gliwice.pl, wpisując w tytule 
wiadomości hasło „PO NITCE”. 

(kik)

Chcesz wiedzieć więcej? 
Odwiedź jedną ze stron:

…zachęcają gliwiccy biblio-
tekarze i zapraszają do udziału 
w akcji zbiórki książek. Do  
10 kwietnia książki można zo-
stawić w: Urzędzie Miejskim 
(przy wejściu od ul. Zwycię-
stwa, naprzeciwko informacji 
głównej), Bibliotece Głównej 
Politechniki Śląskiej (ul. Ka-
szubska 23), filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (adresy 
placówek są dostępne na 
www.biblioteka.gliwice.pl),  
w gliwickich szkołach biorących 
udział w akcji, a także w filiach 
Biblioteki Politechniki Śląskiej 
w Katowicach (ul. Krasińskie-
go 8) i Rybniku (ul. Kościusz-
ki 54). Zebrane zbiory zostaną 
dostarczone do gliwickich świe-
tlic środowiskowych, przekaza-
ne Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”, a także 
wspomogą przedsięwzięcie pod 
hasłem „Podziel się książką”.  
– 23 kwietnia, w ramach Gli-
wickich Obchodów Światowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich, 
w kilkunastu punktach miasta 
będzie można wymienić swoje 
książki na inne – zapowiadają 
bibliotekarze. Organizatorami 
akcji są Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach, Śląska 
Sieć Metropolitalna, Biblioteka 
Główna Politechniki Śląskiej 
oraz Gimnazjum nr 3 im. No-
blistów Polskich. 

(bom)

MIASTO I MIESZKAŃCY

20 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Z myślą o 26 parach przygotowano okoliczno-
ściowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” publikujemy zdjęcie małżeństw świętujących 
półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w pierwszej turze). W gronie obchodzących 
Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Stanisława i Adam Basiurowie, Elżbieta i Jan Doktorowie, Barbara i Antoni Dwo-
raczkowie, Janina i Eugeniusz Frączkowie, Edeltrauda i Stanisław Groszowie, Janina i Zbigniew Grygielowie, Maria i Ryszard Gurscy, Danuta 
i Waldemar Kaniowie, a także Emilia i Jan Kosińscy.                           (kik)
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ZŁOTE GODY

WWW.
BIBLIOTEKA. 
GLIWICE.PL 

WWW.BOZENANITKA.COM

Uwaga konkurs!PODZIEL SIĘ 
KSIĄŻKĄ… PO NITCE DO... KSIĄŻKI!

Złóż wniosek na kartę  
rabatową.Szczegóły na 
www.gliwice.eu

mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
http://www.biblioteka.gliwice.pl
http://www.biblioteka.gliwice.pl
http://www.bozenanitka.com
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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SPORT

BRĄZ DLA SZERMIERZY 
PIASTA

RADOSLAV 
LATAL NOWYM 
TRENEREM 
PIASTA GLIWICE

JUNIOR Z GLIWIC 
MISTRZEM 
ŚWIATA  
W JU-JITSU

Uwaga konkurs!

Łukasz Ważny (na zdjęciu z lewej), zawodnik KS Kodokan Gliwice, 
został Mistrzem Świata juniorów w Ju-Jitsu. Jego klubowy kolega, 
Remigiusz Jander (na zdjęciu z prawej), zajął piąte miejsce na świe-
cie w swojej kategorii. Zawody odbyła się w Grecji.

– Ze wzruszeniem cała ekipa z Polski 
wysłuchała „Mazurka Dąbrowskiego”  
– relacjonował Mariusz Ważny (na zdję-
ciu w środku), trener naszego medalisty.  
– Dla nas są to niezapomniane chwile  
i zwieńczenie ciężkiej pracy. Mistrzo-
stwa Świata Juniorów w Ju-Jitsu odbyły 
się między 13 a 15 marca w Atenach. 
Wzięło w nich udział ponad sześciuset 
zawodników z 28 krajów.  

Pierwszym sukcesem gliwickich 
juniorów było już samo powołanie do 
kadry. Łukasz Ważny walczył w najlicz-
niej obsadzonej kategorii do 66 kg, ale 
nawet w tzw. grupie śmierci nie miał 
sobie równych. Przed finałem stoczył 
pięć zwycięskich pojedynków z zawod-
nikami z Włoch, Emiratów Arabskich, 
Rosji i Grecji. 

– Przy tak wysokim poziomie decy-
dowały drobne błędy. Ważny był każdy 
punkt. Łukasz pokazał wielką klasę, 
pokonując wszystkich przeciwników po 

kolei – chwali swojego podopiecznego 
Mariusz Ważny. W finale Łukasz Ważny 
musiał zmierzyć się z Polakiem Oska-
rem Szczepaniakiem, z którym miesiąc 
wcześniej przegrał na krajowej arenie. 
Zawodnik gliwickiego klubu zrewanżo-
wał się rodakowi za niedawną porażkę. 

– W tym dniu nikt nie był w stanie 
pokonać Łukasza – ocenił trener gliwi-
czan. – Po bardzo emocjonującym i wy-
równanym początku pojedynku Łukasz 
przejął całkowitą inicjatywę, bezapela-
cyjnie wygrywając na punkty.

Udany występ (w kategorii do 60 kg), 
zaliczył też Remigiusz Jander. Po kontro-
wersyjnych decyzjach sędziów, pierwsze 
starcie z Belgiem przegrał o jeden punkt. 
Wprawdzie pokonał później reprezen-
tantów Kazachstanu, Turcji i Rosji, kwa- 
lifikując się do walki o brąz, ale w ostat-
nich sekundach walki z belgijskim prze-
ciwnikiem opadł z sił i ostatecznie zajął 
piąte miejsce na świecie.                 (mag)

Były reprezentant Czechosłowacji 
i Czech związał się z gliwickim klubem 
kontraktem obowiązującym do końca 
czerwca z opcją przedłużenia o kolejny 
rok. Latal jest czterdziestopięcioletnim 
szkoleniowcem. Ostatnio pracował w Ko- 
szycach, gdzie m.in. walczył o awans 
do III rundy kwalifikacji Ligi Europy. Ze 
słowackim pracodawcą rozstał się przez 
problemy finansowe klubu. Wcześniej 
trenował Banik Ostrawa, FK Banik So-
kolov, SFC Opava i MFK Frýdek-Místek.
Zdecydowanie większe sukcesy Latal 
osiągał jako piłkarz. Ma na koncie m.in. 
wicemistrzostwo Europy zdobyte z repre-
zentacją Czech w 1996 roku w Anglii. Poza 
tym prawy obrońca/pomocnik w barwach 
niemieckiego Schalke 04 sięgnął po Pu-
char UEFA w sezonie 1996/1997, poko-
nując w finale Inter Mediolan. W sumie  

w Schalke rozegrał prawie 200 meczów, 
zdobywając 14 goli. Zdaniem kibiców 
Latal został sklasyfikowany na dziesiątym 
miejscu na liście najlepszych czeskich za-
wodników dekady (1993-2003). Ponadto  
w 2010 roku kibice Sigmy Ołomuniec wy-
brali go jako zawodnika Drużyny Gwiazd 
wszech czasów. Jego asystentem został 
Jiří Neček.                                  (piastgliwice)

Szermierze Piasta Gliwice rozpoczęli ten rok od sukcesów i idą za ciosem. Po pięciu medalowych miej-
scach juniorów w krajowych mistrzostwach i brązie dla seniora w Pucharze Polski, kolejne brązowe me-
dale, tym razem z Młodzieżowych Mistrzostw Polski, przywieźli Jagoda Zagała i Aleksander Staszulonek. 

Na zawody, które odbyły się między 
6 a 8 marca w Warszawie, gliwiccy szer-
mierze jechali jako jedni z faworytów. Dla 
Jagody Zagały zawody Pucharu Polski do 
lat 23 były okazją do sprawdzenia nowe-
go stylu walki. Utytułowana zawodniczka 
(na swoim koncie ma m.in. brązowy me-
dal Młodzieżowych Mistrzostw Świata) 
rok temu zakończyła wiek juniorski. Jak 
pokazały ostatnie występy, Zagała odna-

lazła się w wyższej kategorii wiekowej, 
a trzecie miejsce na podium pozwala 
mieć nadzieję na kolejne sukcesy gliwi- 
czanki. 

Równie udany występ w Młodzieżo-
wym Pucharze Polski zaliczył Aleksander 
Staszulonek. Szermierz, występujący  
w barwach Piasta Gliwice, przegrał  
w półfinale z Mateuszem Antkiewiczem 
(również gliwiczaninem, który obecnie 

broni barw AZS Katowice). On również 
wrócił z zawodów z brązowym medalem. 

Młodzi szermierze nie zawiedli więc 
oczekiwań, a ich sukcesy cieszą tym bar-
dziej, że medalowe miejsca mogą stać się 
dla nich przepustką do Mistrzostw Euro-
py. Kolejne medale zawodników byłyby 
idealnym prezentem z okazji przypada-
jącego w tym roku 70-lecia klubu. 

(mag)

Debiut nowego szkoleniowca nie był udany. W ostatniej kolejce  
ekstraklasy Piast Gliwice przegrał z Koroną Kielce 1:2 (1:0). O kolejne  
ligowe punkty pod wodzą nowego szkoleniowca gliwiczanie  
powalczą 4 kwietnia na wyjeździe z warszawską Legią. 
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ŚRODOWISKO

Co roku na wiosnę obserwuje się w naszym mieście zjawisko masowej, nieumie-
jętnej pielęgnacji drzew, polegającej na nadmiernej redukcji ich koron. W związku 
z powtarzającym się procederem Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przypomina po raz kolejny ogólne zasady techniki cięć wykonywanych na 
drzewach w ramach zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i technicznych.

1. Wszelkie cięcia w koronach 
drzew muszą mieć uzasadnie-
nie.

2. Należy bezwzględnie unikać 
cięć konarów o dużych śred-
nicach.

3. Należy unikać cięcia konarów  
i grubych gałęzi przy pniu.

4. Drzewa po przeprowadzonych 
zabiegach powinny zachować 
swój naturalny pokrój.

5. We wszystkich przypadkach 
powierzchnia cięcia powinna 
być gładka, a brzegi rany nie 
mogą być poszarpane.

Najczęstsze nieprawidło-
wości popełniane przy 
pielęgnacji drzew: 
• wycinanie żywych gałęzi, któ-

rych usunięcie nie jest uza-
sadnione ani względami bio-
logicznymi, ani technicznymi 
(nie kolidują z obiektami bu-
dowlanymi czy infrastrukturą 
oraz nie stwarzają zagrożenia 
bezpieczeństwa);

• niepotrzebna redukcja koron 
drzew rosnących na terenach 

zielni, posadzonych w odpo-
wiednich miejscach i odległości 
w stosunku do innych drzew  
i obiektów budowlanych – 
drzewa te poza usunięciem 
posuszu winny zachować swój 
naturalny pokrój;

• zbyt intensywne cięcia koron, 
niezgodne ze sztuką ogrodni-
czą;

• nadmierne podkrzesywanie  
i podnoszenie środka ciężkości 
poprzez usuwanie gałęzi i kona-
rów od dołu;

• ogławianie;
• zdeformowanie pokroju drze-

wa;
• cięcia drzew „płaczących”  

w nieodpowiednim terminie;
• cięcia zbyt grubych gałęzi  

w ramach cięć pielęgnacyj- 
nych;

• miejsca cięcia o nierównej 
płaszczyźnie z poszarpanymi 
krawędziami;

• obrywy żywych części pnia;
• pozostawianie „tylców” – kiku-

tów konarów bez pozostawie-
nia gałęzi prowadzącej.

Jednocześnie przypomina 
się wszystkim posiadaczom. 
właścicielom, administratorom 
i zarządcom nieruchomości  
o przestrzeganiu zasad wynikają-
cych z zapisu ustawy o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 r. 
(DzU.2013.627 – t.j. z 2013 r.,  
art. 82 ust. 1a), który stanowi:

„Zabiegi w obrębie korony 
drzewa na terenach zieleni 
lub zadrzewieniach mogą 
obejmować wyłącznie:
1. usuwanie gałęzi obumarłych, 

nadłamanych lub wchodzą-
cych w kolizje z obiektami bu-
dowlanymi lub urządzeniami 
technicznymi,

2. kształtowanie korony drzewa, 
którego wiek nie przekracza 
10 lat,

3. utrzymywanie formowanego 
kształtu korony drzewa”.
W przypadku zniszczenia 

drzew lub krzewów wskutek 
niewłaściwie wykonanych cięć,  
prezydent miasta – zgodnie  
z art. 88 ww. ustawy – wymierza 

karę administracyjną posiada-
czowi nieruchomości, na której 
dokonywane były cięcia na drze-
wach lub krzewach.

Bez względu na to, kto wy-
konuje zabiegi pielęgnacyjne 

w koronach drzew, zawsze za 
zniszczenie drzewa odpowiada 
posiadacz nieruchomości, na 
której one rosną!

Wydział Środowiska UM

JAK NIE NALEŻY  
CIĄĆ DRZEW!

Przykład źle przyciętego drzewa

Informacja została przygotowana na podstawie opracowań:
1. M. Siewniak „Mały przewodnik cięcia drzew, krzewów, pnączy 

i pnączy ozdobnych dla właścicieli, zarządców nieruchomości, 
służb miejskich i innych wykonawców prac pielęgnacyjnych”

2. Mark i Margarita Siewniak „Cięcia drzew, krzewów i pnączy. 
Przewodnik dla arborysty”

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Chcesz pozbyć się z domu nieużywanych lub niedziałających urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych? W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. 

28 marca stanowisko, na 
którym będzie można zostawić 
stary telewizor, telefon, monitor, 
lodówkę, kuchenkę, pralkę, nie-
działające radio, zużyte żarówki 
lub inne niepotrzebne urządze-
nia, pojawi się w godzinach od 
10.00 do 14.00 na placu przy 
kościele przy ul. Daszyńskiego  

w Ostropie. Harmonogram 
kolejnych zbiórek można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.gliwice.eu w zakładce 
„Ekologia”. 

Należy pamiętać, że elektro-
odpadów nie wolno wyrzucać 
do śmietnika! Starych czy zepsu-
tych urządzeń nie należy także 

przechowywać. Zawierają one 
toksyczne metale ciężkie oraz 
niebezpieczne związki chemicz-
ne. Biorąc udział w miejskiej 
akcji, można pozbyć się nie tylko 
niepotrzebnych przedmiotów, 
lecz zadbać przy okazji o własne 
zdrowie i najbliższe otoczenie. 

(bom)
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SAMORZĄD/OGŁOSZENIA

OBRADY NA ŻYWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady 
Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dysku-
tują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wy-
starczy dostęp do internetu i komputera. Można tam śledzić bezpośredni 
przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, 
zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA
26 marca 2015 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim o godz. 13.00  
rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice z następującym porząd-
kiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 19 lutego 2015 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

intencji wniesienia przez miasto Gliwice 
aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością w Gliwicach hali 
widowiskowo-sportowej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale za-
kładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2015 rok.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie umarzania, odraczania ter-
minów płatności, rozkładania na raty 
należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu 
Gliwice oraz jego jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy pu-
blicznej w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publiczną oraz 
wskazania organów uprawnionych do 
udzielania ulg.

11. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XVI/345/2012 w sprawie re-
gulaminu targowisk w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objecie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Gliwickiego Centrum Me-
dycznego Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

13. Projekty uchwał w sprawie udzielenia do-
tacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2015 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków.

14. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Gliwice.

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały  
nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobiera-
nia opłat za parkowanie na terenie miasta 
Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie przyję-
cia planu gospodarki niskoemisyjnej 
realizowanego w ramach priorytetu  
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetycz-
na – Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej – plany 
gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/
POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013.

17. Projekt uchwały w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej w Gli-
wicach przy ul. Wawelskiej, obejmującej 
działkę nr 842/2, obręb Sośnica.

19. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na uchylenie uchwały  
nr XXXV/1055/2010 Rady Miejskiej w Gli- 
wicach z 10 czerwca 2010 r. podjętej w spra- 
wie wyrażenia zgody na zamianę nieru-
chomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice, położonych na zachód od ulicy 
Sienkiewicza, na nieruchomości będące 
w użytkowaniu wieczystym Vattenfall 
Distribution Poland S.A., położone na 
północ od ulicy Wybrzeże Armii Krajowej.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy na czas nieoznaczony z do-
tychczasowym dzierżawcą nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ulicy Gwiazdy 
Polarnej.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony z dotych-
czasowym dzierżawcą nieruchomości po-
łożonej w Gliwicach przy ulicy Radiowej.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości miasta 
Gliwice oraz Fabryki Drutu Gliwice SA, 
położonych przy ul. Pszczyńskiej, Sokoła, 
Toszeckiej, Kasztanowej i Przemysłowej.

23. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XXI/423/2012 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego po południowej stronie au-
tostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów.

24. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia 
od sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta (zatwierdzonego uchwałą 
nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.).

25. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia 
kształcenia w niektórych zawodach.

26. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
niektórych szkół z zespołów szkół.

27. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
niektórych szkół.

28. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na ich realiza-
cję w 2015 r. 

29. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Gliwice w 2015 roku.

30. Projekt uchwały w sprawie konsultacji  
z mieszkańcami Gliwic, dotyczących 
zmian statutu osiedla Trynek.

31. Projekt uchwały w sprawie procedury 
rozpatrywania skarg i wniosków przez 
Radę Miasta Gliwice.

32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi mieszkańca na dyrektora Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych.

33. Projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz 
ustalenia zakresów ich działania i składów 
osobowych.

34. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

35. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynier-
skiego BIPROHUT Sp. z o.o. w Gliwicach 
informuje, że od 1 kwietnia pojazdy osób 
innych niż najemcy nieruchomości przy 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9 
i Stanisława Dubois 16 (siedziby m.in. 
Prokuratur Rejonowej i Okręgowej, firm 
Ista SS, BIPROHUT czy Biedronka) będą 
miały ograniczoną możliwość wjazdu na 
teren posesji. – Zmiany te nie dotyczą 
dojeżdżających na zakupy do sklepu Bie-
dronka! – podkreśla dyrekcja spółki.

Organizacją ruchu będzie zajmować 
się firma S.O.S. Ochrona. Dodatkowe 
informacje w tej kwestii można znaleźć 
na stronie internetowej www.biprohut.
gliwice.pl lub uzyskać pod numerem  

tel. 32/777-53-10 w godzinach od 8.00 
do 14.00.                   (kik)

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni na czas zastępstwa pracownika na 

stanowisku opiekuna zmianowego w Izbie Wytrzeźwień przy 
ul. Okopowej 6, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Liczba miejsc: 1 
Forma zatrudnienia: na zastępstwo
Termin zatrudnienia: od zaraz

Wymagania konieczne: 
• płeć: mężczyzna,
• wykształcenie: co najmniej 

średnie,
• niekaralność,
• dyspozycyjność (praca zmianowa),
• stan zdrowia pozwalający na za-

trudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe: 
• podstawy obsługi komputera,
• obsługa kasy fiskalnej.

Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało:
• opieka nad pacjentami przeby-

wającymi w Izbie Wytrzeźwień,
• rzetelne prowadzenie dokumen-

tacji Izby Wytrzeźwień (w tym 
wystawianie wezwań do zapłaty 
i paragonów fiskalnych),

• stała dbałość o czystość i po-
rządek w pomieszczeniach Izby 
Wytrzeźwień.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 
2 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00. 

Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (tekst jednolity DzU 
2014, poz. 1182)",

2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające 

wykształcenie.

Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd 
Pracy informuje

Oferty z 19 marca 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

• elektromonter – wykształce-
nie zawodowe, średnie, spec. 
elektryczne, staż pracy: 2 lata, 
uprawnienia SEP do 1 kV, wyko-
nywanie instalacji elektrycznych 
do 1 kV, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i woj. śląskie;

• kierowca kat. D – wykształcenie 
zawodowe, doświadczenie za-
wodowe mile widziane, upraw-
nienia, dobry kontakt z klientem, 
dyspozycyjność, transport osób 
i rzeczy, miejsce pracy: trasy 
krajowe + delegacje do Włoch 
i Hiszpanii;

• pracownik serwisu naczep 
chłodniczych – wykształcenie 
– brak wymagań, wymagane 
doświadczenie na stanowisku 
mechanika lub lakiernika, umo-
wa na okres próbny, miejsce 
pracy: Pyskowice;

• monter zestawów bateryjnych 
– oferta dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 
– wykształcenie min. zasadni-
cze zawodowe, staż pracy nie-
wymagany, montaż zestawów 
bateryjnych – składanie, luto-

wanie, klejenie, etykietowanie, 
testowanie, inne czynności wy-
magane w procesie produkcyj-
nym, praca stojąca, dwie zmiany, 
miejsce pracy: gliwicka strefa 
ekonomiczna;

• asystent managera – wykształ-
cenie – brak wymagań, biegła 
znajomość języka angielskiego  
w mowie i piśmie, biegła obsługa 
komputera (system Windows), 
dyspozycyjność, samodziel-
ność, miła aparycja, czynne 
prawo jazdy kat. B z 2-3 letnim 
doświadczeniem w kierowaniu 
pojazdem, zakres obowiązków: 
bieżące wsparacie Dyrektora Ge-
neralnego w zakresie realizowa-
nych zadań, przygotowywanie 
raportów i prezentacji, realizacja 
założonych celów oraz strategii 
zakupowo-sprzedażowych firmy, 
pozyskiwanie nowych i utrzymy-
wanie obecnych relacji bizne-
sowych z klientami, doradztwo  
w zakresie oferowanych produk-
tów, kreowanie pozytywnego 
wizerunku firmy, jedna zmiana, 
umowa-zlecenie (stawka godzi-
nowa).

UŻYTKOWANIE  
WIECZYSTE

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 Banku Śląskiego przyjmowane są bez do-
datkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać  
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter 
budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  
pok. 439-440 (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 informu-
je, że przedmiotowa opłata należna jest na 
podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tj. DzU z 2014 r., poz. 518) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nierucho-

mości oddanych w użytkowanie wieczyste 
na cele szczególne, wymienione w art. 72 
ust. 3 pkt. 1-3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości 
przeznaczonych na cele mieszkalne (art. 72 
ust. 3 pkt 4 ww. ustawy),

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

Wartość nieruchomości określana jest w akcie 
notarialnym (lub decyzji administracyjnej), któ-
rym dana nieruchomość została oddana w użyt-
kowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przy-
padku 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 ta-
kim przypadku użytkownik wieczysty powinien 
do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo  
z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej zaktualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, 
którym oddano nieruchomość na cele miesz-
kalne, a których dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej 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 udzie-
lenie bonifikaty należy składać przed upływem 
terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego 
roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty 
od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
znajduje się na stronie internetowej miasta:  
www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

ZMIANY ZASAD RUCHU  
NA TERENIE BIPROHUTU!

fo
t. 

A.
 S

os
no

w
sk

i

http://bip.gliwice.eu/strona=120,607,999999999999
http://www.biprohut.gliwice.pl
http://www.biprohut.gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.mzuk.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10509,1885
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19 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się 
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej 

własność Miasta Gliwice, obejmującej działkę nr 710, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0037 ha (KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo-
ści, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowa-
niu wieczystym Miasta Gliwice, obejmującej działkę nr 711, ob-
ręb Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha (KW nr GL1G/00046749/3), 

położonych w Gliwicach przy ul. Korczoka.

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 200 700,00 zł 

Wadium: 20 100,00 zł

Minimalne postąpienie: 2010,00 zł
Cena nieruchomości jest opodat-
kowana podatkiem VAT, zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn. DzU  
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
18 listopada 2014 r. przeprowadzo-
ny został I przetarg nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
19 lutego 2015 r. przeprowadzony zo-
stał II przetarg nieograniczony, który 
zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 710, 
obręb Sośnica, o powierzchni  
0,0037 ha, objęta jest księgą wie-
czystą nr GL1G/00110842/5, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe.
Działka oznaczona numerem 711, 
obręb Sośnica, o powierzchni  
0,1193 ha, objęta jest księgą wie-
czystą nr GL1G/00046749/3, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe.

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własno-
ści niezabudowanej nieruchomości, 
obejmującej działkę nr 710, obręb 
Sośnica, oraz prawo użytkowania 
wieczystego niezabudowanej nie-
ruchomości, obejmującej działkę  
nr 711, obręb Sośnica, położonych  
w Gliwicach przy ul. Korczoka.
Działka nr 710, obręb Sośnica, sta-
nowi własność Miasta Gliwice, nato-
miast działka nr 711, obręb Sośnica, 
stanowi własność Skarbu Państwa, 
a prawo użytkowania wieczystego 
ustanowione zostało do 5 grudnia 
2089 r. na rzecz Miasta Gliwice.
Otoczenie nieruchomości stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej, w dalszej 
odległości – tereny usługowe. Działki 
stanowią teren płaski, pokryty dziko 
rosnącą roślinnością, niezabudowa-
ny, o regularnym kształcie zbliżonym 
do prostokąta. Na nieruchomości 
znajdują się betonowe słupki oraz 
pozostałości po budynkach.
Prawa i obowiązki właściciela nie-
ruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (tekst jednolity DzU z 2013 r., 
poz. 627 z późn. zm.). Usunięcie 
drzew i krzewów powyżej lat 10  
w związku z inwestycją może wiązać 
się z naliczeniem opłat. Na niezbędną 
wycinkę drzew i krzewów w wieku 
powyżej 10 lat gatunków nieowo-
cowych wymagane jest uzyskanie 
zezwolenie prezydenta miasta.

W pobliżu przebiegają następujące 
sieci uzbrojenia terenu: sieć ener-
getyczna, wodociągowa, gazowa, ka-
nalizacyjna i teletechniczna. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami.
Nieruchomość posiada bezpośred-
ni dostęp do drogi publicznej –  
ul. Korczoka. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 

się z przedmiotem przetargu i sta-
nem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego od 4 września 2010 r. miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego dziel-
nicę Sośnica – Północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143  
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), 
teren położony w Gliwicach przy  
ul. Korczoka, obejmujący działki  
nr 710 i 711, obręb Sośnica, ozna-
czony jest symbolem: 
19 MN – co oznacza: tereny istnie-
jącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,
dla których ustalone zostało nastę-
pujące przeznaczenie:
a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna,
b) uzupełniające:
• drobna wytwórczość,
• usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla 
terenu o symbolu 19 MN ustala się 
urządzenie usług lub drobnej wy-
twórczości wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych. Dla ww. terenu usta-
lona została nieprzekraczalna linia 
zabudowy.
W ww. planie miejscowym przed-
miotowa działka znajduje się  
w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• ścisłego obszaru rewitalizacji.

Nabywca zobowiązany jest do zapo-
znania się z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla przedmiotowego terenu. 
Uchwała dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego – 
bip.gliwice.eu (zakładka „Planowanie 
przestrzenne”).

4. Opłaty roczne z tytułu użytkowa-
nia wieczystego
Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości obej-
mującej działkę nr 711 w obrębie 
Sośnica wynosi 1790,66 zł (kwota 
nieopodatkowana podatkiem VAT). 
Wysokość opłaty może ulec zmianie 
w wyniku jej aktualizacji. Aktualiza-
cja opłat następuje na podstawie  
art. 77 i 78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościa-
mi. Termin wnoszenia opłat – do  
31 marca każdego roku. 

5. Wadium
Wadium w wysokości 20 100,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 710 i 711, obręb Sośnica, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy naj-
później 14 maja 2015 r. 

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

i przetargi na wysokość czynszu

OGŁOSZENIA

III ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej jako dział-
ka nr 1339/3, obręb Bojków, 
o pow. 0,1068 ha, położonej  
w Gliwicach na południe od  
ul. Zielnej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej 
w KW nr GL1G/00039688/5.
Termin przetargu: 22 kwietnia  
2015 r., godz. 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 123 900,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 kwietnia 
2015 r. 

I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1325/2, obręb 
Sośnica, o pow. 0,2343 ha, 
położonej przy ul. Żerom-
skiego w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00001426/6.
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 400 000,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 146
Wadium: 40 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmują-
cej działkę nr 1327, obręb 
Sośnica, o pow. 0,4187 ha, 
położonej przy ul. Sikorskie-
go 58 w Gliwicach, zapisanej  
w KW\nr GL1G/00020177/4.
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 1 370 000,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (tekst jedn. DzU nr 177 z 2011 r.,  
poz. 1054 z późn. zm.), nieruchomość 
zwolniona jest od opodatkowania podat-
kiem VAT.
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 137 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

Rokowania po IV ustnym prze-
targu nieograniczonym na 
sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu 
Państwa, będących w użytkowa-
niu wieczystym Gminy Gliwice, 
obejmujących zabudowaną 
działkę nr 296, obręb Centrum, 
KW GL1G/00053840/3, wraz  
z przeniesieniem prawa wła-
sności zabudowy budynku 
administracyjno-biurowego 
o pow. użytkowej 3954 m2 
oraz niezabudowaną dział-
kę nr 297, obręb Centrum,  
KW GL1G/00118278/6.
Termin rokowań: 6 maja 2015 r.,  
godz. 12.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 6 525 000,00 zł
Zaliczka: 652 500,00 zł
Termin wpłaty zaliczki: 29 kwietnia 
2015 r.

I ustny przetarg ograniczony do 
właścicieli urządzeń znajdują-
cych się na działkach będących 

przedmiotem przetargu, na 
sprzedaż prawa własności czę-
ści nieruchomości gruntowych 
położonych w Gliwicach przy 
ul. Bojkowskiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice, ozna-
czonych jako: 
• działka nr 1096/2, obręb 

Trynek, o pow. 0,1704 ha 
(KW nr GL1G/00041470/1), 

• działka nr 1097/2, obręb 
Trynek, o pow. 0,2228 ha 
(KW nr GL1G/00073558/5),

• działka nr 1099/5, obręb 
Trynek, o pow. 0,1763 ha 
(KW nr GL1G/00073559/2), 

• działka nr 1102, obręb 
Trynek, o pow. 0,0002 ha  
(KW nr GL1G/00073560/2), 

• działka nr 1103/5, obręb 
Trynek, o pow. 0,1297 ha 
(KW nr GL1G/00064251/7)

• działka nr 1104/4. obręb 
Trynek, o pow. 0,0109 ha 
(KW nr GL1G/00073561/9).

Termin przetargu: 14 maja 2015 r.,  
godz. 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 845 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn. DzU nr 177  
z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). Do ceny 
zostanie doliczona kwota w wysokości 
2583,00 zł brutto – z tytułu obciążenia 
działki nr 1099/1, obręb Trynek, służeb-
nością gruntową – zgodnie z zarządzeniem  
nr PM-48/2014 z 5 grudnia 2014 r.
Wadium: 84 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 
2015 r.

II ustny przetarg nieograniczo-
ny z na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej – działka 
nr 954/3, obręb Brzezinka, 
KW GL1G/00032353/9 przy  
ul. Lwowskiej.
Termin przetargu: 21 kwietnia  
2015 r., godz. 11.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Cena wywoławcza nieruchomości: 
141 000,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2015 r.

I ustny przetarg ograniczony na 
sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice – działka 
nr 41, obr. Żerniki, pow. gruntu  
0,0531 ha, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane, poło-
żona na zach. od ul. Chału-
bińskiego w Gliwicach z KW  
nr GL1G/00041111/7.
Termin przetargu: 20 kwietnia  
2015 r., godz. 11.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 24 300,00 zł
Wadium: 2430,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 16 kwietnia 
2015 r.

VII ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej – działka  
nr 954/1, obręb Brzezinka,  
KW GL1G/00032353/9, przy  
ul. Lwowskiej.
Termin przetargu: 21 kwietnia  
2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości: 
141 000,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 
2015 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości  

i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

OBWIESZCZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/513/2012 z 13 grudnia 
2012 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.
Deratyzacja będzie polegała na jed-
norazowym oraz równoczesnym 
wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych  
i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spo-
żywczych, 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 2015 r. 
należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem po-
zbawienia gryzoni pożywienia. Akcja 
odszczurzania wymaga użycia boga-
tego zestawu trutek przewidzianych 
do zwalczania gryzoni i dostępnych 
obecnie w handlu.

Do 15 marca 2015 r. właściciele, 
administratorzy budynków i innych 
pomieszczeń użytkowych zobowiązani 
są do zaopatrzenia się w odpowiedni 
zapas trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu –  

0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwór-

nie przemysłu spożywczego –  
0,50 kg trutki,

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

15 marca 2015 r. należy trutkę wyłożyć 
w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo pojawienia się gryzo-
ni, w szczególności na śmietnikach,  
w piwnicach, na strychach, w budyn-

kach gospodarczych itp. – zgodnie  
z instrukcją podaną na opakowaniu.

Od 15 marca do 15 kwietnia 2015 r. 
należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.

15 kwietnia 2015 r. należy zebrać 
pozostałe resztki trutki i padłe gry-
zonie, 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 wy-
łożono trutkę należy umieścić wyraź-
ne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”.  
W przypadku zatrucia człowieka do-
rosłego lub dziecka wyłożoną trutką 
należy bezwzględnie i natychmiast 
skierować poszkodowanego do naj-
bliższego ośrodka zdrowia, względ-
nie szpitala lub pogotowia ratunko- 
wego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia 
przeprowadzać będą przedstawicie-
le Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosun-
ku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniej-
szego obwieszczenia, nakładane będą 
mandaty karne wynikające z art. 117 
Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych  

regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

 X Remont obrotowego podgrzewacza powietrza kotła WP-70  
nr 1 wraz z przynależnymi kanałami spalin i powietrza.

Termin składania ofert: 27 marca 2015 r. do godz. 12.30
Termin otwarcia ofert: 27 marca 2015 r. o godz. 13.00

 X Dostawę przekładni i kompletów naprawczych do przekładni.
Termin składania ofert: 30 marca 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2015 r. o godz. 10.00

 X Remont sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lotników – Bojkow-
skiej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 31 marca 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2015 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi / Inne przetargi oraz na www.pec.gliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

 X Dostawę oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego 
w okresie: 1 lipca 2015 r. – 30 czerwca 2016 r. dla Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2015 r. do godz. 9.50
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00

 X Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu klasy „A”  
o pow. zabudowy 10 365 m2 z częścią biurowo-socjalną, 
infrastrukturą techniczną i drogową oraz budowę zjaz-
du z ulicy Portowej i budynku portierni w Gliwicach przy  
ul. Portowej 28.

Termin składania ofert: 14 kwietnia 2015 r. do godz. 9.50
Termin otwarcia ofert: 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi /  
Inne przetargi oraz na www.scl.com.pl

NIERUCHOMOŚCI
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity DzU z 2014 r.,  
poz. 518 z późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, zostały 
podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nierucho-
mości:

Pełna treść wykazu dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Wykazy nieruchomości do  

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

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

ul. Łukasiewicza, obręb Żerniki
 działka nr 920/2  

o pow. 0,0843 ha
Termin przetargu: 21 kwietnia, godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 000,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

 działka nr 920/4  
o pow. 0,0807 ha
(wraz z udziałem ¼ w działce  
nr 920/8 – droga wewnętrzna)

Termin przetargu: 21 kwietnia, godz. 13.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 000,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

 działka nr 920/5  
o pow. 0,0752 ha
(wraz z udziałem ¼ w działce  
nr 920/8 – droga wewnętrzna)

Termin przetargu: 22 kwietnia, godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 168 000,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 
2015 r.

 działka nr 920/6  
o pow. 0,0757 ha
(wraz z udziałem ¼ w działce  
nr 920/8 – droga wewnętrzna)

Termin przetargu: 22 kwietnia, godz. 12.00

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 169 000,00 zł
Wadium: 16 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 
2015 r.

 działka nr 920/7  
o pow. 0,0808 ha
(wraz z udziałem ¼ w działce  
nr 920/8 – droga wewnętrzna)

Termin przetargu: 22 kwietnia, godz. 13.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 000,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 
2015 r.

ul. Poziomkowa, obr. Czechowice Północ
 działka nr 77/26 o pow. 1009 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 200 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 202 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 200 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/30 o pow. 940 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 188 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 18 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 11 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 167 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2015 r. 

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 233 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 maja 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 237 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 maja 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 235 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 maja 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 232 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 230 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 maja 2015 r. 

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 maja 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 229 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 maja 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 228 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 22 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 maja 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 228 500,00 zł 

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 22 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 maja 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 219 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 22 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 230 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 maja 2015 r. 

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 14 maja 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 231 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 14 maja 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 231 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 14 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 233 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 14 maja 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 234 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Wadium: 23 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 11, lokal 
nr 11, V piętro, pow. 37,81 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
81 700,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2015 r. od godz. 
10.15 do 10.30
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, lokal nr 4a, IV pię-
tro, pow. 78,19 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
144 100,00 zł 
Termin oględzin: 31 marca 2015 r. od godz. 
10.45 do 11.00
Wadium: 7300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal nr 3, III piętro, 
pow. 46,33 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia (z dostępem do wc pozostają-
cego w częściach wspólnych nierucho-
mości)
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 11.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
87 000,00 zł 
Termin oględzin: 31 marca 2015 r. od godz. 
9.45 do 10.00
Wadium: 4400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. JÓZEFA LOMPY 15, lokal nr 1, par-
ter, pow. 86,72 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
spiżarka, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
199 600,00 zł 
Termin oględzin: 31 marca 2015 r. od godz. 
9.00 do 9.15
Wadium: 10 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 18, lokal nr 4, II pię-
tro, pow. 67,21 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
wc, przedpokój
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
155 900,00 zł 
Termin oględzin: 30 marca 2015 r. od godz. 
12.00 do 12.15
Wadium: 7800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ BONY 3, lokal nr 7a,  
III piętro, pow. 22,66 m2, 3 pomiesz-
czenia, pomieszczenie higieniczno-sa-
nitarne
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
27 200,00 zł 
Termin oględzin: 30 marca 2015 r. od godz. 
13.00 do 13.15
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 5, lokal nr 7, su-
terena, pow. 36,88 m2, 4 pomieszczenia, 
korytarz
Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
30 100,00 zł 

Termin oględzin: 30 marca 2015 r. od godz. 
12.30 do 12.45
Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

  UL. NOWY ŚWIAT 14f, lokal nr I, parter  
i piwnica, pow. 121,70 m2, 3 pomieszcze-
nia, korytarz, pomieszczenie sanitarne  
i wc na parterze oraz 1 pomieszczenie 
na kondygnacji piwnicy

Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
315 300,00 zł 
Termin oględzin: 30 marca 2015 r. od godz. 
13.40 do 13.55
Wadium: 15 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2015 r.

W związku z dużym zainteresowaniem wydzierżawia-
niem nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice, z przeznaczeniem terenu na uprawy rolne, 
Prezydent Miasta Gliwice prosi wszystkie osoby korzy-
stające z nieruchomości gminnych bez tytułu prawnego 
o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycię-
stwa 21, IV piętro, pok. 429), celem formalnego ure-
gulowania użytkowania, w terminie do 31 maja 2015 r.  
Nieruchomości niezagospodarowane oraz takie, których  
użytkownicy nie zgłoszą się w ww. terminie, zostaną 
przygotowane do wydzierżawienia w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos- 
podarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2014, 
poz. 518 z późn. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wiadomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone 
do sprzedaży:
•  nr 179-186 do 8 kwietnia 2015 r.
wykazy nieruchomości przeznaczonych do wy-
najęcia (lokale użytkowe):
•  nr 176 do 31 marca 2015 r.
•  nr 178 do 8 kwietnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•  nr 61/2015 do 3 kwietnia 2015 r.
•  nr 63/2015 do 9 kwietnia 2015 r.
•  nr 64/2015 do 9 kwietnia 2015 r.
•  nr 65/2015 do 9 kwietnia 2015 r.
przeznaczone do zbycia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•  nr 62/2015 do 3 kwietnia 2015 r.
przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:
•  nr 18/SP/12 do 6 kwietnia 2015 r.
•  nr 16/SP/14 do 6 kwietnia 2015 r.

http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2073
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2065
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2063
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2062
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2059
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2061
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2064
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IMPREZY CO?  
GDZIE?      
KIEDY?

26 MARCA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: „Serce Chopina” – wykład w ramach 

Wszechnicy PAU w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a) wygłosi prof. Tadeusz Dobosz z Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocławiu

q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Sta-
cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują 
zapisy

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

q godz. 20.00: „Czwartek Jazzowy” – jam session  
w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów Wojennych 1)

27 MARCA (PIĄTEK)
q godz. 13.00: „Bezpieczny senior” – spotkanie  

w Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Spółdzielcza 33a)

q godz. 17.00: „Adam Zagajewski. Poezja” – spo-
tkanie z cyklu „5 na 5” w Stacji Artystycznej RY-
NEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

28 MARCA (SOBOTA)
q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-

wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

29 MARCA (NIEDZIELA)
q godz. 10.00: V Wiosenny Rajd Kolarski – start  

z Rynku, meta na plaży w Czechowicach (ul. Zie-
mięcicka 62)

q godz. 12.00: XCVI Krakowski Salon Poezji w Gliwi-
cach „Gliwiccy poeci: Anna Rudawcowa” w Gliwic-
kim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 17.00: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 19.30: „U progu kariery” – koncert Łukasza 
Krupińskiego i Krzysztofa Książka z cyklu „Wiosna  
z Fryderykiem” w Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6)

30 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa 

artystycznego w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 
4-5) – wstęp wolny

q godz. 16.00: „Podwieczorek przy gramofonie” 
– spotkanie muzyczno-sentymentalne dla se-
niorów w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 
– wstęp wolny

31 MARCA (WTOREK)
q godz. 17.00: Pokazy filmów „Rysopis” i „Barie-

ra” w ramach Akademii Polskiego Filmu w Kinie 
AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – zajęcia teatral-
ne dla dorosłych w Stacji Artystycznej RYNEK  
(Rynek 4-5) – obowiązują wcześniejsze zapisy 
(sar@gtwgliwice.pl)

A TAKŻE: 
q Do 28 marca: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée 

– przegląd filmowy w Kinie AMOK (ul. Dolnych 
Wałów 3) – program na www.amok.gliwice.pl 

q Do 31 marca: „Rozterki” – wystawa malarstwa 
Urszuli Tatrzańskiej w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Perkoza 12) 

q Do 31 marca: Wystawa malarstwa Krystiana Ro-
tera w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Skarbnika 3)

q Do 3 kwietnia: „Gliwickie modelarstwo lotnicze” 
– wystawa w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (Plac Inwalidów Wojennych 3)

Muzyczny cykl spotkań z mistrzami fortepianu dobiega koń-
ca. 29 marca przed publicznością Palmiarni Miejskiej wystą-
pią utalentowani uczestnicy tegorocznego XVII Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina – Łukasz 
Krupiński i Krzysztof Książek. Tradycyjnie zachęcamy do obej-
rzenia koncertu na żywo na telebimie umieszczonym na gli-
wickim Rynku.

Pianiści zaprezentują się w Gli- 
wicach w programie „U progu ka-
riery”. Ich recitale fortepianowe 
wypełnione mazurkami, nokturna-
mi, etiudami, balladami i scherzami 
Fryderyka Chopina rozpoczną się  
o godzinie 19.30. 

Łukasz Krupiński jest obecnie 
studentem I roku studiów magister-
skich na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie  
w klasie prof. Alicji Palety-Bugaj.  
W swoim dorobku ma już m.in.  
I nagrodę i nagrodę specjalną 
na Międzynarodowym Konkur-
sie Muzyki Słowiańskiej (Mińsk,  
2011 r.), Grand Prix na Syberyjskim 
Międzynarodowym Konkursie Pia-
nistycznym im. F. Chopina (Tomsk, 
2013 r.) oraz I nagrodę na Kon-

kursie Yamaha Music Foundation  
of Europe (2014 r.). To laureat Fun-
dacji Pro Polonia (2013 r., 2014 r.) 
oraz nagrody ministra kultury i dzie- 
dzictwa narodowego (2013 r., 2014 r.). 
Koncertował w Polsce oraz m.in. 
na Białorusi, Litwie, w Belgii, Nor-
wegii, Niemczech, Hiszpanii, Rosji,  
Chinach i Australii. Dzięki zajęciu 
drugiego miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Chopinowskim uzyskał 
prawo do uczestnictwa w paździer-
nikowym Konkursie Chopinowskim 
bez eliminacji.

Drugi z pianistów występujących 
w Gliwicach, Krzysztof Książek, jest 
studentem I roku studiów magister-
skich w Akademii Muzycznej im.  
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy  
w klasie prof. Stefana Wojtasa. Wy-

grał m.in. X Konkurs im. Ludwika Ste-
fańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej 
(2008 r.), XV Concours International 
de Piano Ricard Vines (Hiszpania, 
2009 r.), Międzynarodowy Kon-
kurs Chopinowski (Lwów, 2010 r.),  
IV Concorso Internazionale Piani-
stico Citta di Avenzzano (Włochy,  
2011 r.), a także Ogólnopolski Kon-
kurs Pianistyczny im. F. Chopina 
(2013 r.). Koncertował w Polsce 
oraz m.in. we Francji, Japonii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, USA, RPA  
i we Włoszech. To stypendysta m.in. 
Prezesa Rady Ministrów, ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego, Fun-
dacji Pro Musica Bono. W 2014 ro- 
ku otrzymał stypendium Krystiana 
Zimermana. Dzięki zajęciu drugiego 
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Chopinowskim uzyskał prawo do 
uczestnictwa w październikowym 
Konkursie Chopinowskim bez elimi-
nacji.                (kik)

Bilety (w cenie 20 zł) sprzedaje 
kasa Palmiarni Miejskiej  

(ul. Fredry 6, tel. 32/231-32-39). 

WWW.
GLIWICE.EU 

Łukasz Krupiński

Ubiegłotygodniowa  
gwiazda – Takashi Yamamoto

Krzysztof Książek
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