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DTŚ:  
raport z budowy

Wykonano już 60% prac przy budowie 
ostatniej części Drogowej Trasy Średnico-
wej w Gliwicach. Śródmiejskim fragmen-
tem „średnicówki” przejedziemy wiosną 
przyszłego roku. 

Filharmonia  
– Muzyka w JAZOVII

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na 
koncerty muzycznego cyklu organizowa-
nego przez Fundację Integracji Kultury. 
W pierwszej części zaplanowano łącznie 
dziesięć występów. Start – 21 kwietnia! 

Rekreacja  
na Sikorniku

Wkrótce mieszkańcy osiedla Sikornik 
zyskają nowe miejsca do wypoczynku  
i rekreacji. U zbiegu ul. Derkacza i al. Sikor-
nik powstanie m.in. siłownia na świeżym 
powietrzu. Prace już się rozpoczęły. 

Kolory  
miasta

W Gliwicach od 8 lat udzielane są do-
tacje na ratowanie zabytków wpisanych do 
wojewódzkiego rejestru. Miasto wydało na 
to do tej pory 2,6 mln zł (w tym 2,3 mln zł 
na restaurowanie zabytków sakralnych).

https://gliwice.eu/samorzad
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Policjanci z gliwickiej „trójki” mogą już myśleć o przeprowadzce – zgodnie z planem 
prace budowlane przy ul. Pszczyńskiej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Funkcjonariusze z III ko-
misariatu mają opuścić swoją 
dotychczasową siedzibę przy  
ul. Akademickiej, która nie speł-

nia obecnych standardów. Budy-
nek nie jest dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Działkę, na której powstaje nowa 

policyjna siedziba, przekazał poli-
cjantom gliwicki samorząd. 

Gotowa jest już piętrowa 
konstrukcja, trwa przyłączanie 

mediów. – Prace przebiega-
ją zgodnie z planem, nie ma 
żadnych opóźnień w realizacji 
inwestycji – informuje Wydział 
Inwestycji i Remontów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach. – Zakończenie realizacji 
prac budowlanych, zgodnie  
z zawartą umową, zaplanowa- 
no na 11 grudnia. Trudno jednak 
na razie mówić o dacie oficjalne-
go otwarcia, ponieważ po zakoń-
czeniu prac konieczne są jeszcze 
odbiory techniczne i uzyskanie 
pozwoleń.

Budowa i wyposażenie no-
wego komisariatu ma pochło-
nąć ponad 16 mln zł. Budynek 

powstaje od podstaw w ramach 
rządowego Programu Standa-
ryzacji Komend i Komisariatów 
Policji. Dzięki temu policyjne bu-
dynki w całym kraju mają wyglą-
dać podobnie i będzie je można 
rozpoznać bez trudu. – Oprócz  
III komisariatu w Gliwicach, w ra-
mach tego programu budowane 
są też komisariaty w Bielsku-Bia-
łej, Czechowicach-Dziedzicach  
i Kłomnicach – wylicza przedsta-
wicielka KWP w Katowicach. 

(mag)

Takie zdjęcia ma tylko 5 miast w Polsce. Ukośne foto-
grafie śródmieścia Gliwic można już oglądać w inter-
necie – w serwisie ukosne.pl. 

Oprócz Gliwic, w serwisie 
można zobaczyć również Poznań, 
Lublin, Białystok oraz Katowice. 
Ich zdjęcia wykorzystano w pilo-
tażowym programie pokazują-
cym nowe możliwości, które daje 
niestandardowe ujęcie miasta. 

– Jesteśmy w posiadaniu 
zdjęć ukośnych z 2013 r., wy-
korzystywanych do celów we-
wnętrznych (np. przez Centrum 
Ratownictwa Gliwice). Dotych-
czasowym problemem była  
przeglądarka, za pośrednictwem 
której można było prezentować 
zdjęcia ukośne wyłącznie na 
stanowiskach komputerowych 
wyposażonych w odpowiednie 
oprogramowanie – wyjaśnia Ja-
cek Sobelski, kierownik Referatu 
Ewidencji Gruntów w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach.

– Obecnie firma MGGP Aero 
uruchomiła taką przeglądarkę 
w internecie, a z ukośnych map 
mogą bezpłatnie korzystać wszy-
scy zainteresowani. Wprawdzie 
to tylko próbka, ale pozwala ona 

przekonać się, że taka perspekty-
wa jest pełniejsza i nie wymaga 
dużej wyobraźni przestrzennej, 
by zorientować się w topografii 
miasta – dodaje Grzegorz Kar-
kowski, zastępca naczelnika Wy-
działu Geodezji i Kartografii UM.

Ukośne zdjęcia gliwickiej 
starówki i jej najbliższych oko-
lic obejmują swoim zasięgiem 
około 4,5 km². Do stworzenia 
tego projektu posłużyły zdjęcia 
pionowe, wykonane na zlecenie 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
podczas przelotów nad mia-
stem w kwietniu 2013 roku, 
oraz obraz zarejestrowany przez 
cyfrowe kamery nachylone pod 
kątem 45 stopni. Połączenie 
standardowych zdjęć lotniczych  
ze 144 zdjęciami ukośnymi 
pozwala na oglądanie jednego 
miejsca z czterech kierunków 
geograficznych oraz z góry. 

Nowa perspektywa daje też 
nowe możliwości, m.in. pomiaru 
odległości i wysokości sfotogra-
fowanych obiektów.

– Z ukośnej mapy można też 
policzyć np., ile okien ma dany 
budynek, a dzięki porównaniu 
ze starszymi mapami i zdjęciami, 
zaobserwować zmiany zacho-
dzące w miejskiej architekturze. 
Ukośne zdjęcia można wykorzy-
stać m.in. w: ewidencji gruntów 

i budynków, analizach rodzaju 
nawierzchni i poziomych ozna-
czeń dróg publicznych, ewiden-
cjonowaniu reklam, tworzeniu 

koncepcji i analiz przestrzennych 
– wymienia Jacek Sobelski. 

AKTUALNOŚCI

GLIWICE Z INNEJ PERSPEKTYWY

ROŚNIE KOMISARIAT  
PRZY PSZCZYŃSKIEJ

GLIWICE.UKOSNE.PL
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Płatny system parkowania w Gliwicach będzie obsługiwany przez sieć nowocze-
snych i wielofunkcyjnych urządzeń, a nie standardowych parkomatów. Przydadzą 
się mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto nie tylko do płacenia za postój.

Zakłada się, że płatny sys-
tem parkowania w centrum 
Gliwic może obowiązywać od 
1 lipca. Zostanie wprowadzony 
na obszarze znajdującym się  
w odległości kilkuset metrów od 
Rynku i ul. Zwycięstwa. Droższa 
podstrefa obejmie starówkę, 
tańsza – pozostałe ulice. Szczegó-
łowe założenia dotyczące utwo-
rzenia strefy płatnego parkowa-
nia zostały zatwierdzone przez 

miejskich radnych w 2012 r., 
ale na ostatniej sesji wprowa-
dzono do uchwały niewielkie 
zmiany. Uwzględniają one m.in. 
aktualne przepisy prawne,  
a także wykorzystanie wielofunk-
cyjnych PIAP-ów. 

– PIAP to nie jest zwykły 
parkomat, ale punkt informacji 
administracji publicznej. W stre-
fie płatnego parkowania będzie 
110 takich urządzeń z oprogra-

mowaniem stworzonym specjal-
nie dla naszego miasta. Będzie  
w nich można płacić za parkowa-
nie kartami i gotówką, a w tym 
drugim przypadku PIAP wyda 
resztę. Ponadto będzie można 
zobaczyć mapę Gliwic oraz uzy-
skać wiele informacji o mieście, 
miejskich obiektach, gastro-
nomii, hotelach, wydarzeniach  
w Gliwicach, komunikacji miej-
skiej. PIAP może też służyć do 
doładowania telefonów lub 
opłacania rachunków za me-
dia. Chcemy także w niektórych  
z nich uruchomić hot-spoty, któ-
re pozwolą osobom czekającym 
na autobus na przystankach 
na korzystanie z internetu np.  
w smartfonie. Na początku 
będziemy testowali system,  
a funkcje mogą być wprowa- 
dzane stopniowo – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć ze Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej – miejskiej spół-
ki, która odpowiada za obsługę 
systemu. Na ten cel zostanie 
wydane około 4 mln zł z budżetu 
miasta.                                       (al)

Gliwicki samorząd zamie-
rza przekazać budowaną 
halę widowiskowo-spor-
tową GLIWICE w ręce 
Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. In-
tencyjną uchwałę w spra-
wie wniesienia obiektu 
aportem do PWiK przyjęli  
w miniony czwartek miej-
scy radni. 

Podczas spotkania z media-
mi, poprzedzającego sesję Rady 
Miasta (26 marca), prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz 
przypomniał, że w 2009 r. ów-
czesna Rada Miejska podjęła 
uchwałę intencyjną w sprawie 
powołania spółki, która miała-
by przejąć wybudowaną halę  
i prowadzić w niej działalność. 
Po rozpoczęciu inwestycji  
w 2013 r. rolę menedżera pro-
jektu powierzono gliwickiemu 
PWiK. Powodem takiej decyzji 
było m.in. doświadczenie zdo-
byte przez miejskie wodociągi 
przy realizacji wielkich unijnych  
projektów.

– Teraz, zamiast powoływać 
nową spółkę, zamierzamy prze-
kazać halę spółce istniejącej. 
Korzyści z tego płynące są dość 
oczywiste. Nie będzie trzeba 
szukać np. kompetentnych ludzi, 
bo w PWiK takowi już są – pod-

kreślał podczas konferencji pre-
zydent Frankiewicz. Na tym eta-
pie nie jest wykluczone również 
kontynuowanie poszukiwania 
operatora zewnętrznego. 

Władze miasta akcentują, że 
PWiK nie będzie miało prawnej 
możliwości, aby z dochodów 
z dostarczania wody dotować 
działalność hali GLIWICE. Fakt 
przejęcia obiektu nie będzie 
miał więc żadnego wpływu na 

ceny wody (a takie insynuacje 
zaczęły się pojawiać).

Podczas sesji Rady Miasta 
radni przyjęli także uchwałę  
w sprawie podwyższenia kapi-
tału PWiK poprzez wniesienie 
aportem 40 mln zł. Środki 
mają być przeznaczone na wy-
posażenie hali. Jak wyjaśniał 
prezydent Gliwic, już na etapie 
przygotowywania przetargu na 
budowę obiektu świadomie 

zdecydowano, aby wyłączyć  
z niego te elementy, które wobec 
postępu technicznego czy zmian 
w prawie mogą po kilku latach 
budowy okazać się nieaktualne. 
– Wyposażeniem hali powinna 
zająć się firma, która będzie ją 
prowadziła. Stąd ten planowa-
ny aport do PWiK – akcentował 
Zygmunt Frankiewicz.

Koszt budowy hali wynika-
jący z przetargu to 321 mln zł 

brutto. Miasto odzyskuje z tej 
kwoty podatek VAT. Dotąd od-
zyskano ponad 20 mln zł, a do-
celowo ma to być ok. 70 mln zł. 
Uwzględniając wyposażenie hali, 
jej łączny koszt będzie niższy niż 
300 mln zł.

(kik-mj)

INWESTYCJE

CO TO JEST PIAP?

HALA DO MENEDŻERA PROJEKTU
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ZA PARKOWANIE BĘDZIEMY PŁACIĆ OD PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00.

1. Dotykowy  
monitor LCD

2. Wrzutnik 
monet

3. Czytnik kart  
płatniczych

4. Klawiatura do 
wpisywania 
PIN

5. Drukarka
6. Czytnik  

kodów  
kreskowych  
i QR

7. Wsuwanie  
banknotów

8. Odbiór  
monet

Więcej informacji o płatnym parkowaniu w Gliwicach  
zamieścimy w jednym z najbliższych wydań „MSI”. 

http://www.hala.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  14/2015 (737), 2 kwietnia 20154

SPORT

Podopieczni gliwickich domów dziecka wspierali dru-
żyny futsalowców podczas Eliminacji Mistrzostw Eu-
ropy w Krośnie, nie tylko dopingując na trybunach. 
Dzieci weszły też na boisko – sześcioro z nich wypro-
wadziło reprezentacje Finlandii i Białorusi. 

Eliminacje do Mistrzostw 
Europy w futsalu odbyły 
się  między 18 a 21 marca  
w Krośnie. Podopieczni Domów 
Dziecka nr 2 i 3 w Gliwicach 
mieli okazję zobaczyć zmagania 
reprezentantów Włoch, Finlan-
dii, Białorusi i Polski. Mimo że 
Biało-Czerwonym nie udało się 
awansować, to młodzi kibice 
mogą zaliczyć ten wyjazd do 
udanych. Podczas zwiedzania 

miasta zdobyli autografy i zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcia  
z polską i włoską reprezentacją 
w piłce halowej pięcioosobo-
wej. 

Podopieczni gliwickich 
domów dziecka mają wprawę 
w udziale w takich uroczy-
stościach.  – Dzięki pomocy 
pracowników klubu, nasze 
pociechy dosyć regularnie wy-
prowadzają przed meczem na 
murawę Stadionu Miejskiego 
piłkarzy Piasta Gliwice oraz 
drużyny gości. Jest to dla nich 
wielkie i niezapomniane prze-

życie – podkreśla Piotr Żak, 
wychowawca w Domach Dziec-
ka nr 3 i 2. To właśnie w tej 
ostatniej placówce od 2003 ro- 
ku działa Klub Piłkarza. Dzieci  
często spotykają się więc z pił-
karskimi idolami.

–  W ostatnim czasie odwie-
dzili nas m.in. legenda nasze-
go klubu Jarosław Kaszowski  
i hiszpańscy piłkarze występu-
jący w barwach Piasta, a także 

prezes Piasta Gliwice, Adam 
Sarkowicz. Nie ograniczamy 
się tylko do gliwickiego futbolu.  
25 marca gościliśmy na przy-
kład przedstawicieli Górnika 
Zabrze – wylicza Piotr Żak. 
–  Stawiamy na sport, bo po-
zwala rozładować negatywne 
emocje. Dzięki ścisłej współpra-
cy z Piastem mamy możliwość 
wprowadzania nieodpłatnie 
dzieci na mecze ekstraklasy.

(mag)

FUTSALOWA 
PRZYGODA

OGRAĆ MISTRZA. W WIELKĄ SOBOTĘ PIAST 
ZAGRA W WARSZAWIE!

RADA SPORTU  
W POSZERZONYM 
SKŁADZIE

Na początku marca prezydent Zygmunt Frankiewicz powołał nową 12-osobową 
Radę Sportu. Na inauguracyjnym posiedzeniu jej członkowie spotkali się w piątek, 
27 marca. Rada Sportu jest jednym z wielu organów doradczych działających przy 
prezydencie Gliwic. 

Do zadań Rady Sportu należy 
przede wszystkim wydawanie 
opinii w sprawach, mieszczących 
się w kategorii uprawiania i orga-
nizowania sportu – wyczynowe-
go, masowego i rekreacyjnego. 
Kluczową kwestią jest m.in. po-
dział środków na funkcjonowanie 
gliwickich klubów i stowarzyszeń. 
Ale Rada to nie tylko głos dorad-
czy w sprawach bieżących – to 

także wypowiadanie się na temat 
priorytetów i kierunków rozwoju 
gliwickiego sportu i jego po-
szczególnych dyscyplin. Od tego 
roku Rada liczy 12 osób, czyli  
o 2 więcej niż w roku ubiegłym. 
To gwarancja, że środowisko gli-
wickiego sportu będzie jeszcze 
szerzej reprezentowane. 

Na przewodniczącego Rady 
Sportu jednogłośnie wybrano 
Piotra Badochę, który reprezen-
tuje dyrektorów gliwickich szkół. 
Jego zastępcą został Krzysztof 
Czapla – przedstawiciel sportu 
akademickiego, a sekretarzem 
Wiesław Prymaczenko – re-
prezentujący Szkolny Związek 
Sportowy. – Mam nadzieję, 
że takie forum będzie sprzyjać 
merytorycznym, twórczym i cie-
kawym debatom o kierunkach 
rozwoju sportu w naszym mie-
ście – powiedział Piotr Badocha. 
Na pierwszym posiedzeniu Rada 
zajęła się opiniowaniem nagród 
prezydenta miasta w dziedzinie 
sportu. Rada będzie spotykać się 
co najmniej raz na kwartał. (nd)

4 kwietnia o godz. 20.30 piłkarze gliwickiego Piasta powalczą o ligowe punkty  
w stolicy z warszawską Legią. Faworytem spotkania są oczywiście gospodarze, ale 
dopóki piłka w grze – wszystko jest możliwe. 

Piłkarska ekstraklasa wzna-
wia rozgrywki po dwutygo-
dniowej przerwie związanej 
ze zgrupowaniem i meczem 
reprezentacji Polski w ramach 
eliminacji do Mistrzostw Euro-
py (spotkanie Polska – Irlandia  
w Dublinie zakończyło się re-
misem – 1:1). Przerwę w roz- 
grywkach piłkarze Piasta spo-
żytkowali na szlifowanie formy  

i… lepsze zapoznanie się z nowym 
trenerem drużyny – Radoslavem 
Latalem. W ubiegłym tygodniu 
gliwiczanie rozegrali na własnym 
boisku przy ul. Okrzei sparingowy 
mecz z Banikiem Ostrava. Spo-
tkanie było zamknięte zarówno 
dla kibiców, jak i mediów. Pod-
opieczni Radoslava Látala wygrali 
pewnie 4:2 (2:1). Gole strzelali: 
Wilczek, Zivec, Podgórski, Ruben. 

Jeśli to prognostyk coraz lepszej 
dyspozycji Piasta w ataku – kibi-
ce mogą być pewni, że w stolicy 
piastunki nie poddadzą się bez 
walki. Warto przypomnieć, że 
w październiku ubiegłego roku 
gliwiczanie wygrali u siebie  
z legionistami 3:1 (2:0). Wówczas 
faworytem również była Legia…

(as)

Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta 
Gliwic 

Zadaniem i rolą miasta jest 
wspieranie działalności klu-
bów i stowarzyszeń sporto-
wych. Staramy się do tego 
podchodzić w taki sposób, że 
dotujemy te dyscypliny i te 
kluby, które najefektywniej 
wykorzystują środki finan-
sowe otrzymane od miasta. 
Liczy się sportowy wynik oraz 
liczba dzieci i młodzieży, które 
są zaangażowane w uprawia-
nie danej dyscypliny sportu.

Skład Rady Sportu
Krzysztof Czapla 
Wiesław Prymaczenko
Piotr Badocha 
Adam Sarkowicz
Maciej Chudzikiewicz 
Tomasz Sztąpka 
Andrzej Nowak 
Jarosław Zięba 
Dariusz Opoka 
Jarosław Jander 
Stanisław Kubit 
Tadeusz Mazur 
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http://www.piast-gliwice.eu
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W Gliwicach od 8 lat są udzielane dotacje na ratowanie obiektów 
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków województwa. Mia-
sto Gliwice wydało do tej pory na ten cel 2,6 mln zł. Większość środ-
ków, bo aż 2,3 mln zł przeznaczono na zabytki sakralne. 

Budynków, budowli, rzeźb i elemen-
tów wyposażenia wnętrz, umieszczonych 
w rejestrze jest w naszym mieście 80. Nie 
jest to katalog zamknięty. Wpisów ciągle 
przybywa.

Zgodnie z zapisami uchwały Miasto 
może udzielać wsparcia na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane w wysokości od 30% do 50%, 
a jeżeli zabytek posiada wyjątkową war-
tość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą, a sytuacja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac lub robót budowlanych 
ze względu na zagrożenie budowlane  
w obiekcie – dotacja może być udzielona 
w wysokości nawet do 100%!

W tym roku dotacje zostały 
przyznane na ratowanie  
elewacji Katedry i remont 
kolejnych fragmentów muru 
oporowego, który jest zarazem 
ogrodzeniem kościoła  
pw. św. Bartłomieja przy  
ul. Toszeckiej. Zaniechanie 
wykonania tych prac  
spowodowałoby destrukcję 
wiekowych murów. 

Już nieraz pisałam, dlaczego obiekta-
mi dotowanymi są najczęściej świątynie. 
To miejsca nie tylko kultu religijnego, ale 
zabytkowe skarby ważne dla wszyst-
kich, nie tylko dla wiernych. To nasze 
dziedzictwo, nasza tożsamość. Remonty 
kościołów wymagają też dużo większych 
nakładów finansowych niż inne budyn-
ki. Jeżeli zaś na utrzymaniu parafii są 
dwie świątynie (tak jak w przypadku  
św. Bartłomieja), to mamy już do czynienia  
z ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. 
Podziwiam więc proboszcza, ks. Andrze-

ja Plutę. Zadbać o dwa zabytki, jeden 
wyjątkowo stary i drugi – „zaledwie” 
ponadstuletni, to spora sztuka. 

W przypadku Katedry mamy do 
czynienia z inną sytuacją. Mały re-
mont elewacji okazał się bardzo dużą  
i – w konsekwencji – wieloletnią inwe-
stycją. Okładzina elewacji kościoła była 
tak bardzo zniszczona, że wymagała na-
tychmiastowej interwencji budowlanej. 

Te zabytki udało się uratować
Świątynią, którą udało się „wskrze-

sić” dzięki dotacji samorządu, jest m.in. 
drewniany kościół pw. św. Jerzego  
w Ostropie. Miasto dofinansowało prace 
remontowe, natomiast stricte konser-
watorskie działania, takie jak renowacja 
późnobarokowych polichromii, zostały 
wsparte przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach. 
Warto podkreślić, że ostropska parafia 
również musi utrzymywać dwa kościoły. 

Znajdujący się w samym centrum 
Gliwic kościół pw. Wszystkich Świętych 
otrzymał w 2009 roku wsparcie miasta 
na remont dachu. Zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków zastosowano tam 
nową, drogą dachówkę. Pomimo pomocy 
miasta, większość kosztów znalazła się po 
stronie parafii, ponieważ obiecane przez 
wojewódzkiego konserwatora wsparcie 
nie nadeszło. 

Miasto Gliwice od lat angażuje się  
w ratowanie pozostałości naszego sa-
kralnego dziedzictwa kulturowego. Jakie 
zabytki rejestrowe ratowano do tej pory 
z funduszy miejskich?
• Krzyż Bożej Męki i figurę św. Jana Ne-

pomucena przy kościele ormiańsko-

katolickiej parafii pw. św. Trójcy przy 
ul. Mikołowskiej (2008 r.).

• Organy w kościele katedralnym  
pw. Apostołów św. Piotra i Pawła przy 
ul. Jana Pawła II (w latach 2007-2009).

• Kościół filialny pw. św. Jerzego  
w Ostropie przy ul. Piekarskiej 13  
(w latach 2008-2009, w 2011 r.).

• Kościół pw. Wszystkich Świętych przy 
Placu Rzeźniczym (2009 r.).

• Kościół pw. WNMP przy ul. Kozielskiej 
(2011 r.).

• Kościół pw. św. Bartłomieja przy  
ul. Toszeckiej, w tym zabytkowy mur 
okalający świątynię (w latach: 2007, 
2010, 2013, 2014). 

• Elewację Katedry pw. Apostołów  
św. Piotra i Pawła przy ul. Jana Pawła 
II (w latach 2011-2014).

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

KOLORY MIASTA

MIASTO RATUJE 
ZABYTKI
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Mur kościółka pw. św. Bartłomieja w 2012 r. Mur oporowy kościółka pw. św. Bartłomieja po naprawie

Dach kościoła pw. Wszystkich Świętych po remoncie w 2009 r.

Wniosek o dotację wraz z załączni-
kami składa się w Urzędzie Miejskim  
w terminie do 31 grudnia każdego 
roku. Druk wniosku dostępny jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM w Gliwicach lub bezpośrednio  
w Wydziale Architektury i Budownic-
twa UM.
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ROZMAITOŚCI

Co roku na wiosnę obserwuje się w naszym mie-
ście zjawisko masowej, nieumiejętnej pielęgnacji 
drzew, polegającej na nadmiernej redukcji ich koron.  
W związku z powtarzającym się procederem Wydział 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypo-
mina po raz kolejny ogólne zasady techniki cięć wy-
konywanych na drzewach w ramach zabiegów sani-
tarnych, pielęgnacyjnych i technicznych.

1. Wszelkie cięcia w koronach 
drzew muszą mieć uzasad-
nienie.

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, 

których usunięcie nie jest 
uzasadnione ani względami 
biologicznymi, ani technicz-
nymi (nie kolidują z obiektami 
budowlanymi czy infrastruk-
turą oraz nie stwarzają zagro-
żenia bezpieczeństwa);

• niepotrzebna redukcja koron 
drzew rosnących na tere-
nach zielonych, posadzonych  
w odpowiednich miejscach 
i odległości w stosunku do 
innych drzew i obiektów bu-
dowlanych – drzewa te, poza 
usunięciem posuszu, winny za-
chować swój naturalny pokrój;

• zbyt intensywne cięcia koron, 
niezgodne ze sztuką ogrodniczą;

• nadmierne podkrzesywanie  
i podnoszenie środka ciężko-
ści poprzez usuwanie gałęzi  
i konarów od dołu;

• ogławianie;
• zdeformowanie pokroju drzewa;
• cięcia drzew „płaczących”  

w nieodpowiednim terminie;
• cięcia zbyt grubych gałęzi  

w ramach cięć pielęgnacyjnych;
• miejsca cięcia o nierównej 

płaszczyźnie z poszarpanymi 
krawędziami;

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

kutów konarów bez pozosta-
wienia 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!

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

pnączy i pnączy ozdobnych dla właścicieli, zarządców nie-
ruchomości, służb miejskich i innych wykonawców prac 
pielęgnacyjnych”

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

Wkrótce mieszkańcy osiedla Sikornik zyskają nowe miejsca do wypoczynku i re-
kreacji. U zbiegu ul. Derkacza i al. Sikornik powstanie m.in. siłownia na świeżym 
powietrzu. Prace już się rozpoczęły. 

Skwer w sąsiedztwie Domu 
Opieki Społecznej na Sikorniku 
zostanie zmodernizowany. Na 
zieleńcu powstanie siłownia 
„pod chmurką”. Amatorzy ćwi- 
czeń na świeżym powietrzu 
znajdą tam aż dziesięć stano-
wisk (orbitrek, piechur, rower, 
wyciąg górny, dwa wahadła, 
trenażer rąk i nóg, prasa nożna, 
jeździec i tzw. wyciskanie). – Taki 
zestaw umożliwi trening różnych 
części ciała w jednym miejscu. 
Projektanci pomyśleli również 
o osobach, które na skwer będą 
przyjeżdżać rowerami – za-

montowane zostaną stojaki na 
jednoślady – informuje Marzena 
Sosnowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych. 

Osoby, które przy alei Si-
kornik będą chciały odpocząć, 
znajdą tam ławki oraz stoły 
do gry w szachy. MZUK zadba 
także o zieleń. – W centralnym 
miejscu skweru, w którym będą 
krzyżowały się zaprojektowa-
ne alejki, zostanie zasadzony 
świerk srebrny – drzewo cenione 
w ogrodnictwie oraz przestrzeni 
miejskiej m.in. za wyjątkową uro-

dę oraz zdolność aklimatyzacji  
w trudnych miejskich warunkach. 
Od strony alei Sikornik pojawi się 
szpaler drzew (dąb szypułkowy), 
a wzdłuż alejek – ozdobne krze-
wy, takie jak berberys czerwony, 
forsycja, prusznik niebieski, róża-
necznik, krzewuszka wspaniała – 
wymienia Marzena Sosnowska. 
Koszt przedsięwzięcia wyniesie  
236 tys. zł, a środki na ten cel 
będą pochodziły z budżetu mia-
sta. – Modernizacja skweru po-
winna zakończyć się latem – in-
formuje przedstawicielka MZUK. 

(bom)

REKREACJA  
NA SIKORNIKU

Inwestycja na osiedlu 
Sikornik to jedno z zadań 
wskazanych do realizacji przez 
mieszkańców w ubiegłorocz-
nym sondażu internetowym. 
Aktualnie trwa zbieranie pro-

pozycji zadań jednorocznych, 
które mogą być uwzględ-
nione w budżecie miasta na  
2016 rok. Do podziału jest 
kwota 2,5 mln zł. Wnioski do 
15 kwietnia mogą składać 
radni: miejscy, osiedlowi i mło-
dzieżowi. Jeśli masz pomysł, to 
skontaktuj się z radnym. Które 

przedsięwzięcia zostaną zre-
alizowane? O tym zadecydują 
mieszkańcy podczas głosowa-
nia w czerwcu. Szczegółowe 
informacje można znaleźć 
na stronie www.gliwice.eu  
(sekcja banerów na górze 
strony). 

Ten skwer wkrótce się zmieni. U zbiegu ul. Derkacza  
i alei Sikornik powstanie atrakcyjne miejsce wypoczynku

Siłownie „pod chmurką” cieszą się  
sporą popularnością wśród mieszkańców. 
Na zdjęciu urządzenia do ćwiczeń  
na osiedlu Obrońców Pokoju

Przykład źle  
przyciętego drzewa
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CHOROBY ZAKAŹNE…
W minionym roku w Gliwicach odno-

towano 17 561 zachorowań na choroby 
zakaźne. 86% stanowiły zachorowania na 
grypę i choroby grypopodobne. Wśród 
pozostałych rejestrowanych chorób za-
kaźnych niemal 53% stanowiły zachoro-
wania na ospę wietrzną. Odry w mieście 
nie stwierdzono. W porównaniu z rokiem 
2013 (20 758 zachorowań) nastąpił spa-
dek ogólnej liczby zachorowań o mniej 
więcej 15%.

– Śmiertelność z powodu chorób 
zakaźnych utrzymywała się w mieście 
na niskim poziomie – twierdzą autorzy 
omówienia. – W 2014 r. odnotowano  
2 takie zgony, podczas gdy rok wcześniej 
– 8 zgonów. Ich główną przyczyną była 
neuroinfekcja oraz gruźlica płuc. Nad tą 
ostatnią chorobą epidemiolodzy zalecili 
jednak mocniejszy nadzór, gdyż coraz 
częściej gruźlica atakuje osoby młode, 
zdające się lekceważyć swój stan zdrowia. 

Coraz mniej gliwiczan zapada na bore-
liozę, najczęstszą chorobę odkleszczową. 
W 2014 r. zarejestrowano 111 zachoro-
wań, podczas gdy w roku poprzednim  
– 167 takich przypadków. Przyjmuje się, że 
jest to efekt szerokich kampanii społecz-
nych pokazujących w możliwie najbardziej 
obrazowy sposób, jak (i gdzie) uniknąć 
ukąszeń kleszczy.

Jeśli chodzi o zatrucia i zakażenia 
pokarmowe w naszym mieście, w 2014 r. 
zaobserwowano tendencję spadkową.  
– Sukcesywnie poprawia się w Gliwi-
cach sytuacja epidemiologiczna w za- 
kresie zachorowań na salmonellozę 
– przekonują autorzy omówienia. Nie-

pokój epidemiologów wzbudza jednak 
utrzymująca się od kilku lat, relatywnie 
wysoka zapadalność na biegunki i zapa-
lenia żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 
dwóch. W skali całego kraju składa się ją 
na karb niewystarczającej higieny osobi-
stej, otoczenia, a także złych warunków 
przygotowywania jedzenia w domach  
i żłobkach. 

…EGZOTYCZNE…
W naszym mieście nie odnotowano  

w ubiegłym roku zachorowań na szcze-
gólnie groźne choroby zakaźne, takie jak 
dżuma, wąglik, wścieklizna czy wirusowe 
gorączki krwotoczne. Niemniej jednak, 
w związku z wystąpieniem epidemii wi-
rusa ebola w krajach Afryki Zachodniej, 
nadzorem epidemiologicznym objęto  
w Gliwicach jedną osobę, która powró-
ciła z Nigerii. – W trakcie prowadzonego 
nadzoru nie zgłaszała ona żadnych dole-
gliwości chorobowych – poinformował 
gliwicki SANEPID.

W 2014 r. zarejestrowano w mie-
ście jeden przypadek zachorowania na 
gorączkę denga. – Z przeprowadzonego 
wywiadu epidemiologicznego wynikało, 
iż kobieta dwa tygodnie przed zachoro-
waniem odbyła podróż do Tajlandii. Chorą 
leczono objawowo i po kilku dniach ho-
spitalizacji w stanie zdrowia dobrym, bez 
powikłań wypisano do domu – wyjaśniają 
przedstawiciele SANEPIDU.

...WENERYCZNE
Stały się ogromnym problemem na 

przełomie XX i XXI wieku, kiedy doszło 
do liberalizacji poglądów i zachowań sek-

sualnych. Na zarażenie wirusami, bakte-
riami, grzybami i pasożytami narażeni są 
obecnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
W minionym roku w Gliwicach zaobser-
wowano niewielki wzrost zachorowań 
na choroby weneryczne. Stwierdzono  
4 przypadki zachorowania na kiłę wczesną  
(w 2013 r. – 3) oraz jeden przypadek rze-
żączki (tyle samo co w 2013 r.). – Proble-
mem w prowadzeniu skutecznych działań 
profilaktycznych w tej dziedzinie jest fakt, 
iż chorzy nie ujawniają personaliów swo-
ich partnerów seksualnych. Często też nie 
informują ich o konieczności zgłoszenia 
się do lekarza – podsumowują wyniki 
ubiegłorocznej oceny reprezentanci gli-
wickiego SANEPIDU.

SZCZEPIĆ? NIE SZCZEPIĆ?  
OTO JEST PYTANIE!

– W Gliwicach właściwie funkcjonuje 
system szczepień ochronnych – prowa-
dzone kontrole sanitarne nie wykazały  
w minionym roku nieprawidłowości – po-
informował SANEPID. Jednak w mieście 
odnotowano pojedyncze przypadki świa-
domej odmowy wykonania szczepienia  
u dzieci na oddziale noworodkowym. Ro-
dzice maluchów zakwestionowali zasad-
ność stosowania szczepień ochronnych, co 
potwierdzili pisemnie. – Z naszych obser-
wacji wynika, iż wzrasta liczba rodziców 
uchylających się od szczepień ochronnych 
na skutek dużej aktywności medialnej ru-
chów antyszczepionkowych – zauważają 
gliwiccy epidemiolodzy. 

CO NAS CIESZY,  
CO NAS ZASMUCA…

Z omówienia ubiegłorocznej oceny 
stanu sanitarno-epidemiologicznego  
w mieście wynika również, że mamy do-
brej jakości wodę i coraz nowocześniejsze 
placówki oświatowe. – Powtarzającym 
się problemem są jednak przypadki nie-
prawidłowego oświetlenia sal lekcyjnych.  
Do Gliwic powrócił także problem 
wszawicy w przedszkolach i szkołach – 
zwraca uwagę SANEPID. W porównaniu  
z ubiegłym rokiem odnotowano również 
pogorszenie warunków sanitarnych wyko-
nywanych usług w zakładach fryzjerskich  
i kosmetycznych. 

Niepokój epidemiologów wzbudził 
w ubiegłym roku stan sanitarny budyn-
ku dworca PKP. SANEPID przeprowadził 
tam 2 szczegółowe kontrole. Szczęśliwie 
dla mieszkańców i podróżnych, zalecenia 
służb sanitarnych zostaną wkrótce zreali-
zowane. Dworzec (a także perony i tunele) 
przechodzi bowiem długo oczekiwany 
remont kapitalny.

(kik)

BAKTERIE, CHOROBY, 
SZCZEPIENIA OCHRONNE. 
CO MÓWI SANEPID?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach przedstawiła szczegółowe omówienie ubiegłorocznej oceny stanu sanitarno-epi-
demiologicznego w naszym mieście. Z dokumentu możemy dowiedzieć się m.in., na jakie choroby zapadaliśmy w 2014 roku najczęściej, czy 
chętnie się szczepimy, a także… gdzie w Gliwicach jest najbrudniej. Zdaniem SANEPIDU jest dobrze, a co najmniej nieźle. Gliwiczanie mogą 
czuć się bezpieczni.
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Wykonano już 60% prac przy budowie ostatniej części Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Śródmiejskim fragmentem „średnicówki” 
przejedziemy wiosną przyszłego roku, ale niedługo kierowcy będą mogli korzystać z kolejnych, nowych elementów układu drogowego.  
Szykują się następne zmiany w organizacji ruchu.

Ostatnia część Drogowej 
Trasy Średnicowej jest budo-
wana w śródmieściu Gliwic,  
w sąsiedztwie ścisłej zabudowy, 
na terenie z gęstą siecią pod-
ziemnego uzbrojenia. To bar-
dzo skomplikowana inwestycja  
o wartości około miliarda 
złotych. Na trasie o długości  
5,6 km powstaje 6 kluczowych 
powiązań z miejskim układem 
drogowym, mosty i wiadukty, 
a także prawie 500-metrowy 
tunel pod ulicami Zwycięstwa  
i Dworcową. 

Postęp prac widać gołym 
okiem. Można zobaczyć m.in. 
wloty do tunelu. Wykonano już 
ściany tunelu i zabetonowano 
29 z 41 segmentów stropów. 

Kontynuowane są wykopy, 
rozpoczęto także wykonywanie 
kanalizacji. Jak informuje spółka 
DTŚ S.A., ulica Zwycięstwa pozo-
stanie zamknięta do listopada. 
Także do listopada nieprzejezd-
na ma być ul. Częstochowska. 
Rozpoczęła się tam budowa 
nowego wiaduktu wraz z kładką 
dla pieszych.

Kolejnych zmian w organiza-
cji ruchu należy spodziewać się 
na przełomie kwietnia i maja  
w dwóch miejscach. Zamknięta 
zostanie ul. Sienkiewicza w po-
bliżu nowego wiaduktu, który 
już zabetonowano i sprężono. 
Obecnie kierowcy przejeżdżają 
przez plac budowy. Musi on 
zostać w całości udostępniony 

budowlańcom, bo nadszedł czas 
na stworzenie docelowego po-
łączenia DTŚ z ul. Sienkiewicza. 
Aby ułatwić przemieszczanie się 
w tym rejonie, możliwy będzie 
przejazd przez ul. Jana Śliwki.  

Na koniec kwietnia zapla-
nowano otwarcie ul. Hutniczej 
na odcinku, który obecnie jest 
wyłączony z ruchu. W tym 
rejonie jest przebudowywana 
kanalizacja deszczowa oraz 
budowane rondo. Na początku 
maja oddane zostaną do użytku 
wiadukt i kładka dla pieszych 
nad DTŚ pomiędzy ul. Robotni-
czą i Franciszkańską.

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

DTŚ: RAPORT Z BUDOWY

Trwa budowa wiaduktu w ciągu DTŚ nad  
ul. Jana Śliwki oraz nowego mostu nad rzeką Kłodnicą 

W tunelu pod ulicami Zwycięstwa  
i Dworcową zabetonowano 70% stropów  
i kontynuowane są wykopy

ul. Franciszkańska

ul. Robotnicza
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http://www.dts.gliwice.eu
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”  
współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Gliwice
Podmiot Upoważniony: Województwo Śląskie
Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie: 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN- T
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08.08.2014 r.
Wartość całkowita projektu: 954 559 486,52 PLN 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu z UE  
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 449 824 738,6 PLN

Od końca do końca
Drogowa Trasa Średnicowa zakończy się na węźle  

z Drogą Krajową nr 88. W tym miejscu prace są już bar-
dzo zaawansowane, widać prawie gotowe ronda. Pod 
koniec kwietnia możliwe jest udostępnienie kierowcom 
połączenia DK 88 z ul. Portową – w kierunku Łabęd. 

Będzie to jedno z wielu połączeń DTŚ z drogami  
w Gliwicach – powstanie ich więcej niż w innych mia-
stach. Dzięki temu łatwiej będzie można dotrzeć do 
„średnicówki” z różnych dzielnic, a także dojechać do 
wielu ważnych instytucji w Gliwicach, takich jak np. 
Politechnika Śląska, Centrum Onkologii, sądy, obiek-
ty kulturalne czy sportowe, w tym w przyszłości hala  
GLIWICE. 

Największy węzeł
Węzeł DTŚ z autostradą A1 powstał na pierwszym – 

przejezdnym już – odcinku w Gliwicach. Jest największym 
węzłem na całej trasie wiodącej od Katowic. Znajduje się 
w sąsiedztwie skrzyżowania z autostradą A4 i umożliwia 
mieszkańcom Gliwic i innych miast sprawny dojazd do 
ważnych europejskich szlaków komunikacyjnych. 

„Średnicówka” łączy Katowice, Chorzów, Świętochło-
wice, Rudę Śląską, Zabrze, Gliwice. Do stolicy wojewódz-
twa docieramy tą trasą w niespełna pół godziny. 

1. węzeł z Drogą Krajową nr 88 i ul. Portową   2. węzeł z ul. Jana Śliwki i Orlickiego   3. połączenia z ul. Sienkiewicza, Dubois i Bohaterów Getta Warszawskiego (do-
jazd m.in. do Centrum Onkologii)   4. węzeł śródmiejski – połączenia z ul. Dworcową, Częstochowską, Konarskiego (dojazd m.in. do Politechniki Śląskiej)  5. połączenia  
z ul. Robotniczą i Franciszkańską   6. węzeł z ul. Królewskiej Tamy   7. węzeł z ul. Kujawską   8. węzeł z autostradą A1   9. węzeł na granicy z Zabrzem (dojazd m.in. do Sośnicy)

1

DK 88

2 3

4
5

7

6

8

9

Odcinek G1 

Odcinek G2

autostrada A1

• 5,6 km długości
• trasa od ul. Kujawskiej do DK 88
• przewidywane zakończenie  

robót budowlano-montażowych 
– koniec 2015 r.

• planowane otwarcie – pierwszy 
kwartał 2016 r.

• 2,8 km długości 
• trasa od granicy  

z Zabrzem  
do ul. Kujawskiej 

• otwarty w listopadzie 
2014 r.

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
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DTŚ

DK 88

DTŚ

ul. Portowa

Tekst: Joanna Lenczowska
Zdjęcia: Krzysztof Krzemiński

http://www.dts.gliwice.eu
http://www.pois.gov.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  14/2015 (737), 2 kwietnia 201510

EDUKACJA

„ALIBABA” Z GLIWIC 
TRIUMFOWAŁ  
W KRAKOWIE

Niepełnosprawni gliwiczanie z grupy teatralnej „Tęcza” zdobyli pierwsze miejsce 
na ogólnopolskim festiwalu „Albertiana”. W nagrodę wystąpili na deskach Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

O występie w Krakowie – 
na scenie związanej z wielkimi 
tradycjami polskiego teatru – 
marzy wiele zespołów. Im się 
udało! 9 marca w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego gliwiczanie 
z grupy „Tęcza” zaprezentowali 
się podczas uroczystego finału 
15. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej 
Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie „Albertiana”. Pokazali 
spektakl „Alibaba”, który zdobył 
jedną z pięciu głównych nagród. 

– Konkurencja była bardzo 
duża, bo „Albertiana” jest naj-
większym tego typu festiwalem 
w kraju. Nasz spektakl ocenio-
no najwyżej w jednym z pięciu 
regionów, w których rywalizo-
wały grupy z całego kraju. To 
nasz największy dotychczasowy 
sukces teatralny, więc bardzo się 

cieszymy z tej nagrody – relacjo-
nuje Wojciech Kotylak, pracują-
cy na co dzień z niepełnospraw-
ną młodzieżą w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej „Tęcza”. To 
właśnie tam, w Gliwicach 
przy ul. Plebańskiej, powstało 
nagrodzone przedstawienie. 
Zespół wspomagali instruktorzy 
WZT: Jolanta Ziółkowska, Joanna 
Mrozek, Tadeusz Cichuta.  

– Warsztaty działają od  
2003 roku, a ich funkcjonowa-
nie jest dofinansowane przez 
miasto. Przez 7 godzin dziennie 
osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie mają u nas zapewnioną 
opiekę i różnorodne, uspraw-
niające zajęcia rehabilitacyjne.  
Jedną z form takich rozwijają-
cych zajęć jest terapia poprzez 
sztukę, m.in. teatr – mówi 
Wojciech Kotylak. Reprezen-

tanci „Tęczy” zdobyli już około  
20 nagród na różnorodnych 
przeglądach artystycznych  
w kraju. 

Jakie wrażenia czekały na 
nich tym razem? – Wyjazd do 
Krakowa i występ na tak dużej 
scenie, przed tak ogromną 
publicznością, był dla nich 
bardzo ciekawy. Każdy cieszył 
się z czegoś innego – z pokazu  
w pięknym teatrze, nagród rze-
czowych, kontaktu z przyjaznymi 
ludźmi, takimi jak Anna Dymna 
– opowiada opiekun. 

Anna Dymna jest oddaną 
przyjaciółką osób niepełno-
sprawnych i pomysłodawczy-
nią „Albertiany”. Jej fundacja 
„Mimo Wszystko” organizuje 
festiwal razem z Fundacją im. 
Brata Alberta.                    
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PRACOWNIA DLA 
MAJSTERKOWICZÓW
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 powstała 
nowa pracownia, w której będą prowadzone zajęcia 
techniczne. 

Sala jest nowocześnie ume-
blowana, a każde stanowisko 
pracy, przy którym uczniowie 
będą mogli wykonać różne 
prace manualne, jest wyposa-
żone w komplet narzędzi. Całość 
uzupełniają przejrzyste i este-
tyczne plansze poglądowe. Po-
mieszczenie na ten cel odnowił 
i wyposażył sklep Leroy Merlin. 
– W remont zaangażowani byli 

też pracownicy Fundacji Leroy 
Merlin, którzy swój wolny czas 
poświęcili na przygotowanie 
dla szkoły takiego zaplecza dy-
daktycznego – informuje Adam 
Barwicki, nauczyciel z ZSO nr 13. 

Docelowo w tej części szkoły 
ma również powstać miejsce, 
gdzie uczniowie będą mogli 
pod okiem nauczyciela uczyć się 
sztuki kulinarnej.                (bom)

MINIOMNIBUS 2015. 
POZNALIŚMY ZWYCIĘZCÓW
W ubiegły piątek (27 marca) rozstrzygnięto 21. edycję 
Konkursu Wiedzy i Umiejętności dla uczniów III klas 
szkół podstawowych w Gliwicach – MINIOMNIBUS 
2015. Rywalizacja była bardzo wyrównana! 

Laureatem tegorocznego 
konkursu została Weronika  
Tynek (SP nr 20), drugie miejsce 
zajął Piotr Gesehl (SP nr 21),  
a na trzecim stopniu podium 
stanęła Magdalena Fraś 
(SP nr 5). Wcześniej, drogą eli-
minacji – klasowych, szkolnych 
i miejskich – szóstka najlepszych 
uczniów dostała się do ścisłego 
finału. Tym razem motywem 
przewodnim konkursu był teatr. 

Uczniowie musieli wykazać 
się znajomością zagadnień 
teatralnych, przeczytać baśnie 
braci Grimm, wziąć udział  
w konkurencjach sportowych 
oraz praktycznych. Zebrane 
klasy dopingowały swoich fa-

worytów okrzykami, piosenkami  
i gorącymi brawami. Walka 
do samego końca była bardzo 
wyrównana. – Jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego, 
jak dużo wiedzy i umiejętności 
trzeba posiadać, by znaleźć się 
w finale – mówił zastępca pre-
zydenta Gliwic, Krystian Tomala 
w trakcie wręczania nagród 
najzdolniejszym uczniom III klas 
gliwickich podstawówek. 

Organizatorami tegoroczne-
go konkursu byli Gliwicki Ośro-
dek Metodyczny oraz Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 21 w Gliwicach.
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http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/najlepsi-z-najlepszych-trzecioklasistow
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/najlepsi-z-najlepszych-trzecioklasistow
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MIASTO I MIESZKAŃCY

20 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Z myślą o 26 parach przygotowano okolicz-
nościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” publikujemy zdjęcie małżeństw świętują-
cych półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w drugiej turze). W gronie obcho-
dzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Gizela i Stefan Kucłowie, Zofia i Stanisław Łuszczowie, Zofia i Stanisław  
Miciakowie, Irena i Stefan Muchowie, Marianna i Alfred Najmanowie, Adelajda i Eugeniusz Petryccy, Edeltraud i Eryk Przegendzowie,  
Danuta i Janusz Rasińscy, Janina i Kazimierz Rerutkowie oraz Halina i Jerzy Rzepielscy.                         (kik)
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PANIE OBRONIĄ  
SIĘ SAME
7 kwietnia ruszają zapisy na bezpłatny kurs samoobrony dla miesz-
kanek Gliwic. To XIX edycja szkoleń, które cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem.

Określenie „słaba płeć” już dawno 
przestało być aktualne – zwłaszcza w od-
niesieniu do gliwiczanek, które chętnie bio-
rą sprawę bezpieczeństwa we własne ręce. 
Pomaga im w tym Centrum Ratownictwa 
Gliwice i Straż Miejska, które organizują 
cykliczne kursy samoobrony dla pań. 

Kolejna edycja zajęć, podczas których 
gliwiczanki dowiedzą się, jak skutecznie 
bronić się w razie napaści i jak radzić sobie 
w sytuacjach zagrożenia życia, wystartuje 
15 kwietnia. Spotkania będą odbywały się 
w środowe i piątkowe wieczory w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 14 przy ul. Przedwiośnie w Sośnicy. 
Potrwają do 10 czerwca. 

Na panie czeka 150 miejsc, a o przyję-
ciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warto 
się pospieszyć, bo podczas poprzedniego 
naboru limit miejsc został wyczerpany już 
pierwszego dnia przyjmowania chętnych!

Zapisać się będzie można od 7 kwiet-
nia między 7.30 a 15.30, przychodząc 
osobiście do Centrum Ratownictwa 
Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2b. 
Szczegółowe informacje są udzielane pod 
numerem tel. 32/301-97-23.

Zajęcia, w ramach programu „Bez-
pieczne Gliwice”, są w całości finansowa-
ne z budżetu miasta. Udział w nich jest 
bezpłatny. 

GLIWICZANIE  
– DO (RĘKO)DZIEŁA!
W Galerii Melina ruszyły warsztaty z rękodzieła dla dorosłych. Do 
końca roku, raz w miesiącu, gliwiczanie będą mieli okazję stworzyć 
niepowtarzalne przedmioty pod okiem artystów.

– Nie tylko najmłodsi lubią zabawy 
plastyczne – przekonuje Katarzyna Bąk ze 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury 
Melina. – Zakup wszystkich materiałów 
potrzebnych do tworzenia jest bardzo 
kosztowny. Dlatego postanowiliśmy ułatwić 
gliwiczanom zadanie i, z pomocą miasta, 
zorganizować cykl warsztatów „Mix arty-
styczny”.

W Galerii Melina przy ul. Często-
chowskiej na wszystkich, którzy chcą 
twórczo spędzić czas, czekają szablony, 
koraliki, wstążki, filc, półfabrykaty do 

wyrobu biżuterii, farbki, materiały do  
scrapbookingu i inne pomoce plastycz-
ne. Warsztaty odbywają się pod okiem 
artystów, którzy wprowadzą uczestników 
w tajniki rękodzieła. Na najbliższych zaję-
ciach (25 kwietnia) stworzą oni biżuterię  
i przekonają się, na czym polega  
decoupage 3D. Liczba miejsc na warsz-
tatach jest ograniczona, obowiązują 
telefoniczne zapisy pod numerami:   
692-211-569 lub 792-752-334.
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https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/sztuka-w-melinie-alez-tak
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IMPREZY

Pierwsza, ubiegłoroczna edycja gli- 
wickiego cyklu gościła zarówno polskich, 
jak i międzynarodowych muzyków i wo- 
kalistów wysokiej klasy. W Centrum 
Kultury JAZOVIA (Rynek 10 / Średnia 12) 
zaprezentowali się – przypomnijmy  
– Ewa Bem, Aga Zaryan czy Savannah and 
The Stringz. Tegoroczna odsłona obfituje 
już w kilkunastu słynnych wykonawców, 
którzy pokażą swój talent na przestrzeni 
blisko czterech miesięcy (od kwietnia 
do lipca). W ramach pierwszej części 
„Filharmonii” w Gliwicach wystąpią:  
Hadar Noiberg Trio, Jane Monheit Group, 
projekt Warszawski Lutosławski (Magda 
Navarrete & Piotr Steczek), Tymon & The 
Transistors, Gaba Kulka, Dima Gorelik  
i Jahiar Azim Irani z Arturem Orze-
chem opowiadającym o Iranie oraz 
Mela Koteluk. Wielką gwiazdą będzie 
z pewnością Dave Holland ze swoim 
kwartetem PRISM (w składzie: Kevin 
Eubanks, Craig Taborn, Eric Harland). 
Kto pojawi się w drugiej części cyklu? 
Nazwiska wykonawców poznamy  
wkrótce. 

Jako pierwszą zapowiadamy 
Hadar Noiberg (21 kwietnia) 

To mieszkająca w Nowym Jorku izra-
elska flecistka jazzowa, kompozytorka 
i aranżerka muzyki. Na scenie JAZOVII 
będą jej towarzyszyć Haggai Cohen-Mi-
lo (na basie) oraz John Hadfield mający 
we krwi orientalne poczucie rytmu.  
23 kwietnia w Gliwicach wystąpi nato-
miast Jane Monheit z zespołem. Koncert 

będzie się w dużej mierze opierał o pro-
dukcję „The Heart of the Matter”. 

29 kwietnia przyjdzie czas na pro-
jekt Warszawski Lutosławski, w którym 
Magda Navarrete i Piotr Steczek odkry-
wają zapomnianą i owianą tajemnicą 
twórczość kompozytora ukrytego pod 
pseudonimem „Derwid”. Ta uczta mu-
zyczna zabierze nas w niezwykłą podróż 
do lat 50. i 60. minionego wieku. 8 maja  
w JAZOVII zaprezentuje się Tymon 
(Ryszard Waldemar) Tymański – kom-
pozytor, multiinstrumentalista, poeta  
i prozaik. Wraz ze swoją aktualną, czoło-
wą formacją (The Transistors) zagra przed 
gliwicką publicznością energetyczną 
mieszankę drapieżnego rockabilly, space 
rocka, jazz rocka, bossa novy, elektronicz-
nego minimalu oraz transowego rave’u.

Dave Holland – angielski  
kontrabasista jazzowy  
– przyjedzie do Gliwic  
ze swoim kwartetem PRISM. 
Muzycy wystąpią tutaj  
dwukrotnie, 14 maja! 

Gaby Kulki i Meli Koteluk nie trzeba 
specjalnie przedstawiać – te nazwiska 
mówią same za siebie. Gaba Kulka zagra 
w JAZOVII 22 maja. Mela Koteluk pod 
koniec pierwszej części „Filharmonii” 
 – 10 czerwca. Oprócz nich spodziewaj-
my się jeszcze charyzmatycznego Dimy 
Gorelika i Jahiara Azima Iraniego z Artu-
rem Orzechem opowiadającym o Iranie  
(28 maja).

Projekt „Filharmonia – muzyka  
w JAZOVII” jest dofinansowany z budże-
tu Miasta Gliwice. Większość koncertów 
będzie rozpoczynała się o godz. 18.00. 
Bilety na koncerty (płatne) są dostępne  
w serwisie www.ticketpro.pl. Osoby 
zainteresowane bezpłatnymi wejściów-
kami na imprezy powinny jak najszybciej 
przesłać zgłoszenia na adres e-mailowy 
(odpowiednio: na koncert Hadar Noiberg 
Trio – noiberg@jazovia.pl, na koncert 
Jane Monheit – monheit@jazovia.pl, na 
koncert projektu Warszawski Lutosław-

ski – navarrete@jazovia.pl, na koncert 
Dimy Gorelika – gorelik@jazovia.pl, na 
występ Artura Orzecha (opowiadania 
o Iranie) oraz Jahiara Azima Iraniego – 
orzech@jazovia.pl). – Prosimy o poda-
nie imienia, nazwiska, numeru telefonu 
i adresu oraz informacji, czy chodzi  
o wejściówkę jedno- czy dwuosobową.  
W przypadku nadwyżki chętnych nad 
liczbą miejsc przeprowadzimy losowanie 
– informują organizatorzy.                      

(kik)

ROZPOCZĘŁA SIĘ SPRZEDAŻ BILETÓW NA PŁATNE  
KONCERTY CYKLU „FILHARMONIA – MUZYKA  
W JAZOVII”, ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ  
INTEGRACJI KULTURY W GLIWICACH. W PIERWSZEJ 
CZĘŚCI ZAPLANOWANO ŁĄCZNIE DZIESIĘĆ  
WYSTĘPÓW. START – 21 KWIETNIA! 

WWW.FILHARMONIA.JAZOVIA.PL
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PRISM

Mela Koteluk

http://www.ticketpro.pl
mailto:noiberg@jazovia.pl
mailto:monheit@jazovia.pl
mailto:navarrete@jazovia.pl
mailto:gorelik@jazovia.pl
mailto:orzech@jazovia.pl
http://www.filharmonia.jazovia.pl
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OGŁOSZENIA

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 Gliwice, 
ogłasza nabór do pracy na wolne  

stanowisko kierownicze  
w Wydziale Administracyjno-Prawnym.

Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory 
oraz na tablicy ogłoszeń Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć do pokoju nr 113 
w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za 
pośrednictwem poczty w ter-
minie do 10 kwietnia 2015 r. 
do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział  

Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na kierownicze 

stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Administra- 

cyjno-Prawnym”.

Dokumenty uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone pod  
ww. adres do 10 kwietnia 
2015 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu me-
rytorycznego i komputero-
wego oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wyma-
gania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opubliko-
wane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu 32/338-19-74.

OFERTY PRACY

Powiatowy 
Urząd Pracy 

informujeOferty z 26 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 – wykształ-
cenie zawodowe, średnie, 
spec. elektryczna, staż 
pracy 2 lata, uprawnienia 
SEP do 1 kV, wykonywanie 
instalacji elektrycznych do 
1 kV, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i woj. śląskie;

• szwaczka – wykształcenie 
min. zawodowe lub średnie 
zawodowe, doświadczenie 
w szyciu na różnych rodza-
jach maszyn szwalniczych, 
szycie odzieży sportowej, 
jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Knurów;

• kierowca kat. D – wykształ-
cenie średnie, prawo jazdy 
kat. D wraz ze wszystkimi 
uprawnieniami, niezbędny-
mi do kierowania autobu-
sem, dwie zmiany, miejsce 
pracy: teren Śląska;

• serwisant / mechanik wóz-
ków widłowych – doświad-
czenie zawodowe na ww. 
stanowisku mile widziane, 
prawo jazdy kat. B, serwis 
wózków widłowych, jed-
na zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• fryzjer/ka – wykształcenie 
zawodowe kierunkowe, wy-
magana 2-/3-letnia prakty-
ka w zawodzie, fryzjerstwo 
damsko-męskie, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice;

• operator koparko-ładowar-
ki – wykształcenie – brak 
wymagań, doświadczenie 
na ww. stanowisku min.  
3 lata, uprawnienia, jedna 
zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• pracownik magazynu – wy-
kształcenie zawodowe lub 
średnie, udokumentowane 
min. roczne doświadczenie 
w pracy na magazynie, 
umiejętność samodzielne-
go i logicznego myślenia, 
uprawnienia na wózki wi-
dłowe, komplementacja 
towaru dla klienta na pod-
stawie zlecenia, załadunek 
i rozładunek wysyłek do 
klienta i od klienta, po-
rządkowanie oraz układa-
nie towaru na magazynie 
zgodnie z miejscem ułoże-
nia produktu, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice.Śląska Izba Rolnicza informuje

31 maja odbędą się wybory członków do rad powiatowych Śląskiej 
Izby Rolniczej. Zasady wyborów są następujące:

 X Członkami samorządu rolniczego mogą być 
osoby fizyczne i prawne będące podatnikami 
podatku rolnego lub podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyj-
nych posiadający w nich wkłady gruntowe. 
Przysługuje im prawo kandydowania do rady 
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia  
w ich wybieraniu.

 X W gminie, w której powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jedno-
mandatowy) do rady powiatowej izby wybiera 
się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha 
(okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch 
członków tej rady. W okrę-gu wyborczym sta-
nowiącym obszar miasta na prawach powiatu 
wybiera się tylko jednego przedstawiciela.

 X W każdym powiecie ziemskim zostanie utwo-
rzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej 
skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do 
tego organu otrzymają największą liczbę 
ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa 
izby wybiera ze swego składu po dwóch de-
legatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej 
Izby Rolniczej.

 X Rolnik ubiegający się o mandat członka ra-
dy powiatowej izby rolniczej musi wypełnić  
i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie 
kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandy-
dowanie oraz listę członków zawierającą co 
najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te moż-
na otrzymać w biurach Śląskiej Izby Rolniczej 
(w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, 
Lublińcu lub Raciborzu). Wszystkie wzory do-

kumentów wyborczych znajdują się także 
na stronie internetowej www.sir-katowice.pl  
w zakładce „WYBORY DO IZB ROLNICZYCH”. 
Czytelnie wypełnione dokumenty nale-
ży przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 11 maja na adres: Śląska Izba Rolnicza,  
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.

 X Spis członków izby rolniczej, uprawnionych 
do głosowania, zostanie udostępniony do 
wglą-du między 18 a 22 maja w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w Wydziale Środowiska (III piętro, 
pok. 330). Każdy rolnik może sprawdzić, czy 
został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie 
zażalenie.

 X W związku z zarządzonymi wyborami do 
rad powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej,  
w biurach ŚIR przyjmowane są już zapisy do 
pięcioosobowej Komisji Okręgowej składa-
jącej się wyłącznie z rolników (członków izby 
rolniczej). 31 maja w godz. od 8.00 do 18.00 
Komisja Okręgowa przeprowadzi wybory 
do rady powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej  
w lokalu wyborczym mieszczącym się  
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21 (bezpośrednio przed 
Biurem Podawczym z wejściem od strony  
ul. Wyszyńskiego). 

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do 
Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie 
internetowej www.sir-katowice.pl oraz w siedzibie 
Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach (ul. Jesiono-
wa 9A, tel. 32/258-04-45).

(śr – kik)

OBWIESZCZENIA

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

od 15 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.
Deratyzacja będzie polegała 
na jednorazowym oraz rów-
noczesnym wyłożeniu trutki 
we wszystkich nieruchomo-
ściach mieszkalnych i użytko-
wych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artyku-
łów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych  
i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb 
sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej.

W terminie do 15 marca  
2015 r. należy oczyścić po-
dwórza, piwnice, poddasza, 
komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) ce-
lem pozbawienia gryzoni po-
żywienia. Akcja odszczurzania 
wymaga użycia bogatego ze-
stawu trutek przewidzianych 
do zwalczania gryzoni i do-
stępnych obecnie w handlu.

Do 15 marca 2015 r. właści-
ciele, administratorzy budyn-
ków i innych pomieszczeń 
użytkowych zobowiązani są 
do zaopatrzenia się w odpo-
wiedni zapas trutki, według 
normy:
• na każde 100 m2 pow. lo-

kalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, prze-

twórnie przemysłu spo-
żywczego – 0,50 kg trutki,

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

15 marca 2015 r. należy trut-
kę wyłożyć w miejscach, gdzie 
istnieje prawdopodobień-
stwo pojawienia się gryzoni,  

w szczególności na śmietni-
kach, w piwnicach, na stry-
chach, w budynkach gospodar-
czych itp. – zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu.

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

15 kwietnia 2015 r. należy ze-
brać pozostałe resztki trutki  
i padłe gryzonie, które należy 
przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć 
o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozosta-
wiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe 
należy trzymać w zamknię-
ciu podczas akcji deratyzacji.  
W miejscach, gdzie wyłożo-
no trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „UWA-
GA TRUTKA”. W przypadku 
zatrucia człowieka dorosłego 
lub dziecka wyłożoną trutką 
należy bezwzględnie i natych-
miast skierować poszkodowa-
nego do najbliższego ośrodka 
zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania ob-
wieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.  
W stosunku do tych osób, któ-
re nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego 
obwieszczenia, nakładane bę-
dą mandaty karne wynikające 
z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

KOMUNIKATYINFORMACJE

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

zaprojektowanie i wybudowanie magazynu klasy 
„A” o pow. zabudowy 10 365 m2 z częścią biuro-
wo-socjalną, infrastrukturą techniczną i drogową 
oraz budowę zjazdu 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

Górnośląska Agencja  
Przedsiębiorczości i Rozwoju  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się  
wg regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego, pn.:

„Termomodernizacja elewacji poprzez moderni-
zację  stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o., 

zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16  
w Gliwicach”

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na  bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi / Inne przetargi oraz na stronie Górnośląskiej  

Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach – www.gapr.pl

nabór nr KD.210.6.2015.BRM-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Biurze Rozwoju Miasta  w pełnym 

wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego (III pię- 
tro, obok pokoju nr 354).

W treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków 

pracownika,
• wymagań niezbędnych 

oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumen-

tów i oświadczeń,
• warunków pracy na da-

nym stanowisku,
• planowanych terminów 

poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób 
z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać 
do 10 kwietnia 2015 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój nr 364. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/238-56-50. 

AQUA AEROBIK  
DLA SENIORÓW!
Miasto Gliwice zaprasza osoby powyżej 65. roku życia na 
bezpłatne treningi aqua aerobiku. 
Zapisy chętnych przyjmowane są pod numerami telefonów: 
• basen „Delfin” (ul. Warszawska 35) – tel. 694-384-749,
• basen „Mewa” (ul. Mewy 36) – tel. 504-339-373.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!             (zd)

UTRUDNIENIA  
DROGOWE

 ■ 31 marca rozpoczęły się prace związane z rozbudową i modernizacją 
miejsc postojowych przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Wymienio-
na zostanie również uszkodzona nawierzchnia tej ulicy – na odcinku 
od ul. Bebreckiego do ul. Zwycięstwa. Roboty będą prowadzone 
etapami. Na początku wyłączono z ruchu fragment ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego od nr 10 do Placu Piłsudskiego nr 4. Na odcinku 
od ul. Berbeckiego w kierunku ul. Wybrzeże Wojska Polskiego kie-
rowcy poruszać się mogą w obu kierunkach. W dalszej kolejności 
remont obejmie parking na odcinku od ul. Wybrzeże Wojska Polskiego  
nr 10 do ul. Berbeckiego, z zachowaniem dojazdu do posesji. Na koń-
cu wyremontowany odcinek od ul. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa. 
Utrudnienia potrwają około dwóch miesięcy. 

 ■ Natomiast od 1 kwietnia – w związku z trwającą przebudową skrzy-
żowania ulic: Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej 
– nieprzejezdna będzie część ul. Mickiewicza, na odcinku od ul. Da-
szyńskiego do ul. Ligonia. Objazd wyznaczono ul. Ligonia, a przystanki 
autobusowe usytuowane po obu stronach ul. Daszyńskiego w obrębie 
przebudowywanego skrzyżowania, przeniesiono o kilkanaście metrów.

 ■ Po świętach powinien rozpocząć się także remont nawierzchni jezdni 
Drogi Krajowej nr 88 (Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Roboty będą 
prowadzone na wybranych fragmentach drogi, przy jednoczesnym 
zajęciu dwóch pasów ruchu. – Do dyspozycji kierowców będzie tylko 
jeden pas w danym kierunku. Miejsca objęte pracami będą oznakowa-
ne i widoczne z daleka – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Planowane zakończenie robót – pierwsza połowa maja.

(bom)
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11 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,  
w sali nr 146, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, oznaczonych jako 
działki nr 163, 167, 168 i 169 oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 174, obręb Trynek,  
o łącznej powierzchni 0,5294 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 1 356 000,00 zł
Wadium: 135 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 560,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 
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.).
Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego, zgodnie z za-
rządzeniem prezydenta miasta Gliwice 
nr PM-256/15 z 21 stycznia 2015 r., na 
podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice  
nr II/19/2014 z 18 grudnia 2014 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonych jako 
działki nr 163, 167, 168, 168, 169, obręb 
Trynek oraz części nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 174, obręb Trynek.

Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW
Nieruchomości będące przedmiotem 
sprzedaży obejmują działki:
• nr 163, obręb Trynek, o powierzchni 

0,2249 ha, KW nr GL1G/00033182/6, 
użytek „B” – tereny mieszkaniowe 
oraz „Bz” – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe;

• nr 167, obręb Trynek, o powierzchni 
0,0636 ha, KW nr GL1G/00054902/3, 
użytek „B” – tereny mieszkaniowe; 

• nr 168, obręb Trynek, o powierzchni 
0,0690 ha, użytek „B” – tereny miesz-
kaniowe i nr 169, obręb Trynek, o 
powierzchni 0,1417 ha, „Bz” – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, KW nr 
GL1G/00123479/3;

• nr 174, obręb Trynek, o powierzchni 
0,0302 ha, KW nr GL1G/00035572/1, 
użytek „B” – tereny mieszkaniowe.

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności nie-
ruchomości, stanowiących własność Mia-
sta Gliwice, położonych w Gliwicach przy  
ul. Pszczyńskiej, oznaczonych jako działki 
nr 163, 167, 168 i 169 oraz części nieru-
chomości oznaczonej jako działka nr 174, 
obręb Trynek, o łącznej pow. 0,5294 ha.
Działki nr 163, 167, 168, 169, 174, obręb 
Trynek, położone są w Gliwicach przy  
ul. Pszczyńskiej, niedaleko skrzyżowania 
ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską. W po-
bliżu znajdują się przystanki komunikacji 
miejskiej. Otoczenie nieruchomości sta-
nowią tereny mieszkaniowo-usługowe. 
Działki stanowią teren płaski, niezago-
spodarowany, porośnięty dziko rosnącą 
roślinnością (drzewa i krzewy). Kształt 
działek nieregularny. 
Od strony działki nr 167 zlokalizowane jest 
(zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
pozwoleniem na budowę) wejście do bu-
dynku położonego przy ul. Pszczyńskiej 80.
Przez środek działki nr 174 przebiega 
wjazd z kostki betonowej, łączący działkę 
nr 172 z ulicą Bojkowską – przedmiotowy 
dojazd nie jest uregulowany prawnie.
Wzdłuż ulicy Pszczyńskiej przebiegają na-
stępujące sieci uzbrojenia technicznego:
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć wodno-kanalizacyjna,
• sieć gazowa,
• sieć telekomunikacyjna.
Przez działki nr 163, 167 i 168 przebie-
ga sieć ciepłownicza cw 700. Zabudowa 
tych działek obiektami kubaturowymi 
wymaga wcześniejszego uzgodnienia  
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 
w Gliwicach. 
Ponadto przez działki przebiegają sieci 
uzbrojenia technicznego (sieć kanaliza-
cyjna, wodociągowa, elektroenergetycz-
na, gazowa oraz teletechniczna).
Działki nr 163, 167, 168 i 169 położone 
są przy ul. Pszczyńskiej. Ruch drogowy 
z przedmiotowych działek może zostać 
włączony do drogi publicznej – ul. Psz-
czyńskiej – istniejącym zjazdem. 
Działka nr 174 położona jest przy ul. Boj-
kowskiej. Ruch drogowy z przedmiotowej 
działki może zostać włączony do drogi pu-
blicznej – ul. Bojkowskiej – istniejącym 
zjazdem.

Powyższe dotyczy włączenia ruchu dro-
gowego z przedmiotowego terenu przy 
istniejącym zagospodarowaniu terenu  
i niewielkim poziomie natężenia ruchu. 
Warunki włączenia nieruchomości do 
drogi publicznej wydawane są indywi-
dualnie przez Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia 
oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała. 

Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 168 zlokalizowany jest 
budynek gospodarczy użytkowany jako 
garaż (budynek objęty umową najmu 
z 2005 r., zawartą na czas nieokreślo-
ny; przedmiotowa umowa może zostać 
rozwiązana przez każdą ze stron z zacho-
waniem 3-miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia i nie wymaga uzasadnienia).
Na działkach nr 163 i 167 została usta-
nowiona na rzecz PEC Sp. z o. o. nieogra-
niczona w czasie służebność przesyłu, 
polegająca na prawie korzystania z czę-
ści obciążonej nieruchomości w pasie 
odpowiadającym długości i szerokości 
urządzeń ciepłowniczych na niej posa-
dowionych, w celu korzystania z tych 
urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na działce nr 168 została ustanowiona 
na rzecz PEC Sp. z o.o. nieograniczona 
w czasie służebność przesyłu, w zakre-
sie kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 
700, o długości 36 m oraz szerokości 
2,31 m, o łącznej powierzchni gruntu 
objętego służebnością 83,16 m2 – w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem.
Na działce nr 167 została ustanowiona na 
rzecz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu, w zakresie sieci wodociągowej 
o średnicy 160 mm i długości 21,35 m 
wraz ze związaną z nią strefą ochronną  
o szerokości po 1,0 m z każdej strony sieci 
(gdzie całkowita powierzchnia gruntu, któ-
rą obejmuje służebność przesyłu, wynosi 
43,63 m2), polegająca w szczególności na: 
prawie korzystania z przebiegających przez 
tą nieruchomość urządzeń przesyłowych 
wraz z prawem dostępu do tych urządzeń 
w celu ich prawidłowej eksploatacji,  
w tym dokonywania przeglądów, pomia-
rów, konserwacji, modernizacji i remon-
tów, jak również wymiany urządzeń na 
nowe o parametrach nie większych niż 
wymienione wyżej oraz na powstrzymaniu 
się przed zabudową lub trwałym urzą-
dzeniem terenu objętego służebnością, 
a uprawniony ze służebności zobowiązuje 
się do każdorazowego informowania wła-
ściciela nieruchomości o zamiarze wyko-
nania planowanych prac remontowych 
lub modernizacyjnych, a w przypadku 
konieczności usunięcia nagłej awarii – do 
niezwłocznego zawiadomienia właściciela 
o tymże fakcie po usunięciu awarii, a po-
nadto, w każdym z ww. przypadków – do 
przywracania terenu do stanu poprzed-
niego, po zakończeniu prac.
Na działce nr 174 została ustanowiona na 
rzecz PWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwi-
cach nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu w zakresie sieci wodociągowej 
o średnicy 160 mm i długości 26,97 m 
wraz ze związaną z nią strefą ochronną  
o szerokości po 1,0 m z każdej strony sieci 
(gdzie całkowita powierzchnia gruntu, 
którą obejmuje służebność przesyłu, 
wynosi 50,67 m2), polegająca w szczegól-
ności na: prawie korzystania z przebiega-
jących przez tą nieruchomość urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu 
do tych urządzeń w celu ich prawidłowej 
eksploatacji, w tym dokonywania prze-
glądów, pomiarów, konserwacji, moder-
nizacji i remontów, jak również wymiany 
urządzeń na nowe o parametrach nie 
większych niż wymienione wyżej oraz na 
powstrzymaniu się przed zabudową lub 
trwałym urządzeniem terenu objętego 
służebnością, a uprawniony ze służeb-
ności zobowiązuje się do każdorazowego 
informowania właściciela nieruchomości 
o zamiarze wykonania planowanych prac 
remontowych lub modernizacyjnych, 

a w przypadku konieczności usunięcia 
nagłej awarii – do niezwłocznego zawia-
domienia właściciela o tymże fakcie po 
usunięciu awarii, a ponadto, w każdym 
z ww. przypadków – do przywracania 
terenu do stanu poprzedniego po za-
kończeniu prac.
Przez działki nr 167 i 174 przebiega 
miejska sieć oświetleniowa (przy sprze-
daży zostanie ustanowiona służebność 
gruntowa na rzecz działki nr 1187,  
obr. Trynek, stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice). Przybliżona powierzchnia 
służebności wynosi 31 m2 dla działki  
nr 167, obręb Trynek, oraz 19 m2 dla 
działki nr 174, obręb Trynek.
Prawa i obowiązki właściciela nierucho-
mości odnośnie wycinki, przycinki oraz 
przesadzenia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (tekst jedn. DzU z 2013 r., 
poz. 627 z późn. zm.). Wycinka drzew 
i krzewów powyżej lat 10, w związku 
z inwestycją, może wiązać się z nali-
czeniem opłat. Na niezbędną wycinkę 
drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat 
gatunków nieowocowych wymagane jest 
uzyskanie zezwolenie prezydenta miasta.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 18 marca 2006 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śródmie-
ście miasta, tzw. centralne tereny miasta 
(uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 14  
z 15 lutego 2006 r., poz. 481), teren po-
łożony w Gliwicach przy ulicach Pszczyń-
skiej, Bojkowskiej i Gwarków, obejmują-
cy m.in. działkę nr 163, 168, 169, obręb 
Trynek, oraz przeważającą część działek  
nr 167 i 174, obręb Trynek, oznaczony jest 
symbolem 21 MW – co oznacza: tereny 
mieszkaniowo usługowe o wysokiej inten-
sywności zabudowy, dla którego ustalono 
następujące przeznaczenie:
1. podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2. uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia 
sportowo-rekreacyjne służące obsłudze 
mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Pozostała, niewielka część działki nr 174 
oraz część działki nr 167, obręb Trynek, 
oznaczone są symbolem 016 KDG 1/4 – 
co oznacza: ulice główne do przebudowy 
i projektowane.
Niewielka cześć działki nr 167, obręb 
Trynek, położona jest również na terenie 
oznaczonym symbolem 05 KDG 1/4 – co 
oznacza: ulice główne istniejące.
Przedmiotowe działki znajdują się na tere-
nie objętym zasięgiem obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 3 ww. planu 
miejscowego, na terenie objętym pla-
nem występuje zakaz realizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2.
12 września 2013 r. Rada Miejska w Gli- 
wicach podjęła uchwałę nr XXXVII/ 
768/2013 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w ob-
rębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej 
i Pszczyńskiej, m.in. dla terenu obejmu-
jącego przedmiotowe nieruchomości.

Wadium
Wadium w wysokości 135 600,00 zł na-
leży 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 przele-
wu „Przetarg, dz. nr 163, 167, 168, 169  
i 174, obręb Trynek, imię i nazwisko,  
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz któ-
rej nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 5 czerwca 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity DzU nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do sprzedaży:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

• nr 188-190, 192-202 do 10 kwietnia 
2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice,

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

OFERUJE DO WYNAJĘCIA:

Zarząd ZBM II TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Warszawska 35B,

tel. 32/300-00-38, 32/331-05-62,
e-mail: tbs@tbs2.pl, biuro@tbs2.pl,

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych  
przy ul. Granicznej, obręb Szobiszowice, obejmujących nw. działki.

Lp. Nr KW Nr 
działki

Pow.  
w m2

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto wraz  
z udziałem  
w działkach  

nr 2102/1 i 2102/14 
oraz infrastrukturze

Wysokość 
wadium 

w zł

Wysokość 
postąpienia 

w zł

Godzina 
przetargu

Termin przetargu: 22 kwietnia 2015 r.
1 GL1G/00086357/0 2102/3 970,0 287 650,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 9.00
2 GL1G/00086357/0 2102/4 970,0 287 650,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 10.00
3 GL1G/00086357/0 2102/5 980,0 290 350,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 11.00
4 GL1G/00086357/0 2102/6 2144,0 604 630,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 12.00
5 GL1G/00086357/0 2102/7 1020,0 301 150,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 13.00

Termin przetargu: 24 kwietnia 2015 r.
6 GL1G/00086357/0 2102/8 1019,0 300 880,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 9.00
7 GL1G/00086357/0 2102/9 1010,0 298 450,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 10.00
8 GL1G/00086357/0 2102/10 1155,0 337 600,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 11.00
9 GL1G/00086357/0 2102/11 1053,0 310 060,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 12.00

10 GL1G/00086357/0 2102/21 986,0 291 970,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 13.00
Termin przetargu: 27 kwietnia 2015 r.
11 GL1G/00086357/0 2102/15 1247,0 362 440,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 9.00
12 GL1G/00086357/0 2102/16 1249,0 362 980,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 10.00
13 GL1G/00086357/0 2102/17 1180,0 344 350,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 11.00
14 GL1G/00086357/0 2102/18 1196,0 348 670,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 12.00
15 GL1G/00086357/0 2102/19 784,0 237 430,00 zł 30 000,00 zł 2 000,00 zł 13.00
Oglądalność działek: 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 12.00

Termin wpłaty wadium – do 20 kwietnia 2015 r. 
Przetargi odbędą się w siedzibie ZBM II TBS Sp. z o.o., w sali nr 309 (II piętro).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tbs2.pl

 X lokal mieszkalny przy ul. Aronii 6  
o powierzchni 71,93 m², usytuowany na parterze,  
składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. 

Partycypacja 1% wynosi 3344,35 zł, kaucja wynosi 9926,34 zł

 X lokal mieszkalny przy ul. Aronii 6  
o powierzchni 51,31 m², usytuowany na 1. piętrze,  
składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju  
i łazienki. 

Partycypacja 1% wynosi 2374,79 zł, kaucja wynosi 7080,78 zł

 X lokal mieszkalny przy ul. Uszczyka 34A  
o powierzchni 54,47 m², usytuowany na parterze,  
składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,  
łazienki. 

Partycypacja 1% wynosi 2275,86 zł, kaucja wynosi 7516,86 zł

 X lokal mieszkalny przy ul. Uszczyka 34B  
o powierzchni 58,76 m², usytuowany na parterze,  
składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju,  
łazienki. 

Partycypacja 1% wynosi 2456,77 zł, kaucja wynosi 8108,88 zł

 X lokal mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich 9  
o powierzchni 52,32 m², usytuowany na 1. piętrze,  
składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,  
łazienki.

Partycypacja 1% wynosi 1611,58 zł, kaucja wynosi 6906,24 zł

 X lokal mieszkalny przy ul. Wiązowej 26/3  
o powierzchni 73,41 m², usytuowany na parterze,  
składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju,  
łazienki.

Partycypacja 1% wynosi 3230,04 zł, kaucja wynosi 10 659,13 zł

Wnioski na mieszkania do wynajęcia prosimy składać w siedzi-
bie firmy ZBM II TBS Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B w Gliwicach, 
w pokoju nr 111, na parterze. 

OFERUJE DO WYKUPU:

 X lokal mieszkalny  
przy ul. Wiązowej 22/7  
o powierzchni 67,85 m², usytuowany 
na 2. piętrze, składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki. 

Cena zakupu wynosi 325 680,00 zł

 X lokal mieszkalny  
przy ul. Wiązowej 24/7  
o powierzchni 67,82 m², usytuowany 
na 2. piętrze, składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki. 

Cena zakupu wynosi 325 536,00 zł

 X lokal mieszkalny  
przy ul. Wiązowej 20/1  
o powierzchni 45,46 m², usytuowany 
na parterze, składający się z 2 pokoi 
z aneksem kuchennym, przedpokoju, 
łazienki. 

Cena zakupu wynosi 218 208,00 zł

 X lokal mieszkalny  
przy ul. Wiązowej 24/5 
o powierzchni 59,71 m², usytuowany 
na 1. piętrze, składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki. 

Cena zakupu wynosi 286 608,00 zł

Karty rezerwacyjne dot. wykupu miesz-
kania można pobrać ze strony interne-
towej www.tbs2.pl. Prosimy o składanie 
dokumentów drogą e-mailową na adres:  
tbs@tbs2.pl lub w siedzibie firmy ZBM 
II TBS Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 
35B w Gliwicach, w pokoju nr 209 na  
1 piętrze. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod nr tel. 32/300-00-38 lub  
32/300-00-36.

Szczegóły na   
www.gliwice.eu

w dziale  
„Dla mieszkańców”

http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2104
http://biuro@2tbszbm.gliwice.pl
mailto:tbs@tbs2.pl
mailto:biuro@tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
mailto:tbs@tbs2.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (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 wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Gliwice – działka nr 41, 
obr. Żerniki, pow. gruntu 0,0531 ha, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane, położona na 
zach. od ul. Chałubińskiego w Gliwicach  
z KW nr GL1G/00041111/7.
Termin przetargu: 20 kwietnia 2015 r., godz. 11.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
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.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-

katy urzędowe / Sprzedaż nieruchomości  
i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

DZIAŁKI POD  
BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości 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 Gliwi-
cach, 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 Gliwi-
cach, 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 Gliwi-
cach, 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 Gliwi-
cach, 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 Gliwi-
cach, 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.

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 WARSZA-
WY 11, lokal nr 11, V piętro, 
pow. 37,81 m2, 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
81 700,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, lokal  
nr 4a, IV piętro, 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 
Wadium: 7300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal nr 3, 
III piętro, pow. 46,33 m2, 2 po- 
koje, przedpokój, kuchnia  
(z dostępem do wc pozostają-
cego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
87 000,00 zł 
Wadium: 4400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. JÓZEFA LOMPY 15, lokal nr 1, 
parter, 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 
Wadium: 10 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 18, lokal  
nr 4, II piętro, pow. 67,21 m2,  
3 pokoje, kuchnia, wc, przed-
pokój
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
155 900,00 zł 
Wadium: 7800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. ZYGMUNTA STAREGO 39, 
lokal nr 4, I piętro, pow.  
81,48 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój 
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
149 800,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2015 r. 
od godz. 12.35 do 12.50
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. KOŚCIUSZKI 18, lokal nr 6a,  
II piętro, pow. 44,62 m2, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
69 600,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2015 r. 
od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal 
nr 1, poddasze, pow. 103,75 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 
134 600,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2015 r. 
od godz. 14.45 do 15.00
Wadium: 6800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal  
nr 2, poddasze, pow. 78,99 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
106 500,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2015 r. 
od godz. 14.45 do 15.00
Wadium: 5400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. KOSÓW 27, lokal nr 1, parter, 
pow. 45,38 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka 
Termin przetargu: 30 kwietnia  
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
99 400,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2015 r. 
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 5000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 
2015 r.

  UL. CZAJKI 28, lokal nr 3, parter, 
pow. 37,85 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 30 kwietnia  
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
89 000,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2015 r. 
od godz. 13.05 do 13.20
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 
2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ BONY 3, lokal  
nr 7a, III piętro, pow. 22,66 m2, 
3 pomieszczenia, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
27 200,00 zł 
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 5, lokal 
nr 7, suterena, pow. 36,88 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
30 100,00 zł 
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 pomieszczenia, ko-
rytarz, pomieszczenie sanitarne 
i wc na parterze oraz 1 pomiesz-
czenie na kondygnacji piwnicy
Termin przetargu: 16 kwietnia  
2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
315 300,00 zł 
Wadium: 15 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.

  UL. DASZYŃSKIEGO 19, lokal  
nr I, parter, pow. 23,13 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
67 000,00 zł

Termin oględzin: 10 kwietnia 2015 r. 
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZE-
SŁAWA 24, lokal nr I, parter, 
pow. 62,37 m2, 2 pomieszczenia, 
wc
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
68 200,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2015 r. 
od godz. 13.45 do 14.00
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12, I pię-
tro, pow. 36,87 m2, 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 23 kwietnia  
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
29 100,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2015 r. 
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 1500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1, lokal 
nr I, parter, pow. 33,66 m2, 2 po-
mieszczenia oraz pomieszczenie 
sanitarne 
Termin przetargu: 30 kwietnia  
2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
37 600,00 zł
Termin oględzin: 13 kwietnia 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.10
Wadium: 1900,00 zł

Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 
2015 r.

  UL. CZAJKI 3, lokal nr VIII, I pię-
tro, pow. 25,50 m2, 2 pomiesz-
czenia 
Termin przetargu: 30 kwietnia  
2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
65 900,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2015 r. 
od godz. 12.45 do 12.55
Wadium: 3300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 
2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZE-
SŁAWA 14, lokal nr 12, IV pię-
tro – poddasze, pow. 24,47 m2,  
2 pomieszczenia 
Termin przetargu: 30 kwietnia  
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
24 200,00 zł
Termin oględzin: 13 kwietnia 2015 r. 
od godz. 14.35 do 14.50
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 
2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 40, lokal  
nr II, parter, pow. 63,67 m2,  
1 pomieszczenie, komunikacja, 
wc, magazyn
Termin przetargu: 14 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
709 200,00 zł
Termin oględzin: 18 marca 2015 r. 
od godz. 12.00 do 12.15, 28 kwietnia 
2015 r. od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 35 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 
2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 66/2015 do 14 kwietnia 2015 r.
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
• nr 7/SP/15 do 15 kwietnia 2015 r.

Zarząd Budynków  
Miejskich I Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o.  

w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta 

Gliwice, ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na wysokość stawki  

czynszu na nw. lokale użytkowe.
I PRZETARG
1. ul. Dubois 8, front, parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 20,40 m2 (wejście do lokalu z klatki scho-
dowej), składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony 
w instalacje: elektryczną – do wymiany, wodno-kana-
lizacyjną – odpływ od zlewu, WC na klatce schodowej, 
ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Termin oględzin: 13 kwietnia, godz. 10.45 – 11.00

2. ul. Zabrska 1-1a, front, parter, lokal użytko-
wy o łącznej powierzchni 85,74 m2, składający się  
z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie etażowe 
węglowe – do sprawdzenia i ewentualnej naprawy (ze 
względu na położenie lokalu wskazane jest zastoso-
wanie ekologicznego źródła ciepła). Stan techniczny 
lokalu – dostateczny.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. lokalu: 10,00 zł
Wadium: 2572,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Termin oględzin: 13 kwietnia, godz. 10.15 – 10.30
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni  
10,29 m2 x 3,00 zł/m2 = 30,87 zł miesięcznie plus poda-
tek VAT, wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.

3. ul. Rybnicka 4, front, parter, lokal użytkowy o łącz-
nej powierzchni 50,89 m2, składający się z 5 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny 
lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1527,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Termin oględzin: 13 kwietnia, godz. 9.30 – 9.45

4. ul. Dolna 4, front, parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 41,93 m2, składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną – do wymiany, 
wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1132,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Termin oględzin: 13 kwietnia, godz. 11.30 – 11.45
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni  
4,77 m2 x 3,00 zł/m2 = 14,31 zł miesięcznie plus podatek 
VAT, wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystą-
pienia do przetargu odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. 
(wtorek) od godz. 9.30 do 10.15, w pokoju 121 – sala 
narad, I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gli-
wicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) 
o godz. 10.30, według kolejności adresów lokali po-
danych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I pię-
tro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

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

http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2105
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2042
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2096
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=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2077
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2101
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2101
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2101
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2101
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2101
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2016
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

W maju, jak co roku, do Gliwic przyjadą teatry z całego kraju, a jeden także z bliskiej zagranicy. 
Po raz dwudziesty szósty na scenach Gliwickiego Teatru Muzycznego – przy Nowym Świecie  
i w Ruinach Teatru Victoria – zobaczymy najciekawsze spektakle, które miały swoje premiery 
w ostatnim sezonie.

– W tym roku sporo autorów 
rosyjskich: dość powiedzieć, że  
26. Gliwickie Spotkania Teatralne roz-
pocznie przedstawienie „Idiota” war-
szawskiego Teatru Soho na podstawie 
powieści Fiodora Dostojewskiego,  
a zakończy „Mistrz i Małgorzata”, in-
scenizacja genialnej prozy Michaiła 
Bułhakowa w wykonaniu słowackiego 
Teatro Tatro. A w międzyczasie jesz-
cze „Anna Karenina”... – zapowiadają 
pracownicy GTM. – By zachować 
równowagę – przynajmniej w teatrze, 
skoro w świecie dokoła tak o nią trud-
no ostatnimi czasy – zaproponujemy 
dwa tytuły amerykańskiego drama-
turga Tennessee Williamsa: „Szklaną 
menażerię” oraz „Tramwaj zwany 
pożądaniem”. Mimo iż napisane zo-
stały kilkadziesiąt lat temu, problemy 
w nich poruszane (rozpad więzi, sa-
motność, rodzinne dramaty ukryte 
w czterech ścianach), nie straciły na 
aktualności. Podobnie świeżo brzmi 
dziś monodram Krystyny Jandy „Biała 
bluzka”, choć od napisania tego tek-
stu przez Agnieszkę Osiecką minęły 
już niemal trzy dekady – dodają. 

Spory ciężar i emocjonalny ładu-
nek tych tytułów z całą pewnością 
złagodzą aktorzy Teatru Montownia 
w swojej autorskiej, ironicznej i prze-
śmiewczej wizji „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. 

Na Gliwickich Spotkaniach Te-
atralnych jest też miejsce na scenicz-
ne eksperymenty. Do tej kategorii 
można zaliczyć przedstawienie szcze-
cińskiego Teatru Kana „Projekt: mat-
ka”. Powstało ono na bazie tekstów 
polskich blogerek opisujących zma-
gania z trudami i radościami macie-

rzyństwa. Nowością w tegorocznym 
programie są również dwa spektakle, 
które powstały przede wszystkim  
z myślą o młodych widzach – gimna-
zjalistach i licealistach. „Jak zostałam 
wiedźmą” Teatru Studio w Warsza-
wie oraz „Sam, czyli przygotowanie 
do życia w rodzinie” Wrocławskiego 
Teatru Lalek to znakomite widowiska 

w doborowej obsadzie, trafiające za-
równo do juniorów, jak też dojrzałej 
publiczności. 

Gliwickie Spotkania Teatralne 
rozpoczną się 10 maja i potrwają do 
17 maja. Sprzedaż biletów już trwa. 
Szczegółowy program jest dostępny 
na stronie internetowej GTM. 

(bom)

CO?  
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KIEDY?
2 KWIETNIA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Sta-

cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują 
zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

7 KWIETNIA (WTOREK)
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)

8 KWIETNIA (ŚRODA)
q godz. 13.00: „Bezpieczny senior” – spotka-

nie w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Skarbnika 3)

9 KWIETNIA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Sta-

cji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują 
zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

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

q godz. 20.00: „Tradycyjny Czwartek Jazzowy” – 
jam session w stylu swing i stylach tradycyjnych 
z udziałem zespołu Enerjazzer w Śląskim Jazz Clu-
bie (Plac Inwalidów Wojennych 1) – wstęp wolny

10 KWIETNIA (PIĄTEK)
q godz. 13.00: „Bezpieczny senior” – spotkanie  

w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (ul. Kościuszki 17)

q godz. 18.00: Wernisaż wystawy malarstwa i gra-
fiki Joanny Heydy-Rumin w Centrum Organizacji 
Kulturalnych (ul. Studzienna 6) – wstęp wolny

q godz. 18.00: „Twarze znalezione – między świa-
tłem a cieniem” – wernisaż wystawy fotogra-
fii Beaty Brząkalik w Stacji Artystycznej RYNEK  
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

11 KWIETNIA (SOBOTA)
q godz. 10.00: „Turniej Ogniem i Mieczem – Bitwa  

o Śląsk” – II turniej śląskiego cyklu turniejów  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

12 KWIETNIA (NIEDZIELA)
q godz. 17.00: „Cudowna Broń” – spektakl Teatru 

Magazyn w ramach cyklu przedstawień „Wio-
senne Przebudzenie Teatrem w Wilczym Gardle”  
w Szkole Podstawowej nr 2 (Plac Jaśminu 2) 

A TAKŻE: 
q 10 – 16 kwietnia: XXI Dziecięce Spotkania Teatral-

ne w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat 55/57) i Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) 
– program na www.teatr.gliwice.pl

q Do 7 kwietnia: „Byk – Walczący Bóg” – wystawa 
fotografii Jacquesa Rouguette'a „Jarou” w Stacji  
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

q Do 10 kwietnia: „Być kobietą, być kobietą…” – 
wystawa ekslibrisów w „Paris Paris – café bistro 
& szkoła języka francuskiego” (ul. Krupnicza 19)

q Do 12 kwietnia: „Hotel Silesia” – wystawa w Czy-
telni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a)

q Do 30 kwietnia: „Podróżni” – wystawa fotografii 
Artura Rychlickiego w Galerii „Perkoz” w  Filii nr 5 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

q Do 15 maja: Wystawa malarstwa Ryszarda Kar-
chuta w Galerii Atrium (ul. Konarskiego 18c) 

q Do 15 maja: „Fotografia ptaków” – wystawa prac 
Janusza Szymy w Galerii „Sośnica” w Filii nr 16 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Skarbnika 3)

q Do 17 maja: „Rzecz o szlachcie polskiej” – wysta-
wa w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)WWW.TEATR.GLIWICE.PL

„Tramwaj  
zwany pożądaniem”

„Quo vadis” z udziałem  
m.in. Marcina Perchucia

„Biała bluzka” – monodram Krystyny Jandy

„Idiota” – w spektaklu zobaczymy 
m.in. Agatę Buzek
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