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Umowa podpisana  
– rusza budowa PODIUM
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Nowe opłaty  
za żłobki
4 kwietnia radni jednogłośnie  
ustalili, ile zapłacą rodzice za pobyt 
dzieci w żłobkach. Zobacz film na  
www.gliwice.eu (baner boczny  
TV Express MSI / archiwum filmów /  
Nowe opłaty za żłobki).

Tygodnik bezpłatny, 15/2013 (634), 11 kwietnia 2013

Rok  
akcji TIR

Czy kierowcy tirów przestrzega-
ją zasad ustanowionej przed rokiem 
nowej organizacji ruchu w Gliwicach? 
Sprawdziliśmy to w Zarządzie Dróg  
Miejskich.

Muzeum  
zaprasza...

…na trzy wykłady, podczas których 
będzie można się dowiedzieć m.in. 
czy dawniej rodziny zawsze były liczne 
albo co ma wspólnego Kubuś Puchatek  
z taoizmem.

Co słychać  
w GCM?

Od października Gliwickim Centrum 
Medycznym zarządza płk Marian JAROSZ, 
wieloletni dyrektor dawnego 106. Szpi-
tala Wojskowego. Jak ocenia kondycję 
GCM?

5 8 12

http://www.gliwice.eu
http://gliwice.eu/samorzad
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akTualNOśCI

POZNAJ NASZE 
OPP

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Dziś trzecia i ostatnia część prezentacji gliwickich OPP, którym można przekazywać 
1% podatku (zgłosiły one GCOP chęć promowania się w „MSI”). Przypominamy, że 
pełny wykaz OPP z Gliwic znajduje się na stronie www.gcop.gliwice.pl w zakładce 
„Organizacje w Gliwicach/OPP”.

Stowarzyszenie „Cała Na-
przód” – istnieje od 2008 r. 
Swoją aktywność koncentruje 
na organizacji imprez o charak-
terze kulturalnym, muzycznym 
i sportowym, z których dochód 
przeznaczany jest na wspar-
cie dla osób znajdujących się  
w trudnej sytuacji zdrowotnej 
i finansowej. „Cała Naprzód” 
organizuje cykliczne wydarze-
nia muzyczne: Śląski Festiwal 
Charytatywny oraz Fest Ślunski 
i inne. Autorskim pomysłem 
jest Niedzielna Liga Futsalu, 
pierwsza charytatywna liga 
piłki nożnej halowej w Gli-
wicach. Z każdej pozyskanej 
złotówki udaje się wypracować 
kolejne 2 zł na pomoc osobom 
niepełnosprawnym, zatem  
10 zł to fantastyczny kapitał na 
prowadzenie dalszych działań 
charytatywnych.
Nr kRS: 0000328818

Gliwickie Towarzystwo 
koszykówki – działa od 1998 r. 
Klub kieruje swoje działania 
do dzieci i młodzieży, zain-
teresowanych uprawianiem 
tej dyscypliny. Oferuje udział 
w zajęciach prowadzonych 
przez doświadczoną kadrę 
trenerską oraz w rozgrywkach 
ligowych i turniejach, wyjazdy 
na obozy sportowe, kontynu-
ację szkolenia w ramach klas 
sportowych. Ponadto kreuje 
postawy życiowe zawodników 
i przekazuje sportowe wzorce. 
GTK posiada drużynę seniorów 
w II lidze. Środki uzyskane z 1% 
przeznaczane są na cele statu-
towe klubu, ściśle związane ze 
szkoleniem młodzieży, przede 
wszystkim na dofinansowanie 
obozów sportowych, których 
koszt bardzo często przekracza 
możliwości finansowe rodziców. 
Nr kRS: 0000001446

Stowarzyszenie Przyjaciół 
kultury – działa od 2009 r. 
Wspiera inicjatywy kulturalne, 
m.in. wystawy artystyczne, 
fotograficzne, koncerty i publi-
kacje. SPK współorganizuje fe-
stiwal Gliwickie Spotkania Chó-
ralne oraz spotkania kolędowe  
z udziałem Akademickiego Chó-
ru Politechniki Śląskiej. Status 
OPP posiada dopiero od 2012 r., 
a środki z 1% podatku pomogą 
w sfinansowaniu np. biletu na 
koncert lub lekcji edukacyjnej 
związanej ze sztuką. Sztuka to 
zaproszenie do bycia lepszym, 
a już najmniejsze kwoty tworzą 
ku temu możliwości. 
Nr kRS: 0000322933

Anita Szczecina,  
Monika Wojdowska-Krawczyk

W Gliwicach trwa akcja 
zbierania elektrośmieci. Tym 
razem specjalnie oznakowane 
stanowisko, na którym będzie 
można zostawić nieużywane 
lub niedziałające urządzenia 
elektryczne i elektronicze (np. 
stary telewizor, telefon, moni-
tor, lodówkę, kuchenkę, pralkę, 
niedziałające radio, zużyte ża-
rówki), pojawi się 13 kwietnia 

w Ostropie – na placu przy 
kościele pw. Ducha świętego 
przy ul. Daszyńskiego. Zbiórka 
rozpocznie się o godzinie 10.00 
i potrwa do 14.00. Harmono-
gram kolejnych akcji można 
znaleźć na stronie internetowej  
www.gliwice.eu w zakładce 
„Ekologia”.                           

(bom)

KĄCIK ADOPCYJNY

PREZYDENT GLIWIC ZAPRASZA 
DO ZGłASZANIA KANDYDATÓW 
DO NAGRODY ZA OSIĄGNIęCIA 
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA  
I OCHRONY KULTURY ZA ROK 2012

Nagrody mogą być przyzna-
ne za całokształt działalności 
artystycznej lub istotne osią-
gnięcia twórcze z poprzedniego 
roku, a także za znaczące doko-
nania w organizowaniu, upo-
wszechnianiu i ochronie kultury. 

Przyznawane są osobom 
fizycznym (mieszkającym w Gli-
wicach) lub prawnym (z siedzibą 
w naszym mieście) – indywidu-
alnie lub zbiorowo.

Do nagród proponowani 
mogą być zarówno artyści uzna-
ni, jak i młodzi twórcy. Kandyda-
tów do nagród mogą zgłaszać:
• instytucje kultury, 
• placówki oświatowe, 
• szkoły wyższe, 
• związki twórcze, stowarzysze-

nia kulturalne i społeczne,
• środowiska twórcze niefor-

malne, 
• radni Rady Miejskiej,
• wydział UM właściwy do 

spraw kultury, 
• członkowie komisji konkursowej.

Wnioski o przyznanie nagro-
dy powinny zawierać: 
• dane osobowe kandydata 

(kandydatów) do nagrody lub 
nazwę podmiotu i jego adres; 

• informacje dotyczące ca-
łokształtu dotychczasowej 
działalności lub informacje  
o szcze gólnych osiągnięciach 
w roku ubiegłym;

• uzasadnienie ze wskazaniem 
regionalnego, ogólnokrajowe-
go bądź międzynarodowego 
charakteru działalności lub 
osiągnięć oraz ich znaczenia 
dla kultury. 

Zgłoszenia są przyjmowane 
w formie pisemnej w Wydzia-
le Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
(ul. Zwycięstwa 21, pokój 201), 
do 30 kwietnia 2013 r. Nagrody 
wręczane będą przed końcem 
trzeciego kwartału roku. 

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/239-12-84. 

ONI WYGRalI ZaPROSZENIa
Plebiscyt „Vox Populi” definitywnie zakończony! 2 kwietnia w filii GCOP Dom Aktywnej Mło-

dzieży w obecności przedstawiciela UM rozlosowano 30 podwójnych zaproszeń na galę – spotkanie 
Prezydenta Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi oraz rozdanie nagród w konkursie 
„Gliwicki Lider Społeczny, Gliwicka Organizacja Roku, Biznesowy Partner Roku 2012”. Impreza 
odbędzie się 26 kwietnia na deskach Sceny BAJKA – Kina AMOK. W losowaniu brano pod uwagę 
prawidłowo wypełnione kupony oraz zgłoszenia e-mailowe osób, które wzięły udział w „Vox Populi” 
i wyraziły chęć udziału w losowaniu.

Osoby, których nazwiska wymieniono poniżej, proszone są o potwierdzenie swojej obecności 
na gali do 22 kwietnia pod nr tel. 32/335-41-05 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00):

Paweł BEDNARCZYK, Jolanta BERNAT, Aneta BRONICKA, Magdalena BYTOMSKI, Jadwiga CZER-
NEK, Olga EKWART, Małgorzata GłADYSIAK, Kamil HALICKI, Adam KARWAN, Lucjan KARWAN, 
Natalia KOMANDER, Beata KROTOFIL, Ignacy KUBIT, Wojciech KUBIT, Adrianna MACAłA, Józef 
MONKIEWICZ, Krystyna PARNIEWSKA, Karol PIECZKA, Marian PIECZKA, Sławomir PIECZKA, Anna 
ROBAKOWSKA, łukasz RUTOWICZ, Marek SIEKIERSKI, Cezary SKOWRON, Marta SKOWRON, Tomasz 
SOBANIA, Danuta STEBELSKA, Mikołaj STRYJA, Jadwiga WALICA, Aleksandra ŻYDEK.

kIRa, kaMa, kORa, kROkuS, 
kaRaT i kaRO – to szóst-
ka szczeniaków, które wraz  
z matką trafiły do gliwickiego 
schroniska. Maluchy mają pra-
wie pięć tygodni i choć potrafią 
już jeść samodzielnie, to wciąż 
korzystają z pokarmu matki. 
Jak dorosną, będą średniej 
wielkości. Są bardzo oswojone  
– w schronisku mają stały kon-
takt z opiekunami, garną się na 
ręce, czego nikt im nie potrafi 
odmówić. 

Chcesz przygarnąć psa 
lub kota? Adopcje organizuje 
Schronisko dla Zwierząt, dzia-
łające w Gliwicach-Sośnicy przy 
ul. Wschodniej, od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
10.00 do 16.00 oraz w soboty 
od 10.00 do 15.00. 

kontakt:  
tel. 32/305-09-43,  
e-mail: ts@mzuk.pl,  
www.mzuk.gliwice.pl 

mailto:?subject=mailto%3Akp%40um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:rzecznik%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:lenczowska_j%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:kazek_m%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:redaktor%40um.gliwice.pl?subject=
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http://www.gcop.gliwice.pl
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http://bip.gliwice.eu/strona;10551
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http://www.mzuk.gliwice.pl
http://www.schronisko.gliwice.pl/
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Nowe miejsca pracy, szansa 
na międzynarodową promocję 
miasta i regionu oraz korzystny 
wpływ na lokalną koniunktu-
rę – takie mają być efekty po-
wstania w Gliwicach hali wido-
wiskowo-sportowej PODIuM. 
Miasto, którego wizytówką są 
prężnie działająca strefa ekono-
miczna, Politechnika śląska oraz 
skrzyżowanie autostrad a1 i a4, 
zyska nowy atut w postaci no-
woczesnego, wielofunkcyjnego  
obiektu. 

5 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
została podpisana umowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej PODIUM 
pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną 
w przetargu firmą MIRBUD S.A. ze Skier-
niewic. Wykonawca ma 27 miesięcy na 
realizację zadania. Pierwsi widzowie 
powinni wejść do PODIUM mniej więcej 
w połowie 2015 r.

Dla miasta i regionu
– Przygotowanie inwestycji bywa 

trudniejsze niż jej późniejsza realizacja. 
Przykład hali PODIUM doskonale to ob-
razuje. Podpisanie umowy to finał wie-
loletniej pracy dużej grupy osób, którym 
chciałbym serdecznie podziękować. Mam 
nadzieję, że budowa przebiegnie łatwiej 
niż przygotowania do niej. PODIUM jest 
bardzo potrzebne Gliwicom i Śląskowi. 
Od dzisiaj możemy odliczać dni do chwili, 
w której wszyscy zobaczymy, jak bardzo 
hala zmieni nie tylko nasze miasto, ale 
cały region. PODIUM wzmocni wizeru-
nek Gliwic jako miasta nowoczesnego, 
realizującego ambitne projekty i zapew-
niającego ofertę kulturalną i sportową 
na światowym poziomie – podkreśla 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

– Droga do realizacji spektakularnych 
inwestycji nie jest łatwa. Dlatego gratu-
lujemy Gliwicom, że udało się doprowa-
dzić do realizacji tego przedsięwzięcia. 
MIRBUD buduje obiekty przemysłowe, 
użyteczności publicznej i drogi. Dzisiaj 
przyszło nam wznieść prestiżową halę wi-

dowiskowo-sportową. To, jak do tej pory, 
nasz największy kontrakt. Cieszymy się, 
że wspólnie z Miastem Gliwice uczestni-
czymy w tak ambitnym przedsięwzięciu  
– powiedział Sławomir Nowak, wicepre-
zes MIRBUD S.A., podczas ubiegłopiątko-
wego spotkania w UM.

koncerty, targi, zawody sportowe
Hala widowiskowo-sportowa 

PODIUM stanie w miejscu dawnego 
stadionu XX-lecia, pomiędzy ulicami 

Akademicką i Kujawską. Na powierzch-
ni użytkowej obiektu przekraczającej  
56 tys. m2 zaplanowano dwie hale. 
Główna – w zależności od rodzaju 
imprez – powinna pomieścić na try-
bunach i płycie maksymalnie około  
15 tys. widzów, a mniejsza – do  
3 tys. osób. Zaplanowano też centrum 
rekreacyjne (fitness, SPA) oraz parkingi 
dla prawie 1000 samochodów. 

W obiekcie będzie można organizo-
wać duże koncerty, targi branżowe oraz 
zawody sportowe w różnych dyscypli-
nach – także o randze mistrzostw Europy 
czy świata. Atrakcyjne imprezy powinny 
przyciągać wielu gości – nie tylko z re-
gionu, ale także z innych części Polski,  
a nawet z innych krajów. 

PODIUM ma być także kolejnym 
impulsem rozwojowym dla regionu, 
ale w przede wszystkim dla samych 
Gliwic. Autostrady A1 i A4 przyczyniły 
się do ożywienia w dziedzinie handlu 
i transportu, strefa ekonomiczna sty-
muluje rozwój przemysłu w mieście  
i okolicy, a hala widowiskowo-sportowa 
może w niedalekiej przyszłości ożywić 
gastronomię czy hotelarstwo. Dzięki tej 
inwestycji mają szansę powstać nowe 
miejsca pracy. Lokalizacja w Gliwicach 
ma niezaprzeczalne atuty, bo to jedyne 
miasto na Śląsku, w którym krzyżują się 
dwie autostrady. Dogodny dostęp za-
pewni także realizowana Drogowa Trasa 

Średnicowa, która stanie się głównym 
elementem połączenia komunikacyjnego 
miast konurbacji śląskiej. 

Nie rezygnują z dotacji
Budowę PODIUM poparły Śląski 

Związek Gmin i Powiatów oraz Górnoślą-
ski Związek Metropolitalny. Za projektem 
opowiedziały się również organizacje 
sportowe, m.in.: Polski Związek Piłki 
Siatkowej, Polski Związek Koszykówki, 
Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski 
Związek Piłki Nożnej, Polski Związek 
Bokserski, Polski Związek Curlingu oraz 
Polski Związek Szermierczy. Ministerstwo 
Sportu uznało PODIUM za inwestycję  
o szczególnym znaczeniu dla sportu  
i przyznało na jej realizację dofinansowa-
nie w wysokości 15 mln zł. Cała inwesty-
cja ma kosztować 321,4 mln zł. 

Budowa hali miała być także współ-
finansowana ze środków unijnych, 
jednak Komisja Europejska nie podjęła 
ostatecznej decyzji w tej sprawie. – Nie 
rezygnujemy z pozyskania wsparcia ze-
wnętrznego dla PODIUM. To inwestycja 
ważna nie tylko dla Gliwic, ale też dla 
całego województwa. Dlatego powinna 
być realizowana z wykorzystaniem regio-
nalnych środków unijnych – przekonuje 
Zygmunt Frankiewicz. 

Opracowanie (bom)

TEMaT TYGODNIa

Umowę w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej PODIUM 
podpisali Sławomir Nowak – wiceprezes firmy MIRBUD i Zygmunt 
Frankiewicz – prezydent Gliwic. 

uMOWa PODPISaNa  
– RuSZa buDOWa PODIuM
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EDukaCja I ZDROWIE

SPOTkaNIE POkOlEŃ
15 kwietnia na Cmentarzu Central-

nym w Gliwicach odbędzie się corocz-
ne „Spotkanie Pokoleń”. Tradycyjnie 
w uroczystościach zorganizowanych 
dla uczczenia pamięci ofiar „Marszu 
Śmierci” – więźniów politycznych hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau i jego filii w Gliwicach, 
pomordowanych w styczniu 1945 r. 
przez konwojentów z SS – wezmą udział 
m.in. przedstawiciele samorządu miasta 
oraz młodzież z gliwickich szkół. Ucznio-
wie będą mieli okazję poznać historię 
tragicznych wydarzeń, do których doszło 

w końcowym okresie II wojny światowej. 
Poniedziałkowe uroczystości rozpoczną 
się o godz. 13.00.

Inicjatorami spotkania są gliwickie 
oddziały trzech ogólnokrajowych or-
ganizacji – Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, Polskie-
go Związku Byłych Więźniów Politycz-
nych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych oraz Towarzystwa 
Opieki nad Oświęcimiem, a także gli-
wickie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów 
Polskich. Honorowy patronat nad spo-
tkaniem objął prezydent miasta.

CZEGO  
NIE WIEMY O auTYZMIE 
W ramach światowego Dnia autyzmu Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Gliwicach organizuje otwartą konferencję pod ha-
słem auTYZM I ZESPÓŁ aSPERGERa W ujĘCIu MEDYCZNO-TERa-
PEuTYCZNYM.

 Spotkanie zaplanowano 27 kwietnia 
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Paw-
ła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5a,  
vis-à-vis katedry) w godz. od 10.00 do 
13.00. – Celem konferencji jest popula-
ryzacja wiedzy na temat autyzmu dzie-
cięcego oraz wczesnego rozpoznawania 
zaburzeń autystycznych, a także udzie-
lenie merytorycznego i terapeutycznego 
wsparcia rodzicom i osobom pracującym 
z dziećmi dotkniętymi całościowymi zabu-
rzeniami neurorozwojowymi. Serdecznie 
zapraszamy lekarzy pediatrów, terapeu-
tów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 
zainteresowanych problematyką zabu-
rzeń autystycznych – mówi Anna Ćwiląg 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc w auli CE o udziale w konferencji 
decyduje kolejność zgłoszeń. Należy je 
kierować na adres: konf.abcautyzm@
interia.pl. 

Szczegółowy program konferencji 
znajduje się na stronie 

(zakładka Aktualności).

GDZIE SIĘ 
uCZYĆ?

13 kwietnia w auli Centrum Edu-
kacyjno-Kongresowego Politechniki 
Śląskiej (ul. Konarskiego 18B) odbędą 
się kolejne, całodniowe Gliwickie Tar-
gi Edukacyjne – Education Fair 2013. 
Uczniowie wszystkich szkół i placówek 
oświatowych w mieście, a także ich 
rodzice będą mogli zapoznać się z ofer-
tą zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych  
i sportowych, skierowanych do dzieci 
i młodzieży. W godzinach od 10.00 do 
15.00 czynne będą m.in. punkty konsul-
tacyjne gliwickich instytucji kulturalno-
-oświatowych oraz specjalistyczne punk-
ty konsultacyjne. Gośćmi specjalnymi 
Education Fair 2013 będą komisarze  
z programu telewizyjnego „W11”. 

Gliwickie Targi Edukacyjne zostały 
objęte honorowym patronatem pre-
zydenta Gliwic. Program imprezy oraz 
dodatkowe informacje na jej temat 
znajdują się na stronie organizatora 
– Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 
(www.gom.gliwice.pl).

bEZPŁaTNE kONSulTaCjE 
Dla GlIWICZaN

Gliwicka Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Ko-
raszewskiego (ul. Chudoby 10) zaprasza mieszkańców na wiosenne dni otwarte 
połączone z bezpłatnymi zabiegami z zakresu kosmetyki i masażu. Przewidziano je 
w następujących terminach: 20 kwietnia (sobota, godz. 10.00 – 14.00), 10 maja 
(piątek, godz. 10.00 – 16.00), 25 maja (sobota, godz. 10.00 – 14.00), 7 czerwca 
(piątek, godz. 10.00 – 16.00). 

INSPIRujĄCE CZWaRTkI
Centrum Inicjatyw Społecznych zaprasza do COk „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6) na wiosenny cykl czwartkowych spotkań w ramach pro-
jektu INSPIRaCjE. Przewidziano wykłady i dyskusje, a przy niektó-
rych tematach również ćwiczenia praktyczne. Start – godz. 17.00. 
Wstęp wolny! 
• 18 kwietnia – „Inspiracja i abarietyka 

– sposób na ciekawe życie” (Krystyna 
Kozikowska-Koppel – psycholog, Joan-
na Sarré – psychopedagog kreatyw-
ności)

• 25 kwietnia – „Zdrowie zintegrowane 
– jak dbać o harmonię i równowagę 
umysłu, emocji i ciała” (Dorota Pach-
nik – bioenergoterapeuta i osteopata)

• 7 maja (wtorek) – „Dlaczego ciało 
chce chorować, czyli korzyści z bycia 
chorym” (Elżbieta łowińska – biolog 

i naturoterapeuta, Krystyna Kozikow-
ska-Koppel – psycholog)

• 16 maja – „Dobro i zło – między filo-
zofią i psychologią” (Mirosław Piróg 
– fizyk i filozof)

• 20 czerwca – „Umysł, który przekracza 
granice ciała” (Elżbieta łowińska – bio-
log i naturoterapeuta)

• 27 czerwca – „Skarbnice zdrowia  
i urody” (Halina Kacprzak – chemik  
i ekolog)

(kik)

WWW.
PORADNIA.
GLIWICE.PL
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CO SłYCHAĆ W GCM?
Gliwickie Centrum Medyczne przy ul. kościuszki 29 
(dawniej Szpital Miejski nr 1) prowadzi działalność 
medyczną jako spółka od 1 czerwca 2008 r. Przekształ-
cenia w tej największej miejskiej placówce leczniczej 
w Gliwicach rozpoczęły się jeszcze pod koniec 2005 r. 
Z chwilą powstania nowego podmiotu miasto przejęło 
na siebie długi szpitala, sięgające 20 mln zł. W latach 
2008 – 2012 wniosło do spółki dodatkowy wkład pie-
niężny w wysokości 12 mln zł. Czy kłopoty finansowe 
placówki skończyły się definitywnie? Nie do końca. 

Kontrakty podpisywane  
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, który ma obowiązek płacić 
za nasze leczenie, są niewystar-
czające. Po prostu NFZ nie płaci 
rzetelnie za wykonaną pracę. 
Lekarze leczą, przeprowadzają 
zabiegi, operują, udzielają po-
rad tym wszystkim, którzy tego 
potrzebują, a szpital nie dostaje 
za to należnych pieniędzy. 

Problem ten znany jest sze-
roko w całej Polsce. Zadłużenie 
wielu placówek służby zdrowia 
sięga dziesiątków, a nawet 
setek milionów złotych. W ze-

szłym roku media alarmowały, 
że długi śląskich szpitali sięgają  
1,3 mld (!) zł. Z danych opubli-
kowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia wynika, że zadłużenie to 
rośnie w tempie ok. 100 mln zł 
rocznie. Rekordowe długi nękają 
szpitale podległe marszałko-
wi województwa – w pierw-
szym kwartale 2012 r. suma 
ich zobowiązań przekroczyła  
800 mln zł. W grudniu 2012 r. 
zadłużenie polskich szpitali wy-
niosło 11 mld zł. Tak w skrócie 
maluje się obraz służby zdrowia 
w naszym kraju. 

Od niedawna jest pan  
szefem Gliwickiego  
Centrum Medycznego  
(dawniej Szpitala  
Miejskiego nr 1). Zapewne 
zorientował się pan już  
w sytuacji. jaka jest  
diagnoza GCM? 

W dniu, w którym zostałem 
przedstawiony pracownikom 
szpitala jako prezes spółki, 
powiedziałem, że ze wstępnej 
mojej oceny wynika, że sytu-
acja szpitala, przede wszyst-
kim finansowa, nie jest dobra. 
Mówiłem również, że będziemy 
próbowali wyjść na prostą, osią-
gnąć pewną stabilizację, bo jest 
to konieczne i takie jest między 
innymi moje zadanie. Potrze-
ba nam na to około dwóch lat. 
Teraz konsekwentnie realizuję 
podjęte zobowiązanie. Zbytni 

pośpiech czy nerwowe ruchy 
nie są w takich sytuacjach me-
todą właściwą. Potrzeba nam 
spokoju i rzetelnej pracy. Nale-
ży dokładnie rozpoznać źródła, 
przyczyny problemów i krok po 
kroku je eliminować. I to robię. 
Nie ma innej drogi. 

Można już dostrzec  
efekty czy jeszcze jest  
na to za wcześnie?

Można. Widzę już pierwsze po-
zytywne wyniki. To motywuje 
do dalszej pracy. Nie mamy 
już nowych spraw sądowych  
o zapłatę zobowiązań, popła-
ciliśmy dużą część zobowiązań 
wymagalnych. Z chwilą moje-
go przyjścia do GCM relacja 
zobowiązań wymagalnych 
do niewymagalnych wynosiła  
90 do 10. Teraz kształtuje się na 

poziomie 50 na 50. Jak na czte-
ry miesiące to efekt chyba nie 
do pogardzenia. To oczywiście 
dopiero początek – trzeba iść 
dalej. Mam nadzieję, że wyj-
dziemy na prostą. Pewne spra-
wy, niestety, ciągną się za nami.  
W tej chwili obsługę kosztów 
bieżących mamy zbilansowa-
ną, ale zaległości cały czas nad 
nami „wiszą”. Musimy to rady-
kalnie przeciąć, aby nie brnąć 
w kolejne kłopoty. Na przykład 
w odsetki, koszty sądowe i tego 
typu historie. Za ubiegły rok  
z tego powodu szpital stracił 
250 tys. zł. To dla GCM spore 
pieniądze, niepotrzebnie straco-
ne. Trzeba to zahamować. Nic 
nadzwyczajnego się nie dzieje 
– robimy po prostu swoje i tyle. 

jest pan nie tylko szefem 
GCM, ale także – od lat – 

Szpitala Miejskiego  
nr 4 (dawniej Szpitala  
Wojskowego). Czy można 
się pokusić o porównanie 
tych dwóch placówek  
służby zdrowia? 

Jest to trudne zadanie z różnych 
powodów… Powiem więc tak: 
szpital wojskowy zeszły rok za-
mknął z zyskiem 40 tys. zł. I, jak 
wiadomo, nie o tę sumę chodzi, 
bo nie są to żadne duże pienią-
dze, ale o gospodarowanie tym, 
co się ma do dyspozycji. GCM 
zakończyło ubiegły rok stra-
tą 4,1 mln zł. Skoro pewnych 
przeszkód nie jesteśmy w sta-
nie przeskoczyć, to trzeba się 
nauczyć nie rozbijać sobie o nie 
głowy. W przypadku szpitala 
wojskowego nie chodzi oczy-
wiście o jakąś euforię. Tam też 
jest trudno, jak w całej służbie 
zdrowia. Na przykład kontrak-
ty z NFZ na chirurgię, internę 
czy ortopedię – w przeliczeniu 
na liczbę łóżek – wojskowy 
ma zdecydowanie gorsze. Bi-
lansowanie jest więc sporym 
problemem, ale się udaje. GCM 
ma przede wszystkim kłopoty 
z powodu tzw. nadwykonań. 
Przyjęto więcej pacjentów, 
niż pozwalał na to kontrakt  
z NFZ. Gdyby nie to, strata by-
łaby na poziomie ok. 700 tys. zł.  
A z drugiej strony nie jest rzeczą 
łatwą uniknąć takich sytuacji. 
Nie można nie przyjąć czło-
wieka w zagrożeniu życia czy 
zdrowia. Ale NFZ nie chce za to 
płacić. Błędne koło… Będziemy, 
niestety, musieli dla pacjentów 
planowych tworzyć kolejkę. Nie 

mamy wyjścia. Lista kolejko-
wa GCM i Szpitala Miejskiego  
nr 4 jest dostępna w internecie. 
Pacjent może sprawdzić, kiedy 
zostanie przyjęty na planowaną 
operację czy zabieg. To nie na-
sze widzimisię, ale konieczność, 
do której jesteśmy zmuszeni 
przez rygory kontraktu z NFZ. 

To może trzeba NFZ  
dostępnymi sposobami 
zmuszać do płacenia  
za opiekę nad chorymi 
– do czego jest przecież 
zobowiązany?

Oczywiście, że trzeba i robimy 
to. Procedury te są jednak bar-
dzo długotrwałe. W tej chwili 
GCM ma w sądzie sprawę z NFZ 
za nadwykonania za 2011 r.,  
a chodzi o 2,7 mln zł. To nieste-
ty potrwa. NFZ został pozwa-
ny przez miasto za nadwyko-
nania w wysokości 660 tys. zł 
za 2008 r. i dopiero teraz jest 
opinia biegłego do tej sprawy. 
Dziś to nie są, niestety, te same 
pieniądze, co pięć lat temu. Je-
steśmy karani za błędy systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. 

Słyszę w pana głosie, 
mimo wszystko, nutkę 
optymizmu…

Każdy wódz musi wierzyć,  
że wygra wojnę. Jeśli nie wierzy, 
to na pewno przegra. 

(jama)

Od 17 października 2012 r. 
Gliwickim Centrum Medycz-
nym zarządza płk Marian 
jaROSZ, wieloletni dyrektor 
dawnego 106. Szpitala Woj-
skowego (obecnie Szpital 
Miejski nr 4). Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że po 
wielu latach starań miasto 
na początku 2012 r. przejęło 
Szpital Wojskowy od Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 
ratując tym samym tę znaną 
w okolicy placówkę służby 
zdrowia przed likwidacją.  
O ocenę kondycji GCM po-
prosiliśmy zatem płk. jaro-
sza, prezesa spółki.
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– Niech cała wyspa stanie się rajem – powiedział pruski książę Fry-
deryk Wilhelm II, mając na myśli Poczdam. I tak pod koniec XVII wie-
ku miasto to stało się prężnym centrum kultury, twórczą arkadią. 
kolonia zabudowań „aleksandrowska” powstała właśnie dla arty-
stów – rosyjskich chórzystów (nota bene dawnych żołnierzy). Trzy-
naście drewnianych domów, cerkiew, dom dla popa udekorowano 
tam delikatnym niczym koronki detalem snycerskim. Dlaczego o tym 
piszę? W Gliwicach również mamy kolonię urokliwych, drewnianych 
domków jednorodzinnych. Swego nie znacie...

Malowniczo położone wśród drzew, 
nieduże, ciemnobrązowe budyneczki 
stanowią niespotykaną w naszym mie-
ście enklawę zabudowy drewnianej. Am 
Labander Walde – taką nazwę otrzymało 
osiedle w czasie budowy, to jest w latach 
20. XX wieku. Pierwotna kompozycja osa-
dy przewidywała lokowanie drewnianych 
siedzib wokół grupy drzew (wierzb) oraz 
stawu. Niestety, współcześnie zaburzo-
no oryginalny układ tego zakątka przez 
budowę nowych domów. Tym, którzy 
zastanawiają się, o czym właściwie pi-
szę, wyjaśniam – specjalnie nie podaję 
nazw ulic. Pierwsza osoba, która zgadnie, 
gdzie mieści się to osobliwe i interesu-
jące miejsce, śląc odpowiedź na adres  
pokorska-ozog_e@um.gliwice.pl, otrzy-
ma ode mnie nagrodę książkową.

Przed niemal 100 laty drewno było 
powszechnie używanym materiałem 
konstrukcyjnym. Świetnie nadawało się 
do taniego, szybkiego budowania. W tym 
też czasie powstał pomysł wprowadzenia 
prefabrykowanych elementów z drewna. 
Jeżeli dodamy do tego niski koszt wzno-

szenia takiej zabudowy, to otrzymamy 
technologię pozwalającą na masowe bu-
dowanie tanich domów z łatwo dostęp-
nego materiału. Gliwicka przedwojenna 
osada Am Labander Walde stanowi tego 
doskonały przykład.

Podobne osiedla, ale powojenne, 
znajdują się również w Bytomiu, Sosnow-
cu, w Katowicach oraz w stolicy. War-
szawskie tzw. fińskie domki dożywają nie-
stety ostatnich dni. Będą musiały ustąpić 
miejsca pod nowe inwestycje, które być 
może nie wpiszą się w krajobraz dzielnicy 
tak, jak drewniane budyneczki. Według 
niektórych architektów reprezentacyjna 
lokalizacja, przy skarpie, tuż obok Traktu 
Królewskiego, jest bowiem zbyt cennym 
terenem dla skromnej, drewnianej zabu-
dowy. 

Należy wyjaśnić intrygującą nazwę 
„fińskie domy”. Były one darem Finlan-
dii dla Polski w trudnym, powojennym 
okresie. Trafiły do nas w 1948 roku. Pol-
ska wysyłała w zamian koks i węgiel. Taki 
rodzaj handlu wymiennego wymyślił Jan 
Mitręga, w ówczesnych czasach minister 

górnictwa i energetyki. Osiedla złożone 
z drewnianych prefabrykatów stawiano 
zazwyczaj w pobliżu kopalń. 

Wracając do domków z Gliwic – te 
mają się dobrze, obecnie zostały objęte 

ochroną konserwatorską. Mam nadzieję, 
że przetrwają jeszcze wiele lat. 

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

26 marca w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIaMENTOWYCH GODÓW. Zorganizowano je w dwóch turach. Sekretarz 
miasta, andrzej karasiński, wręczył 16 parom okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze 
„MSI” prezentujemy zdjęcie 8 małżeństw świętujących półwiecze bądź 60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawi-
ciela miejskiego samorządu w drugiej turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): krystyna  
i Michał Pałaszowie, alina i aleksander Szelochowie, barbara i arkadiusz Wąsowie, Renata i Witold Wierzbowiczowie, a także Helena i jerzy 
Witkowscy. Diamentowe Gody celebrowali tego dnia: krystyna i leonard Domagalscy, Elżbieta i Witold Sokołowscy oraz janina i antoni 
Wawrzyniakowie.                  (kik)
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kultura

GDZIE NA KONCERT? HAJER  
W PODRÓŻY

OPEROWO I BAJKOWO W AMOKU

Piotr Pawlak jazz-
tet wystąpi 11 kwietnia  
w śląskim jazz Clubie 
(Plac Inwalidów Wojen-
nych 1). Impreza z cy-
klu „Czwartek jazzowy  
z gwiazdą” rozpocznie 
się o godzinie 20.00. 

Piotr Pawlak Jazztet zrodził 
się z inicjatywy młodego pol-
skiego perkusisty Piotra Pawla-
ka podczas drugiego roku stu-
diów na prestiżowym wydziale 
jazzu Uniwersytetu Muzyczne-
go w austriackim Grazu. Mię-
dzynarodowy jazzowy sekstet 
zadebiutował koncertem, który 
odbył się na scenie tejże uczel-
ni w 2010 r. Występ wzbudził 
uznanie wśród studentów, pro-
fesorów oraz zebranej widowni. 
Od tamtego momentu muzycy 
spotykają się regularnie oraz 
koncertują na terenie Austrii  
i poza jej granicami. 

Oprócz Piotra Pawlaka zes- 
pół tworzą: Austriacy Gerhard 
Ornig (trąbka, flugelhorn)  
i Tobias Pustelnik (saksofony), 
Szwed Karel Eriksson (puzon), 
Niemka Stephanie Zimmermann 
(fortepian) i Ukrainiec Ilya Ala-
buzhev (kontrabas). Zdaniem 
krytyków Piotr Pawlak Jazztet 
jest jednym z najmocniej swin- 
gujących młodych zespołów  

w Europie, grając ekscytujący 
mix oryginalnych utworów oraz 
aranżacji, które oddają hołd 
wielkim zespołom Benny’ego 
Golsona oraz Arta Blakeya. 

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie 

„Bal maskowy” Giuseppe 
Verdiego to kolejne dzieło, które 
będzie można zobaczyć w Kinie 
AMOK w ramach transmisji z no-
wojorskiej Metropolitan Opera. 
Dramat zazdrości i zemsty, w no-

wej produkcji cenionego reżyse-
ra Davida Aldena, po dwudziestu 
latach wraca na deski Met. Jako 
Amelia zadebiutuje w nim Son-
dra Radvanovsky, w roli Gusta-
wa III wystąpi Marcelo Álvarez,  

a Dmitri Hvorostovsky zaśpiewa 
partię Anckarströma. – Insceni-
zacja Aldena urzeka oniryczną 
scenerią XX-wiecznej Szwecji 
– przekonują organizatorzy po-
kazu. – „Bal maskowy” należy 
do najwspanialszych kompozycji 
Verdiego. Mieni się różnorodno-
ścią nastrojów, od lekkich po 
intensywnie dramatyczne. Verdi 
łączy je z nieprawdopodobną 
teatralną energią – zachęca re-
żyser. Pokaz w kinie przy ul. Dol-
nych Wałów 3 rozpocznie się  
13 kwietnia o godzinie 18.45. 

Z kolei w niedzielne przed-
południe w AMOKU pojawią się 
najmłodsi widzowie. 14 kwietnia 
o godzinie 11.00 rozpocznie się 
filmowy poranek z cyklu „Bajki 
i historie warte spotkania”. Na 
dużym ekranie dzieci zobaczą 

serial animowany „Dixie”, a ulu-
bioną bajkę przeczyta im Bilguun 
Ariunbaatar – showman, satyryk 
i dziennikarz mongolskiego po-
chodzenia znany m.in. z tele-
wizyjnego programu „Szymon 
Majewski Show”. 

Szczegółowe informacje 
można zobaczyć na stronie  

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL

WWW.AMOK.
GLIWICE.PL

– Zacznij weekend od „Lite-
rackiego Piątku w Bibliotece” 
– zachęcają gliwiccy biblioteka-
rze i zapraszają na kwietniowe 
spotkania. 12 kwietnia w Filii  
nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (ul. Junaków 4) i 26 kwietnia  
w Filii nr 24 (ul. Architek-
tów 109) pojawi się Mieczysław 
Bieniek. Górnik, którego ciężki 
wypadek zmusił do rozstania  
z kopalnią i rozpoczęcia zupełnie 
nowego etapu życia – spełniając 
swoje marzenia, wyruszył w po-
dróż. Jej efektem są dwie książki 

– „Hajer jedzie do Dalajlamy”  
i „Z Hajerem na Kraj Indii”. 
Podczas „Literackiego Piątku…” 
autor opowie o pasji podróżo-
wania, pisaniu i marzeniach. 

Tydzień później z czytelnika-
mi w Filii nr 16 MBP (ul. Skarb-
nika 3) spotka się Katarzyna 
Enerlich – pisarka, dziennikarka 
i poetka, autorka „Prowincji peł-
nej marzeń” i „Prowincji pełnej 
gwiazd”. Wszystkie spotkania 
rozpoczynają się o godzinie 
17.00. Wstęp jest wolny. 

12 kwietnia Stowarzyszenie GTW zaprasza na kon-
cert w ramach czwartej edycji „alternative Night”.

 W Rock’a Music Clubie 
(Rynek 18) wystąpi MARIKA. 
Wokalistka, autorka tekstów, 
kompozytorka tworząca mu-
zykę na pograniczu reggae, 

funku i soulu zagra z zespołem 
Spokoarmia. Impreza rozpocznie 
się o godzinie 20.00 (wejście od 
godz. 19.00). Bilety są dostępne 
w Cafe Iglo na Rynku. 

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” organizuje charytatywny koncert zatytułowa-
ny „Hałas Miasta”.

 W Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń- 
ska 85) zagrają gliwickie ze-
społy: JaHoo, Dżentelmenels, 
A-front, Nox, Hajva i Wiewiórka 
na drzewie. – Spektrum ga-
tunków rozciąga się od muzyki 
reggae, przez rock’n’roll, funku-

jący hip-hop i ciężkie brzmienia. 
Dochód z imprezy zostanie 
przekazany na zakup protez  
i gorsetu dla pięcioletniej Ani 
Urban, walczącej z przepukliną 
oponowo-rdzeniową i zespołem 
Arnolda-Chiariego – zapowia-
dają organizatorzy. Koncert 

rozpocznie się 13 kwietnia  
o godzinie 18.00. Bilety-cegiełki 
można rezerwować telefonicznie 
pod numerem 511-141-197, na 
stronie internetowej www.re-
zerwacja.calanaprzod.org oraz 
kupić w CKS „Mrowisko”. 

WWW.SJC.PL
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https://gliwice.eu/wizytowka/inwestycje-w-gliwicach/drogowa-trasa-srednicowa
http://www.biblioteka.gliwice.pl
http://www.amok.gliwice.pl
http://rezerwacja.calanaprzod.org/
http://rezerwacja.calanaprzod.org
http://www.sjc.pl
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Przestrzeganie zakazu sprawdzają przy drogach wloto-
wych do miasta patrole Inspekcji Transportu Drogowego 
i Policji. Za złamanie przepisów funkcjonariusze nakła-
dają 350-złotowy mandat i 3 punkty karne. To niemało, 
a jednak kierowcy tirów wciąż sprawdzają, do jakiego 
stopnia można nagiąć przepisy. Niektórzy wprost przyzna-
ją, że nie zwrócili uwagi na specjalne tablice informujące  
o zmienionej organizacji ruchu. Znaki te ustawiono na 
wjazdach do miasta w takich miejscach, by kierowcy, 
którzy zauważą je w ostatniej chwili, mieli jeszcze szansę 
zawrócić. Część robi tak jednak dopiero po interwencji 
kontrolerów. W Wielki Czwartek patrol Policji zatrzymał 
do kontroli 13 samochodów ciężarowych. Z mandatami 
zawróciło na obwodnicę autostradową 5 pojazdów.

Czy kontrole ulic i rogatek miasta oznaczają, 
że jest ono wolne od ciężarówek?

Nie, istnieją bowiem jeszcze ściśle uzasadnione przy-
padki, w których Zarząd Dróg Miejskich wydaje czasowe 

zezwolenia na poruszanie się po Gliwicach pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powy-
żej 12 ton. Przypominamy, że dokument taki otrzymują 
przedsiębiorcy i służby, posiadający miejsce docelowe  
w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów ciężaro-
wych, na podstawie następujących kryteriów:
• w celu zapewnienia ciągłości procesów technologicz-

nych (np. przy realizacji inwestycji na terenie Gliwic);
• dla obsługi, utrzymania oraz funkcjonowania podmio-

tów/instytucji zajmujących się:
◊  utrzymaniem życia i zdrowia ludzkiego (np. szpitali, 

przychodni itp.),
◊  świadczeniem usług komunalnych na terenie Gli-

wic, 
◊  utrzymaniem dróg, oświetlenia na terenie Gliwic,
◊  bezpieczeństwem państwa oraz funkcjonowaniem 

jednostek administracji państwowej; 
• w celu zapewnienia przewozów paliw płynnych, to-

warów szybko psujących się oraz żywych zwierząt; 

• w przypadku konieczności dojazdu do bazy trans-
portowej znajdującej się na terenie miasta (obszaru 
ograniczonego ruchu pojazdów powyżej 12 ton do-
puszczalnej masy całkowitej);

• w celu zapewnienia bieżącej realizacji usług polegają-
cych na dostarczeniu przesyłek (np. usług kurierskich).

ZDM może weryfikować podane adresy miejsc do-
celowych, sprawdzając wyrywkowo u kierowców doku-
mentację celów podróży (np. list przewozowy, druk WZ, 
kartę drogową lub inne).

Statystyki
Od marca 2012 r. (kiedy rozpatrywane były pierwsze 

wnioski o wydanie pozwolenia na wjazd do Gliwic) do 
początku sierpnia 2012 r. Zarząd Dróg Miejskich wydał 
łącznie ponad 2100 czasowych zezwoleń i ich konty-
nuacji – głównie dla pojazdów służb komunalnych  
i firm zaopatrujących śródmiejskie sklepy oraz stacje 
paliw. Z czasem liczba ta uległa zmniejszeniu. Statysty-
ki ZDM mówią obecnie o mniej niż 1600 aktualnych 
pozwoleniach i ich kontynuacjach. – Starający się  
o ten dokument prawdopodobnie zweryfikowali liczbę 
zezwoleń niezbędnie potrzebnych im do funkcjonowa-
nia – przypuszcza Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Dodaje, 
że wnioskujący o promesę to stali przedsiębiorcy lokalni, 
w tym działający w okolicach miasta. 

(kik)

OD 10 kWIETNIa 2012 ROku Na TERENIE GlIWIC ObOWIĄZujE CZaSOWE OGRaNI-
CZENIE TRaNZYTOWEGO RuCHu TIRÓW. kIEROWCY CIĘŻaRÓWEk O DOPuSZCZalNEj 
MaSIE CaŁkOWITEj POWYŻEj 12 TON MajĄ ZakaZ WjaZDu DO CENTRuM MIaSTa  
W GODZINaCH SZCZYTu kOMuNIkaCYjNEGO I W GODZINaCH NOCNYCH (OD PÓŁNOCY 
DO 4.00, OD 6.00 DO 10.00 ORaZ POMIĘDZY 14.00 I 18.00). CZY PRZESTRZEGajĄ ZaSaD 
NOWEj ORGaNIZaCjI RuCHu? SPRaWDZIlIśMY W ZDM.

Miejska komisja Wyborcza dla przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach ogłasza 
nabór kandydatów do Obwodowych komisji Wy-
borczych. 

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• być mieszkańcami Gliwic,
• nie mogą kandydować do Rad Osiedlowych,
• nie mogą być członkami rodzin osób kandydujących 

do Rad Osiedlowych (dziecko, rodzic, małżonek, ro-
dzeństwo, małżonek dziecka).

Do każdej Komisji Obwodowej zostaną wybrane 
drogą losowania 3 osoby spośród tych, które odpowie-

dzą na niniejsze ogłoszenie. Losowania dokona Miej-
ska Komisja Wyborcza. Składy poszczególnych Komisji 
Obwodowych zostaną podane na stronie internetowej 
Urzędu www.gliwice.eu w zakładce Samorząd / Rady 
Osiedlowe / Wybory do Rad Osiedlowych. Wylosowa-
ne osoby zostaną przeszkolone w dniach 13-16 maja 
2013 r., po uprzednim zawiadomieniu.

Wybory odbędą się w niedzielę 19 maja 2013 r.,  
w godzinach 8.00-20.00. Za pracę w Obwodowej Komi-
sji Wyborczej przysługują diety: dla przewodniczących 
OKW w wysokości 160 zł, dla zastępców przewodniczą-
cych – 140 zł, dla członków – 120 zł.

Formularze zgłoszenia kandydatów do Obwodo-
wych Komisji Wyborczych dostępne są na stanowisku 

INFORMaCjI w biurze Obsługi Interesantów na par-
terze Urzędu Miejskiego lub na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w zakładce Samorząd / Rady Osie-
dlowe / Wybory do Rad Osiedlowych.

Wypełnione formularze należy złożyć w siedzibie 
Miejskiej Komisji Wyborczej (pokój 135 na I piętrze 
Urzędu Miejskiego) w terminie do 22 kwietnia  
2013 r. w godzinach pracy Urzędu.

Andrzej Karasiński
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedlowych w Gliwicach

NabÓR kaNDYDaTÓW DO ObWODOWYCH kOMISjI WYbORCZYCH W WYbORaCH DO RaD OSIEDlOWYCH W GlIWICaCH W DNIu 19 Maja 2013 r.

http://bip.gliwice.eu/strona=10552
http://bip.gliwice.eu/strona=10552
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SPORT

PIaST GlIWICE  
VS. lECH POZNaŃ
15 kwietnia na stadionie miejskim przy ul. Okrzei od-
będzie się kolejny mecz T-Mobile Ekstraklasy. Piast 
Gliwice podejmie lecha Poznań. Początek meczu  
– godz. 18.30.

Za nami już sześć serii 
spotkań w rundzie wiosennej 
Ekstraklasy. Dotychczas nie-
biesko-czerwoni zmierzyli się  
z: Górnikiem Zabrze, Zagłębiem 
Lubin, Pogonią Szczecin, Lechią 
Gdańsk, Jagiellonią Białystok 
i Wisłą Kraków. Trzy z tych 
spotkań zakończyły się zwycię-

stwem podopiecznych Marcina 
Brosza, dwa remisem, a jedno 
przegraną. Obecnie Piast Gli-
wice plasuje się na 5. pozycji  
w tabeli z 33. punktami na kon-
cie.                     

Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie

bOkSERSkIE  
EMOCjE
13 kwietnia w hali sportowej GukS „Carbo” przy  
ul. Dubois 36 odbędzie się mecz bokserski Polska – an-
glia. Na ringu zmierzą się zawodniczki i zawodnicy GukS 
„Carbo” Gliwice oraz birmingham City Police boxing Club. 

Przewidziano osiem walk. 
Barwy gliwickiego klubu re-
prezentować będą: Martyna 
Letkiewicz (w kategorii 54 kg), 
Magdalena Wichrowska (60 kg), 
Dawid Ząbek (63 kg), Mateusz 
Kowalczyk (75 kg), Marcin Mi-
kuta (81 kg), Tomasz Szczotka  
(81 kg), Przemysław Stępień  
(+91 kg) i Szymon Wąs (91 kg). 
Impreza rozpocznie się o godzi-
nie 18.00. Wstęp jest wolny. 

Warto przypomnieć, że 
gliwickie pięściarki z GUKS 
„Carbo” świetnie spisały się na  
XIII Mistrzostwach Polski Senio-
rek w Boksie, które odbyły się  
w marcu w Lublinie. Zawod-
niczki zdobyły indywidualnie 

8 medali – 2 złote, 3 srebrne  
i 3 brązowe, a w rywalizacji 
drużynowej zajęły I miejsce zdo-
bywając 286 pkt., podczas gdy  
zespół Skorpion Szczecin, który 
uplasował się na drugiej pozycji, 
uzyskał zaledwie 143 pkt.

W turnieju uczestniczyło  
75 zawodniczek. Tytuły Mi-
strzyń Polski wywalczyły San-
dra Brodacka (waga 48 kg) 
oraz Lidia Fidura (waga 75 kg). 
Wicemistrzyniami zostały: Mar-
tyna Letkiewicz (54 kg), Jadwiga 
Stańczak (57 kg) oraz Magdale-
na Wichrowska (60 kg). Z brązo-
wymi krążkami wróciły: Sylwia 
Pel, (57 kg), Natalia Kowalska 
(60 kg) i Ewa Gawenda (69 kg). 

Po powrocie do Gliwic z za-
wodniczkami, zarządem klubu 
oraz trenerem spotkał się pre-
zydent miasta. Gratulując im, 
Zygmunt Frankiewicz podkreślił, 
że miasto jest dumne z sukce-
sów, jakie odnosi klub. Gliwicki 
boks kobiecy zalicza się bowiem 

nie tylko do ogólnopolskiej, ale 
także światowej czołówki tej 
dyscypliny sportu. 

(bom-nd)

Relację z tego spotkania 
można zobaczyć 

 w Expressie MSI.  
Filmowy materiał  

jest dostępny na stronie 

ZaGRajĄ W „HalÓWkĘ”
Stowarzyszenie Sporto-

wo-Edukacyjne „FeByS” oraz 
Gliwickie Towarzystwo Sympa-
tyków Piłki Halowej „PIĄTKA” 
zapraszają na Międzybranżowe 

Mistrzostwa Śląska w halowej 
piłce nożnej. Zawody odbędą się 
14 kwietnia w hali sportowo-wi-
dowiskowej „Sośnica” (ul. Sikor-
skiego 130). Początek rywalizacji 

– godz. 8.00. Na boisku zmierzą 
się drużyny złożone z pracowni-
ków śląskich firm. Turniej będzie 
podzielony na fazę grupową oraz 
pucharową.                 

WWW.GLIWICE.EU

WWW.PIAST-GLIWICE.EU
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http://www.piast-gliwice.eu
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/gliwice-boksem-kobiecym-stoja
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Z PIT-EM DO bOI...
Tradycyjnie w okresie rozliczeń podatkowych w biurze 
Obsługi Interesantów na parterze urzędu Miejskiego 
uruchomione zostanie stanowisko Pierwszego urzędu 
Skarbowego.

 Od 15 do 30 kwietnia 
mieszkańcy Gliwic będą mogli 
pobierać tam potrzebne formu-
larze, składać pisemne zeznania 

podatkowe za 2012 rok oraz 
uzyskiwać porady na temat za-
sad poprawnego wypełniania 
druków. Urzędniczki gliwickiej 
„skarbówki” pełnią dyżury  
w godzinach pracy UM (od po-
niedziałku do środy w godzinach 
od 8.00 do 16.00, w czwartki od 
8.00 do 17.00, w piątki od 8.00 
do 15.00).          

(kik)

OGŁOSZENIa
OFERTY PRACY

KOMUNIKATY

Powiatowy 
Urząd Pracy 

 informujeOferty  
z 4 kwietnia 2013 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefo-
niczny z PuP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,  

tel. 32/231-18-41. 

• elektronik – wymagania: wykształcenie średnie technicz-
ne, prawo jazdy kat. B, serwis urządzeń na terenie kraju, 
miejsce pracy: Gliwice, ul. Dojazdowa, teren całego kraju;

• kierowca kat. D – mechanik – wymagania: wykształ-
cenie zawodowe/średnie, udokumentowane min.  
5 lat prowadzenia autokaru/busu, prawo jazdy kat. B, D, 
aktualny kurs na przewóz osób, znajomość j. angielskiego 
w stopniu podstawowym, zawożenie dzieci i młodzieży 
do szkół, praca z osobami niepełnosprawnymi, miejsce 
pracy: Chudów, 1 zmiana;

• konserwator mechanik – wymagania: wykształcenie 
zawodowe, znajomość hydrauliki wysokociśnieniowej, 
uprawnienia kat. HII, warunki zatrudnienia: praca przy 
naprawach żurawi samochodowych, bramowcach, ha-
kowcach, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny – zakres obowiązków: produkcja 
oraz pakowanie prefabrykatów betonowych, miejsce 
wykonywania pracy: Rzeczyce;

• referent – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe 
(techniczne, logistyczne), znajomość branży samocho-
dowej, rachunkowości i finansów publicznych, pakietu 
Office, programu Excel, programu SAP R/3, modułów 
MM, SD, LE, umiejętność pracy w zespole, samodzielność 
w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu i stresu, 
warunki zatrudnienia: umowa na okres próbny, miejsce 
wykonywania pracy: Gliwice;

• sprzedawca – pracownik piekarni – wymagania: mile 
widziane doświadczenie, samodzielność, obsługa kasy 
fiskalnej, komunikatywność, aktualna książeczka sani-
tarno-epidemiologiczna, mile widziana osoba z Pysko-
wic, praca w godzinach od 5.30 do 19.00, miejsce pracy: 
Pyskowice.

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (PZP) z 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity – DzU z 2010 r., 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych.

Termin składania ofert:  
6 maja 2013 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
6 maja 2013 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia została  
opublikowana na stronie  

www.pec.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia organizowanego 

według procedur określonych 
regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. pn.:

Remont sieci cieplnych w.p.  
w Gliwicach – 4 zadania remontowe.

Termin składania ofert:  
18 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
18 kwietnia 2013 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia została  
opublikowana na stronie  

www.pec.gliwice.pl.

Zarząd budynków  
Miejskich I Towarzystwo 

budownictwa Społecznego 
 w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 
nieograniczonych pn.:

kompleksowe ubezpieczenia majątko-
we wraz z odpowiedzialnością cywilną 

w okresie od 1 maja 2013 r.  
do 30 kwietnia 2016 r.
Termin składania ofert:  

18 kwietnia 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

18 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.zbm.gliwice.pl

agencja Rozwoju lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego organizowanego według 
regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego pn.:

Modernizacja – przy użyciu materiałów Wykonawcy – fasady parteru 
budynku agencji Rozwoju lokalnego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gliwicach  

przy ul. W. Pola 16.

Termin składania ofert i dokumentów: 6 maja 2013 r. do godz. 9.30 
Posiedzenie komisji przetargowej: 6 maja 2013 r. o godz. 10.00 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.arl.pl). 

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na stanowisko inspektora  
nadzoru w pełnym wymiarze czasu pracy 

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe tech-

niczne,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa,

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy  
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• komunikatywność.

Do zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie 
m.in.:
• nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• udział w komisjach odbioru zlecanych robót,
• uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 

oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot,
• uczestniczenie w wizjach lokalnych.
• Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie 

i kwalifikacje, 
• kserokopie pozostałych dokumentów o posiadanych do-

datkowych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych 
oraz dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej (kopie 
świadectw pracy),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
o zatrudnienie,

• oświadczenie woli o niekaralności za przestępstwa po-
pełnione umyślnie,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Spółki 
(Dział Kadr, Płac i Szkoleń, III piętro, pok. 305) w terminie 
do 15 maja 2013 r. wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101,  
poz. 926 z późn. zm.). 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

Przedsiębiorstwo 
komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
otwartego zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o.  
w Gliwicach pn.:

Wykonanie prac konserwacyjno-
-naprawczych wraz z czyszczeniem 
zbiorników podziemnych myjni au-

tomatycznej lFO CECCaTO na terenie 
PkM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
18 kwietnia 2013 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
18 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne 

przetargi.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. bojkowska 37/3,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko 
kierownika projektów IT  

w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska: 
Realizacja zadań związanych z peł-
nieniem funkcji kierownika projektu  
w szczególności:
• zarządzanie projektem informa-

tycznym (kreatywny udział w two-
rzeniu dokumentów zarządczych, 
m.in. harmonogramu, budżetu itp., 
z uwzględnieniem metodyki zarzą-
dzania PRINCE2 lub PMI),

• czynne uczestniczenie w spotka-
niach projektowych w charakterze 
lidera,

• komunikacja i współpraca z zespo-
łami zaangażowanymi w realizację 
projektu,

• regularne raportowanie statusu 
projektu w ramach struktury za-
rządczej przedsiębiorstwa.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne 

lub informatyczne, 
• min. 2-letnie doświadczenie w ob-

szarze zarządzania projektami oraz 
ich wdrażania, 

• doświadczenie w zarządzaniu zorga-
nizowanymi zespołami osobowymi, 

• udokumentowany fakt prowadzenia 
projektów zakończonych sukcesem,

• certyfikat z zakresu zarządzania 
projektami (PRINCE2, PMP) mile 
widziany,

• praktyczna znajomość zarządzania 
ryzykiem w projekcie, 

• dobra znajomość narzędzi wspie-
rających proces zarządczy (m.in. 
MS Project), 

• znajomość języka angielskiego 
umożliwiająca zapoznanie się  
z dokumentacją i swobodną ko-
munikację, 

• wysokie umiejętności negocjacyjne, 
zorientowanie na cel, zdecydowanie 
w podejmowaniu decyzji,

• odporność na stres,
• odpowiedzialność, samodzielność, 

kreatywność i twórcze traktowanie 
zadań,

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
i umiejętność budowania dobrych 
relacji z klientem,

• umiejętność i chęć doskonalenia 
zawodowego,

• zdolność do pracy nad kilkoma 
projektami równocześnie przy za-
chowaniu oceny priorytetów,

• zdolność realizacji powierzonych 
zadań pod presją czasu,

• dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B.

Termin i miejsce składania  
dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko 
kierownika projektów IT” należy skła-
dać w terminie od 3 do 19 kwietnia 
2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropo-
litalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 
44-100 Gliwice. W przypadku wysłania 
dokumentów pocztą – do zachowania 
wymaganego terminu zobowiązuje da-
ta wpływu dokumentów do firmy, a nie 
data ich nadania.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na www.ssm.silesia.pl.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. bojkowska 37/3, 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko 
specjalisty ds. technicznych  

w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska: 
• realizacja zadań w zakresie projek-

tów IT (inżynier projektu),
• zadania techniczne związane z re-

alizacją oraz nadzorem projektów 
informatycznych lub teleinforma-
tycznych,

• zadania nadzorujące związane  
z realizacją funkcji inżyniera pro-
jektu,

• zadania merytoryczne związane  
z outsourcingiem usług IT,

• działania handlowe w sektorze 
samorządowym oraz prywatnym,

• koordynacja i nadzór prac wdroże-
niowych w zespole wdrożeniowym,

• organizacja oraz opracowanie za-
kresu realizowanych projektów IT 
w obszarze PM w postaci wyma-
ganych dokumentów zarządczych,

• opracowanie dokumentów projek-
towych, w tym zarządzanie nad po-
wstawaniem bądź przygotowaniem 
koncepcji technicznych oraz wycen 
sprzętu aktywnego,

• prowadzenie nadzorów oraz do-
konywanie odbiorów sprzętu oraz 
oprogramowania IT w zakresie 
świadczonych przez firmę usług 
inżynierii kontraktu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

informatyka lub pokrewne,
• minimum 3 lata stażu pracy w bran-

ży informatycznej, w szczególności 
w obszarze systemów EOD, syste-
mów dziedzinowych lub infrastruk-
tury szerokopasmowej, 

• certyfikacja w zakresie zarządzania 
projektami – Prince 2 Foundation 
(mile widziane Practicioner) lub 
PMI,

• znajomość zagadnień związanych  
z budową infrastruktury społeczeń-
stwa informacyjnego, w szczególno-
ści realizacji projektów informatycz-
nych (projekty infrastrukturalne lub 
projekty systemowe), 

• znajomość zagadnień związanych 
z projektowaniem i budową sieci 
komputerowych,

• znajomość systemów informatycz-
nych na poziomie przygotowania 
wymagań funkcjonalnych oraz 
sprzętowych (w szczególności sys-
temów EOD jak również platform 
sprzętowych),

• odpowiedzialność, samodzielność, 
kreatywność i twórcze traktowanie 
zleconych zadań,

• umiejętność i chęć doskonalenia 
zawodowego,

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
i umiejętność budowania dobrych 
relacji z klientem,

• zdolność realizacji powierzonych za-
dań pod presją czasu i w warunkach 
stresowych, 

• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywna znajomość języka 

angielskiego,
• dyspozycyjność,
• zdolność do pracy nad kilkoma 

projektami równocześnie przy za-
chowaniu oceny priorytetów,

• prawo jazdy kat. B.

Mile widziane: 
• znajomość UML oraz modelowania 

procesów w ramach analiz i audy-
tów systemów IT,

• znajomość baz danych MS SQL 
Server lub Oracle (instalacja, konfi-
guracja, język zapytań SQL),

• certyfikacja ITIL, Microsoft Certified 
Systems Engineer (MCSE).

Termin i miejsce składania  
dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. technicznych” należy 
składać w terminie od 3 do 19 kwiet-
nia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 
15.00 w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkow-
ska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypad-
ku wysłania dokumentów pocztą – do 
zachowania wymaganego terminu zo-
bowiązuje data wpływu dokumentów 
do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na www.ssm.silesia.pl.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicz-
nych w Gliwicach,  

ul. Generała Sikorskiego 132, 

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pn.:

Modernizacja sanitariatu na parterze  
z wymianą pionów kanalizacyjnych.

Termin składania ofert:  
23 kwietnia 2013 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:   
23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówie-

nia pobliczne jednostek miejskich

Przedszkole Miejskie nr 8  
w Gliwicach, ul. bienka 19, 

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pn.:

Modernizacja budynku  
– wymiana dachu.

Termin składania ofert:  
23 kwietnia 2013 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:   
23 kwietnia 2013 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna  
jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi 

/ Zamówienia pobliczne jednostek 
miejskich

http://www.pup.gliwice.pl
www.zbm.gliwice.pl
http://www.arl.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl
www.arl.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3377,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3376,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,500
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
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OGŁOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

  ul. WOlNOśCI 20, lokal nr I, parter, pow.  
175,52 m2 + piwnice o łącznej pow. 27,30 m2, 
6 pomieszczeń, 4 korytarze, 3 sanitariaty, WC
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza: 258 300,00 zł
Termin oględzin: 19 kwietnia 2013 r. od 14.45 
do 15.00
Wadium: 13 000,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. ZYGMuNTa STaREGO 29, lokal nr I, parter, 
pow. 47,37 m2, 2 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 13.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2013 r. od 12.00 
do 12.15
Wadium: 7000,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. DaSZYŃSkIEGO 59, lokal nr IV, III piętro,  
pow. 24,42 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 13.30 
Cena wywoławcza: 25 600,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2013 r. od 14.35 
do 14.50
Wadium: 1300,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. kOZIElSka 62, lokal nr III, IV piętro  
– poddasze, pow. 41,61 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza: 62 900,00 zł

Termin oględzin: 23 kwietnia 2013 r. od 15.15 
do 15.30
Wadium: 3200,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. WIECZORka 18-20, lokal nr VII, I, II i III 
piętro, pow. 1097,69 m2, 31 pomieszczeń,  
12 WC, pomieszczenia gospodarcze, koryta-
rze, klatka schodowa
Termin przetargu: 5 czerwca 2013 r. o godz. 12.00
Cena wywoławcza: 529 500,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2013 r. od 12.00 do 
12.20
Wadium: 26 500,00 zł
Wniesienie wadium do 31 maja 2013 r.

  ul. ROlNIkÓW 125, lokal nr II, parter, pow. 
58,70 m2, 3 pomieszczenia, korytarz, toaleta
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza: 109 300,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 2013 r. od 14.00 
do 14.20
Wadium: 5500,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  ul. ROlNIkÓW 125, lokal nr IV, I piętro, pow. 
47,54 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza: 81 800,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 2013 r. od 14.00 
do 14.20
Wadium: 4100,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

LOKALE  NA SPRZEDAŻ

  ul. GÓRNYCH WaŁÓW 38, lokal nr 6, III piętro  
– poddasze, pow. 33,14 m2 + piwnica o pow. 
8,30 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka (dostęp 
do WC z klatki chodowej)
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza: 61 300,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2013 r. od 12.30 do 
12.45
Wadium: 3100,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. TaRNOGÓRSka 74, lokal nr 5, III piętro, 
pow. 86,11 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 190 300,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2013 r. od 14.00 do 
14.15
Wadium: 9600,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. OkRZEI 11, lokal nr 8, II piętro, pow.  
121,24 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka,  
2 przedpokoje, łazienka
Termin przetargu: 6 maja 2013 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza: 145 300,00 zł
Termin oględzin: 17 kwietnia 2013 r. od 14.45 do 15.00
Wadium: 7300,00 zł
Wniesienie wadium do 30 kwietnia 2013 r.

  ul. kŁODNICka 16, lokal nr 7, III piętro, pow. 
174,28 m2, 6 pokoi, kuchnia, spiżarka, WC, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza: 274 000,00 zł
Termin oględzin: 16 kwietnia 2013 r. od 9.00 do 9.15
Wadium: 13 700,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  ul. SkOWROŃCZa 2, lokal nr 7, II piętro, 
pow. 74,15 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pomieszczenia gospodarcze
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza: 167 500,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 2013 r. od 15.00 
do 15.15
Wadium: 8400,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  Pl. jaśMINu 9, lokal nr 2, parter, pow.  
38,90 m2 +  piwnica 5,14 m2, 2 pokoje, przed-
pokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 13.30 
Cena wywoławcza: 80 800,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2013 r. od 15.15 
do 15.30
Wadium: 4100,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  ul. STYCZYŃSkIEGO 12, lokal nr 8, III piętro, 
pow. 37,09 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
spiżarka, łazienka z WC
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza: 90 100,00 zł
Termin oględzin: 23 kwietnia 2013 r. od 14.40 do 14.55
Wadium: 4600,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  ul. RYNEk 20, lokal nr 3, I piętro, pow.  
20,81 m2, pokój z aneksem kuchennym, 
przedpokój, WC
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 14.30 
Cena wywoławcza: 58 300,00 zł
Termin oględzin: 16 kwietnia 2013 r. od 10.00 
do 10.15
Wadium: 3000,00 zł
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

  ul. kS. M. STRZODY 3, lokal nr 3, I piętro,  
pow. 107,51 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 przed-
pokoje, łazienka z WC, 2 komórki
Termin przetargu: 13 maja 2013 r., godz. 15.00 
Cena wywoławcza: 236 100,00 zł
Termin oględzin: 16 kwietnia 2013 r. od 9.30 do 
9.45
Wadium: 11 900,00 zł 
Wniesienie wadium do 9 maja 2013 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej  
2 budynkami, budynkiem nr 1727, budynkiem nr 1786, położonej przy ul. gen. W. Sikorskie-
go 58 w Gliwicach, obejmującej działkę nr 1327 o pow. 0,4187 ha, obręb Sośnica, zapisanej  
w KW nr GL1G/00020177/4 z przeznaczeniem na usługi i drobną wytwórczość

Termin przetargu: 25 kwietnia 2013 r., godz. 13.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza brutto: 1 334 700,00 zł
Wadium: 140 000,00 zł
Wniesienie wadium do 19 kwietnia 2013 r.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

przetarg ustny z ograniczeniem branży
na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na terenie  

urzędu Miejskiego w Gliwicach z przeznaczeniem na prowadzenie usług  
kserograficznych na własny rachunek, 

na podstawie Regulaminu przetargu na wysokość czynszu za lokale i powierzchnie użytkowe Miasta Gliwi-
ce pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem  
nr PM-6232/10 Prezydenta Miasta Gliwice z 2 września 2010 r.)

ORGaNIZaTOR PRZETaRGu
Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Organizacyjny, 44-100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

CHaRakTERYSTYka OFEROWaNEj POWIERZCHNI
Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod najem znajduje 
się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(w holu przy Urzędzie Stanu Cywilnego).
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10,60 m2.
Powierzchnia użytkowa wyposażona jest w instalację 
elektryczną, cieplną, teletechniczną, komputerową oraz  
meble. 

CHaRakTER DZIaŁalNOśCI PROWaDZONEj W lOkalu
Usługi kserograficzne.
Szczegółowe wymagania: 
1. Świadczenie usług we wszystkie dni i godziny urzędowania 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
2. Oferent we własnym zakresie zaopatrzy stanowisko  
w sprzęt kserograficzny, aparat telefoniczny oraz inne urzą-
dzenia niezbędne do realizacji usług.

MINIMalNa STaWka CZYNSZu
Minimalna stawka czynszu wynosi 50,00 zł netto za 1 m2 
miesięcznie, tj. 530,00 zł netto plus podatek VAT zgodnie 

z obowiązującą stawką, czyli 651,90 zł brutto (530,00 zł 
netto + 23% podatek VAT 121,90 zł) za całość powierzchni. 

MINIMalNE POSTĄPIENIE
Minimalne postąpienie w przetargu ustnym nie może wyno-
sić mniej niż 2,50 zł netto (5% stawki minimalnej czynszu za 
wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej, tj. 5% x 50 zł netto).

WaDIuM
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w pieniądzu przed rozpoczęciem przetargu w wysokości 
1955,70 zł na konto depozytowe: ING Bank Śląski S.A.  
42 1050 1230 1000 0022 7701  5257

TERMIN I MIEjSCE PRZETaRGu 
Przetarg ustny na wysokość czynszu za wynajem powierzchni 
użytkowej odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 
13.30 w sali 146 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21.

OGlĘDZINY PRZEDMIOTu NajMu
Oględzin można dokonać w dniach i godzinach pracy Urzę-
du do 16 kwietnia 2013 r. W sprawie najmu powierzchni 
użytkowej należy kontaktować się z pracownikami Wydziału 
Organizacyjnego: Katarzyną Wilk-Trzonkowską lub Joanną 
Bester, tel. 32/239-11-16.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe warunki przetargu i dokumentację została opublikowana na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.zbm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,407
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,486
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,495
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,434
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,498
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Czy dawniej rodziny zawsze 
były liczne? kto zaprojekto-
wał kościół pw. Chrystusa 
króla przy ul. Okrzei? Co ma 
wspólnego kubuś Puchatek  
z taoizmem? Odpowiedzi na te 
pytania będzie można poznać 
podczas wykładów, na które 
zaprasza Muzeum w Gliwicach. 

13 kwietnia w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) szykują się „Spory z historią”. 
Najbliższy wykład z tego cyklu poświę-
cony będzie populacji i jej liczebności.  
– Alarmująco niska dzietność i wydłuża-
nie się życia ludzkiego to w dzisiejszych 
czasach istotne zagadnienia. O tym, kie-
dy i jak doszło do wielkiej historycznej 
zmiany – od bardzo wysokich do bardzo 
niskich poziomów płodności i umieral-
ności – a także o tym, czy faktycznie 
dawniej rodziny zawsze były liczne, 
będzie mówił Bartosz Ogórek, badacz 
zagadnień z dziedziny demografii histo-
rycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim  
– zachęcają gliwiccy muzealnicy. Począ-
tek – godz. 16.00.

Dzień później w tym samym miejscu 
odbędzie się wykład z cyklu „Gliwice na 
ich drodze”. Dr inż. arch. Tomasz Wagner 
z Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej opowie o jednej z gliwickich 
budowli i jej architektach. 

– Lata dwudzieste i trzydzieste XX w., 
zwłaszcza w architekturze niemieckiej, 
były okresem przenikania się rozmaitych 
nurtów i tendencji. Narodzinom nowo-
czesnej architektury towarzyszył rozwój 
wielkich indywidualności, tworzących 
własne koncepcje projektowania archi-
tektonicznego. W Gliwicach zobrazować 
to można na przykładzie kościoła pw. 
Chrystusa Króla – przekonują organiza-
torzy spotkania. 

Pierwsze koncepcje tego kościoła 
stworzył wybitny twórca architektury 
sakralnej dwudziestolecia międzywojen-
nego, Dominikus Böhm z Kolonii. Po kil-
ku latach odmienną wizję zaprezentował 
Karl Mayr i to jego dzieło możemy dziś 

podziwiać przy ulicy Okrzei. Twórczość 
zarówno Böhma, jak i Mayra odznacza 
się połączeniem motywów tradycyjnych 
i cech dwudziestowiecznego moderni-
zmu i ekspresjonizmu. Zaprojektowane 
przez Böhma świątynie w Neu-Ulm, 
klasztor na Górze św. Benedykta koło 
Vaals czy Gross Welzheim stanowiły 
krok ku oderwaniu się od stylistyki hi-
storycznej, ku interpretowaniu tradycji 
poprzez proporcje bryły, materiał, świa-
tłocień. Doprowadziło to do powstania 
kościołów kluczowych dla architektury 
sakralnej przed rokiem 1945 (m.in.  
św. Engelberta w Köln-Riehl, będącego 
pierwszym nowoczesnym kościołem  
w Kolonii), a zarazem rozwinięcia jed-
nej z dwóch wizji gliwickiej świątyni.  
W latach trzydziestych, kiedy realna sta-
ła się budowa obiektu, nie powrócono 
do koncepcji Böhma, lecz zaangażowano 
w projekt Karla Mayra z Wiednia. Jego 
kościół pw. Chrystusa Króla stanowi 
dzieło oryginalne i osadzone w nurcie 
epoki. Więcej o samej budowli i jej 
architektach będzie można dowiedzieć 
się 14 kwietnia w Willi Caro. Wykład 
rozpocznie się o godzinie 16.00.

Wraz z nadejściem wiosny do 
śródmiejskiej willi powraca filozofia. 

Pierwsza po przerwie prelekcja z cyklu 
„Zofia w Muzeum” poświęcona będzie 
taoizmowi. – Aby przybliżyć istotę tego 
filozoficzno-etycznego systemu, który 
narodził się w Chinach na przełomie  
VII i VI wieku p.n.e., sięgniemy do Tao 
Te King – w wolnym tłumaczeniu – Księ-
gi Drogi i Cnoty. Jej autorem ma być 
mityczny twórca taoizmu – Lao Tsy. 
Ale nie tylko do niej. W zrozumieniu 
Drogi, jaką jest tao i zasady „niedzia-
łania”, dzięki której można pozostać  
w harmonii z uniwersum, pomoże nam 
postać Kubusia Puchatka. O tym, co miś  
o bardzo małym rozumku ma wspólne-
go z mędrcami Wschodu, będzie mowa  
16 kwietnia po godzinie 17.00. Oczy-
wiście przy filiżance zielonej herbaty  
– zachęca Ewa Chudyba, historyk filozofii 
Muzeum w Gliwicach, która poprowadzi 
wtorkowy wykład.    

(bom)

Na wszystkie wykłady wstęp jest 
wolny. Więcej informacji można 

znaleźć na stronie

CO?  
GDZIE?      
kIEDY?

11 kWIETNIa  
(CZWaRTEk)
q godz. 20.00: „Czwartek jazzowy  

z gwiazdą” – koncert zespołu Piotr 
Pawlak Jazztet w Śląskim Jazz Clubie 
(Plac Inwalidów Wojennych 1)

12 kWIETNIa (PIĄTEk)
q godz. 17.00: „Hajer w podróży”  

– spotkanie autorskie z Mieczysławem 
Bieńkiem z cyklu „Literackie Piątki  
w Bibliotece” w Filii nr 7 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Junaków 4)

q godz. 18.00: „Zemsta nietoperza” 
– operetka w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 20.00: „Alternative Night 2013” 
– koncert MARIKI, Pozitive Sound-
System oraz DJ’a Hopbeata w Rock’a 
Music Clubie (Rynek 18)

13 kWIETNIa (SObOTa)
q godz. 18.00: „Zemsta nietoperza” 

– operetka w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 18.00: „Hałas miasta” – kon-
cert charytatywny na rzecz Ani Urban  
w Centrum Kultury Studenckiej MRO-
WISKO (ul. Pszczyńska 85) 

q godz. 18.00: Mecz bokserski GUKS 
„Carbo” Gliwice vs. Birmingham City 
Police Boxing Club w hali sportowej 
GUKS „Carbo” przy ul. Dubois 36

q godz. 18.45: „Bal maskowy” – ope-
ra G. Verdiego w ramach transmisji 
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku  
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

14 kWIETNIa (NIEDZIEla)
q godz. 8.00: Międzybranżowe Mistrzo-

stwa Śląska w halowej piłce nożnej  
w hali sportowo-widowiskowej „So-
śnica” (ul. Sikorskiego 130)

q godz. 11.00: „Bajki i historie warte 
spotkania” – filmowy poranek dla 
dzieci z gościnnym udziałem show- 
mana, satyryka i dziennikarza Bil-
guuna Ariunbaatara w Kinie AMOK  
(ul. Dolnych Wałów 3)

q godz. 17.00: „Pinokio” – musical dla 
dzieci w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

16 kWIETNIa (WTOREk)
q godz. 10.00: „Pinokio” – musical dla 

dzieci w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 20.00: „Blues jam” – jam ses-
sion w stylistyce blues w Śląskim Jazz 
Clubie (Plac Inwalidów Wojennych 1)

17 kWIETNIa (śRODa)
q godz. 10.00: „Pinokio” – musical dla 

dzieci w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 17.30: Pokaz magii w wykona-
niu Krzysztofa Markiewicza – impreza 
charytatywna na rzecz Antosi Wie-
czorek, podopiecznej fundacji „Zdą-
żyć z pomocą” w Centrum Edukacyj-
nym im. bł. Jana Pawła II (ul. Jana  
Pawła II 5a)

q godz. 17.30: „Bojków na rockowo”  
– koncert w filii Młodzieżowego 
Domu Kultury (ul. Rolników 164)

MUZEUM ZAPRASZA

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 M
uz

eu
m

 w
 G

liw
ic

ac
h

WWW.MUZEUM.
GLIWICE.PL

http://www.muzeum.gliwice.pl
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