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Chcemy jeździć
za darmo!
Prezydent Gliwic domaga się zapewnienia bezpłatnego przejazdu
autostradową obwodnicą miasta.
Choć przez lata kolejne rządy deklarowały, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, wciąż brak
ostatecznej decyzji. Czy obietnice
zostaną spełnione?

fot. A. Ziaja

Gratka dla wodniaków! W gliwickim
porcie powstaje pierwsza prywatna
marina turystyczna – zaciszny kąt dla
podróżujących swoją lub wynajętą
łodzią po Kanale Gliwickim i Odrze, bądź uprawiających na ich wodach sporty motorowodne i żeglarskie. Otwarcie niewielkiej przystani, w której działać będzie wypożyczalnia łodzi motorowych,
szykuje się 28 kwietnia.
dokończenie na str. 3

Społecznicy roku

fot. S. Zaremba

Szczegóły na

PRZYSTAŃ
GLIWICE

Dzień
otwarty GWSP
19 kwietnia Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości organizuje
„Dzień otwarty”. Od godz. 10.00
do 14.00 tegoroczni maturzyści będą mogli zwiedzić budynek przy
ul. Bojkowksiej 37, porozmawiać ze
studentami i wykładowcami. Zainteresowani otrzymają informacje
o rekrutacji i programie studiów.
Szczegóły na www.gwsp.eu.

Są sprawy, które potrafią połączyć organizacje pozarządowe, samorząd, biznes i mieszkańców. Udowodniają to
tegoroczni laureaci prezydenckiego konkursu o tytuł Gliwickiej Organizacji Pozarządowej, Gliwickiego Lidera
Społecznego i Partnera Biznesowego Roku 2011.
Czytaj więcej na str. 2

Tradycyjnie w okresie rozliczeń
podatkowych w Biurze Obsługi
Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego zostało uruchomione stanowisko Pierwszego
Urzędu Skarbowego.

Społecznicy
roku

Od 16 do 30 kwietnia mieszkańcy Gliwic mogą pobierać tam potrzebne formularze, składać pisemne zeznania podatkowe
za 2011 rok oraz uzyskiwać porady na temat
zasad poprawnego wypełniania druków.
Urzędniczki gliwickiej „skarbówki” pełnią
dyżury w godzinach pracy UM (od poniedziałku 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). (al)

Zbiórka
elektrośmieci
Chcesz pozbyć się z domu dawno
nieużywanych lub niedziałających
urządzeń elektrycznych i elektronicznych? W Gliwicach trwa akcja
zbierania elektrośmieci.

fot. archiwum UM/W. Baran

Tym razem specjalnie oznakowane stanowiska, na których będzie można zostawić stary
telewizor, telefon, monitor, lodówkę, kuchenkę, pralkę, niedziałające radio, zużyte żarówki
lub inne niepotrzebne urządzenia, pojawią się
21 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
w Łabędach – na parkingu przy placu zabaw
u zbiegu ulic Literatów i Kownackiej oraz na parkingu przy kościele pw. św. Jerzego przy ul. Radosnej. Harmonogram kolejnych zbiórek można
znaleźć na stornie internetowej www.gliwice.eu
w zakładce „Ekologia”. (bom)

INFORMUJE,
że w poniedziałek, 30 kwietnia,
będzie obsługiwał klientów
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Kasa ośrodka w tym dniu będzie
czynna do godziny 15.00.
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fot. S. Zaremba

fot. K. Krzemiński

Rozlicz się w BOI

PREZYDENT
GLIWIC
zaprasza do zgłaszania
kandydatów do nagrody
za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony
kultury za rok 2011
Nagrody mogą być przyznane
za całokształt działalności artystycznej lub istotne osiągnięcia twórcze
z poprzedniego roku, a także za znaczące dokonania w organizowaniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury.
Przyznawane są osobom fizycznym
(mieszkającym w Gliwicach) lub prawnym (z siedzibą w naszym mieście)
– indywidualnie lub zbiorowo.
Do nagród proponowani mogą być
zarówno artyści uznani, jak i młodzi
twórcy. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
 instytucje kultury,
 placówki oświatowe,
 szkoły wyższe,
 związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 środowiska twórcze nieformalne,
 radni Rady Miejskiej,
 wydział UM właściwy do spraw kultury oraz
 członkowie komisji konkursowej.
Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:
 dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę
podmiotu i jego adres;
 informacje dotyczące całokształtu
dotychczasowej działalności lub informacje o szczególnych osiągnięciach w roku ubiegłym;
 uzasadnienie ze wskazaniem regionalnego, ogólnokrajowego bądź
międzynarodowego charakteru
działalności lub osiągnięć oraz ich
znaczenia dla kultury.
Zgłoszenia są przyjmowane do
30 kwietnia – w formie pisemnej
– w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21, pokój 201). Nagrody będą wręczane przed końcem
trzeciego kwartału tego roku. Więcej
informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32/239-12-84.

dokończenie ze str. 1

Po wielkim oczekiwaniu poznaliśmy ich nazwiska. Nastąpiło to
13 kwietnia na deskach Sceny BAJKA
– Kina AMOK. Podczas uroczystej gali prezydent Gliwic wręczył nagrody
laureatom i wyróżnionym w konkursie
o tytuł Gliwickiej Organizacji Pozarządowej, Gliwickiego Lidera Społecznego
i Partnera Biznesowego Roku 2011.
Akcję zorganizowano po raz
czwarty. Jej celem było wyróżnienie
gliwickich organizacji pozarządowych
(szczególnie aktywnych w działaniach
na rzecz lokalnej społeczności), liderów społecznych, którzy swą energią
i zaangażowaniem motywują do pracy innych, a także firm, które intensywnie wspierają sektor non profit.
W tym roku nie tylko kapituła konkursu wskazała zwycięzców. Zrobili to także mieszkańcy, uczestnicząc
w plebiscycie Vox Populi „Wybrany
przez gliwiczan” i wyróżniając po jednym kandydacie w kategoriach: lider
społeczny i organizacja roku.
Honorowy tytuł „Gliwickiej Organizacji Pozarządowej Roku 2011”
otrzymało Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży za projekty adresowane do młodzieży, znaczący
wkład w rozwój gliwickiej edukacji oraz podejmowanie licznych inicjatyw kulturalnych. Wyróżnienie
w tej kategorii przyznano Społecznemu Ognisku Muzycznemu w Gliwicach za upowszechnianie sztuki poprzez naukę gry na instrumentach,
śpiewu i rytmiki, odkrywanie talentów muzycznych, kształcenie artystów
i pedagogów oraz organizację konkursów i przeglądów muzycznych.
Kolejna grupa nagrodzonych
to społecznicy działający w naszym
mieście. Honorowy tytuł „Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2011”
otrzymał Waldemar Pigulak za konsekwentne inspirowanie młodzieży
do pracy wolontariackiej oraz wytrwa-

łe przekazywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wyróżniona w tej kategorii została Alicja Śledź
– za wrażliwość, życzliwość i ogromne
zaangażowanie w udzielanie wsparcia emocjonalnego i praktycznego
kobietom dotkniętym chorobą nowotworową.
Ostatnią kategorią konkursową był
„Biznesowy Partner Roku 2011”. Laureatem został Stary Hangar – Fitness
& Wellness Club za inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz radą osiedlową m.in. poprzez: udostępnianie
obiektu na organizację zawodów
i rozgrywek dla dzieci, młodzieży oraz
mieszkańców dzielnicy, współorganizację spotkań dotyczących edukacji
zdrowotnej, wsparcie ogólnopolskiej
imprezy Przedszkoliada 2011. Wyróżnioną firmą został Zakład Gastronomiczno-Usługowo-Handlowy „Wiedeński”, Żbikowski Józef – za wspieranie
działalności Polskiego Czerwonego
Krzyża, w szczególności za wielkie serce i roztaczanie kulinarnej opieki nad
dziećmi z rodzin niepełnych.
W trakcie gali poznaliśmy także wyniki plebiscytu Vox Populi
– „Wybrany przez gliwiczan”. Głosami mieszkańców I miejsce w kategorii Lider Społeczny Roku 2011 zdobył
Waldemar Pigulak, natomiast w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku
2011 najwięcej głosów oddano na
Stowarzyszenie Cała Naprzód.
Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne
(w kategorii Gliwicki Lider Społeczny
Roku 2011 – 3000 zł, w kategorii Gliwicka Organizacja Roku 2011 – 5000 zł, laureaci plebiscytu Vox Populi – 1000 zł),
a wyróżnieni – listy gratulacyjne
i kwiaty. Galę uświetnił występ Chóru
Sound’n’Grace.
Anita Szczecina,
Monika Wojdowska, GCOP
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fot. A. Ziaja
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dokończenie ze str. 1

Marina to odpowiednio urządzona przystań portowa, stanica wodna. Umożliwia żeglującym po kanałach czy rzekach slipowanie, naprawę,
a nawet stałe hangarowanie swych łodzi. Powinna być wyposażona niczym
dobry parking drogowy – w bezpieczne miejsca postojowe (pomost) i podstawowe urządzenia sanitarne (WC, natrysk), oferować możliwość zatankowania paliwa, skorzystania z wody pitnej, opróżnienia zbiorników śmieci
i nieczystości, naładowania akumulatorów i podłączenia się do prądu na
okres postoju, wykonania drobnych napraw (slip, dźwig), zakupienia lub
wymiany wyposażenia wodniackiego (wypożyczalnia łodzi, sklep żeglarski
na nabrzeżu) oraz zjedzenia posiłku (bar, restauracja, tawerna). – Dobrze, gdy marina zapewnia także możliwość rozbicia namiotu lub oferuje miejsca noclegowe w zabudowaniach
na brzegu – zauważa w portalu Terazodra.org kapitan Andrzej Podgórski.
Większe i zaprojektowane z rozmachem mariny oferują miejsce na przechowanie łodzi poza sezonem (hangary), fachową ekipę w przypadku większych napraw i remontów
jednostek pływających, hostel
z dobrym komfortem (TV, internet) oraz możliwość odbycia zorganizowanych wypraw po okolicy, zarówno wodą, jak i lądem.
W obrębie takiej mariny przewidziana jest często przystań białej
floty, tarasy widokowe, wypożyczalnia rowerów i tym podobne
rozwiązania.
– Nasza marina jest usytuowana w gliwickim porcie, na niewielkim terenie dzierżawionym od Śląskiego Centrum Logistyki,
na końcu basenu nr 1 (patrząc od wjazdu) – mówi Ewa Sternal, pomysłodawczyni i współorganizatorka prywatnej przystani turystycznej. Na co dzień prowadzi sklep żeglarski.
Jest również związana z gliwickim Klubem Wodnym GARLAND Ligi Obrony Kraju. – Wyposażenie mariny będzie stanowił pomost pływający na około 15 łodzi, a także bosmanat, hangar, sklep żeglarski, sanitariaty, parking oraz miejsca piknikowe. Liczymy na ludzi
chcących aktywnie wypoczywać nad wodą. Zaoferujemy im m.in. możliwość odpłatnego
wynajmu łodzi, pozostawienia przyczepy campingowej lub campera na czas rejsu, a także
możność zacumowania własnej – prywatnej – jednostki przy naszym pomoście. Z myślą

o czarterze będziemy dysponować ośmioma łodziami motorowymi, kabinowymi z zadaszonym kokpitem o długości 4 i 5 metrów.
Warto zadać pytanie: Czy prywatna gliwicka marina ma szanse odnieść sukces? Patrząc na losy podwrocławskiego portu Uraz (pierwszego prywatnego portu rzecznego
na Odrze, który zaczynał jako niewielka marina turystyczna i spotkał się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców oraz
turystów), należy się spodziewać,
że tak. Marina może być doskonałym punktem startowym motorowodnych eskapad po Kanale Gliwickim i Odrze. Nie zapominajmy
też, że Gliwice są połączone siecią
dróg wodnych z Berlinem, Amsterdamem, a nawet Marsylią, i prawdopodobnie wielu zagranicznych
oraz rodzimych turystów-wodniaków, przebywających z wizytą na Śląsku, byłoby zainteresowanych odbyciem „egzotycznego” rejsu po tutejszych wodach swoimi motorówkami – z przystankami w marinach
wrocławskich, w stanicach w Brzegu, Krapkowicach (tam również powstaje przystań
motorowodna), Kędzierzynie-Koźlu czy w Gliwicach właśnie. – Dzięki marinom podróżowanie po Odrze i Kanale Gliwickim staje się coraz przyjemniejsze. Przy okazji przywraca
się drogom rzecznym ich dawną, kulturotwórczą rolę – zauważa Ewa Sternal.
Uroczyste otwarcie mariny w porcie gliwickim (ul. Portowa 28) przewidziano 28 kwietnia około godz. 12.00. Tego dnia rodzice dzieci do lat 12 mogą liczyć na bezpłatne rejsy
swoich pociech po porcie (co pół godziny, od południa do godz. 16.00). (kik)

fot. USA Fencing

Na Mazurach mariny są standardem. Coraz liczniej powstają
też wzdłuż Odry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
Na Górnym Śląsku stanice stanowią rzadkie zjawisko.
A szkoda, bo sieć wodna zapewnia regionowi doskonałe
połączenie z Europą Zachodnią

SZUKASZ PRZYGODY?

Wicemistrz świata
Wspaniały sukces osiągnął na Mistrzostwach Świata Kadetów
i Juniorów w szermierce w Moskwie szpadzista Piasta Gliwice
SEBASTIAN MAJGIER. 17-letni gliwiczanin wywalczył wicemistrzostwo świata kadetów. W drodze do medalu pokonał całą
plejadę młodzieżowych gwiazd światowej szpady m.in.: Rosjanina Alana Fardzinowa, Holendra Toma Bontesa i Fina Pauliego
Lappalainena. Ćwierćfinałową walkę z Koreańczykiem Sangyoung
Parkiem, a potem półfinałową z Amerykaninem Alexandrem Eldeibem wygrał zdecydowanie, zapewniając sobie srebrny medal
mistrzostw świata. Dopiero w finale zatrzymał go reprezentant Izraela Yuval Shalom Freilich. Jest to kolejny sukces młodego szpadzisty.
W tym roku w lutym w Szczecinie wywalczył Mistrzostwo Polski
juniorów do lat 20. Sebastian Majgier na co dzień trenuje w sekcji
szermierczej Piasta Gliwice pod okiem fechmistrza Mikołaja Paca
Pomarnackiego. (bom)

Odważ się i weź udział w Rajdzie Miejskim 360°! Trzecia edycja
tej imprezy już 12 i 13 maja. Na żądnych wrażeń będzie czekać
stukilometrowa trasa i zadania specjalne. Zapisz się już dziś!
Szczegóły na www.gliwice_2012.team360.pl.
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fot. archiwum Rady Osiedla Czechowice

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

SESJA RADY MIEJSKIEJ
19 kwietnia 2012 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim (Rynek 1) o godz. 15.00 rozpocznie się
sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 16 lutego
2012 r. i 7 marca 2012 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi pani Heleny Lesiak na działanie
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skarg pana Edwarda Krawczyka na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi pani Magdaleny Worożyńskiej na
działania dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Grażyny Chromińskiej na
działania dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi pana Mirosława Szypryt na działania dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Pasternak na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28
w Gliwicach.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi pani Bożeny Łupińskiej na działania prezydenta miasta Gliwice.
14. Projekt uchwały w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
Gliwic.
15. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Gliwice”
oraz „Zasłużony dla Miasta Gliwice”.

16. Projekt uchwały w sprawie uregulowania zasad wydawania przez miasto Gliwice Miejskiego Serwisu Informacyjnego, Miejskiego Serwisu Internetowego
– Gliwice oraz innych informacyjnych
publikacji periodycznych finansowanych
przez miasto Gliwice.
17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
wyboru kolegium redakcyjnego Miejskiego Serwisu Informacyjnego, Miejskiego Serwisu Internetowego – Gliwice oraz innych informacyjnych publikacji periodycznych finansowanych przez
miasto Gliwice.
18. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

SESJA RADY MIEJSKIEJ
19 kwietnia 2012 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim (Rynek 1) o godz. 18.00 rozpocznie się
sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian
w Uchwale nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012
– 2032.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.
5. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych imienia Janusza Korczaka z siedzibą
w Gliwicach przy ulicy Dolnej Wsi 74,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 z siedzibą w Gliwicach przy
ulicy Księcia Ziemowita 3 oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych
nr 7 z siedzibą w Gliwicach przy ulicy
Gierymskiego 7.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą
w Gliwicach.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z siedzibą w Gliwicach.
8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla młodzieży niepełnosprawnej
w zakresie ruchowym, wzroku, słuchu,
autyzmu oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach.
10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
Przedszkola Specjalnego nr 1 w Gliwicach.
11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Gliwicach.
12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.
13. Projekt uchwały w sprawie projektu systemowego„Stawiam na naukę” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
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14. Projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale nr XXXV/1064/2010 z 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych
na terenie miasta Gliwice przez osoby
prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora
finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 1.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie na okres dwudziestu lat prawa odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Bankowej 10 na
rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Gliwicach.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z panią Joanną Kempińską kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach przy
ulicy Hutniczej.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z panią Barbarą Padkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Padkowska
z siedzibą w Gliwicach, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ulicy Paderewskiego.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania
wieczystego na nieruchomości gruntowej wraz z odpłatnym przeniesieniem
własności zabudowy, położonej w Gliwicach przy ul. Jesiennej, obejmującej działki
nr 1173/2 i nr 1174/2, obręb Sośnica, stanowiącej własność miasta Gliwice, na rzecz
użytkownika tj. Powszechnej Spółdzielni
Spożywców „Społem” w Gliwicach.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na objęcie granicami specjalnej
strefy ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Gliwice.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej 29, obejmującej działkę
nr 286, obręb Trynek, stanowiącej własność miasta Gliwice.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
23. Projekty uchwał w sprawie udzielenia
zgody na przyznanie bonifikaty od ustalonych Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji Programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, powojskowych
i popegeerowskich.
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny
oraz zmiany Statutu Związku.
26. Projekt uchwały w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za
parkowanie na terenie miasta Gliwice.
27. Projekt uchwały w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2012 r.
28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok
2012 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na objęcie przez miasto Gliwice
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym
Śląskiego Centrum Logistyki Sp. z o.o.
31. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
32. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

BIAŁA
NIEDZIELA
Specjalista chorób wewnętrznych, pediatra, ortopeda, dyplomowana pielęgniarka – z ich bezpłatnych porad
i wsparcia skorzystali 1 kwietnia mieszkańcy gliwickich Czechowic. Medyczną
„białą niedzielę” zorganizowali w swojej
siedzibie radni osiedlowi.
Akcja trwała ponad trzy godziny. W tym czasie
w budynku przy ul. Nad Łąkami 1 przyjęto kilkudziesięciu chętnych. Oferowano im badania EKG i specjalistyczne konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych, porady
pediatryczne i ortopedyczne. Oprócz lekarzy (de facto
mieszkańców osiedla) zaproszenie do udziału w niedzielnej akcji przyjęła również dyplomowana pielęgniarka.
Przeprowadziła ona u chętnych badanie poziomu cukru
we krwi, mierzyła ciśnienie tętnicze i wyjaśniała, jak pielęgnować obłożnie chorych. – Akcja spodobała się mieszkańcom. Rozważamy możliwość powtórzenia jej jesienią.
Liczymy, że podobnie jak teraz spotka się ona z pozytywnym oddźwiękiem personelu medycznego z Czechowic.
Tym specjalistom, którzy zdecydowali się wziąć udział
w kwietniowej edycji badań i konsultacji, raz jeszcze serdecznie dziękujemy – mówi Maria Puch, przewodnicząca
zarządu rady osiedlowej Czechowice. (kik)

WSZECHNICA
ZAPRASZA
24 kwietnia o godz. 15.00 w Centrum
Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (vis-a-vis katedry) rozpocznie się
kolejne spotkanie Gliwickiej Wszechnicy
Umiejętności.
Tym razem spostrzeżeniami dotyczącymi problematyki małych ojczyzn podzieli się ze słuchaczami socjolog, prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wstęp na wykład będzie bezpłatny.
Organizatorzy (stowarzyszenie BMC GLIWICE przy
współpracy merytorycznej Polskiej Akademii Umiejętności z Krakowa) zapraszają szczególnie młodzież
z Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej. Projekt GWU finansuje
miasto Gliwice w ramach wspierania realizacji zadania publicznego w konkursie „kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego”. (kik)
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Ka mera na mia sto
Trudno nie zauważyć, że obowiązujący od 10 kwietnia zakaz wjazdu do Gliwic
dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton przyniósł efekty.
Na głównych ulicach liczba tirów wyraźnie zmalała. I choć ograniczenie dotyczy
tylko godzin szczytu i godzin nocnych, to jednak kierowcy wolą nie ryzykować
i omijają centrum miasta.

Znikające tiry
Władze Gliwic od wielu lat starały się o wyprowadzenie tzw. ciężkiego ruchu z miasta. Rozwiązanie

komunikaty przekazywane są też przez ZDM za pomocą CB radia.

wzorowane na pomyśle, jaki od marca ubiegłego

Przestrzeganie zakazu sprawdzają przy drogach

roku obowiązuje we Wrocławiu, można było zasto-

wlotowych do miasta patrole Inspekcji Transportu

sować dopiero  po otwarciu odcinka autostrady A1

Drogowego, Policji oraz Straży Miejskiej. W pierw-

od węzła Gliwice – Sośnica do węzła Gliwice – Ma-

szych dniach podczas kontroli zatrzymano kilku kie-

ciejów, który stał się alternatywną trasą dla ruchu

rowców, którzy nie posiadali zezwoleń. Najczęściej

tranzytowego.

tłumaczyli, że jechali na pamięć i nie zwrócili uwa-

fot. K. Krzemiński

gi na nowe oznakowanie lub że
o zakazie nic nie wiedzieli, gdyż
jadą do Gliwic z innych części
Polski.
Za złamanie przepisów funkcjonariusze na początku tylko
upominali kierowców, ale teraz  
Policja informuje, że nie ma już
pobłażania. Kierowca ciężarówki, który wjedzie do centrum bez
zezwolenia dostanie 350-złotowy mandat i 3 punkty karne.
Z informacji Zarządu Dróg
Kamera, którą ustawiliśmy na skrzyżowaniu ulic Wy-

Miejskich, który na bieżąco monitoruje ruch na

szyńskiego i Zwycięstwa, rejestrowała przejeżdżające

głównych ulicach Gliwic, wynika, że dzień po

samochody. W ciągu 12 minut przejechało zaledwie

wprowadzeniu ograniczenia w godzinach po-

6 samochodów ciężarowych, w tym jeden tir. Za szy-

rannych występowało „umiarkowane” lub „ni-

bami pojazdów widać było zezwolenia wydane przez

skie” natężenie ruchu. Średnio w ciągu godziny

Zarząd Dróg Miejskich. Takich zezwoleń, dzięki któ-

przejeżdżało od 400 do 600 pojazdów. Tylko na

rym kierowcy mogą wjeżdżać do centrum w czasie

ulicach Wrocławskiej i Łużyckiej natężenie na

obowiązywania zakazu, wydano około 800.

środkowym pasie wynosiło 1000 pojazdów na

O tym, że w Gliwicach obowiązuje godzinowe

godzinę. (fid)

ograniczenie wjazdu do centrum oraz nowa organizacja ruchu, informują kierowców specjalne tablice. Znaki ustawiono na wjazdach do miasta w takich

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz EXPRESS

miejscach, by kierowcy, którzy zauważą je w ostat-

Miejskiego Serwisu Informacyjnego z 11 kwiet-

niej chwili, mieli jeszcze szansę zawrócić. Specjalne

nia na www.gliwice.eu

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM!
Ostatnio także m.in.:

 Prezydent i młodzi (odcinek z 17 kwietnia)
 Kibice Piasta nagrają profesjonalną piosenkę i teledysk (odcinek z 16 kwietnia)
 Przegląd wydarzeń tygodnia (odcinek z 13 kwietnia)

Filmy na www.gliwice.eu
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Chcemy jeździć za darmo!
Prezydent Gliwic domaga się zapewnienia bezpłatnego przejazdu autostradową obwodnicą miasta. Choć przez lata kolejne
rządy deklarowały, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona,
wciąż brak ostatecznej decyzji. Czy obietnice składane przez
premiera i najwyższych rangą urzędników państwowych zostaną spełnione?
Obwodnice umożliwiają pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego i międzydzielnicowego.
Logicznie rzecz ujmując, to oczywiste. Dla przedstawicieli rządu – nawet tych ze specjalistycznych resortów – takie oczywiste chyba nie jest. Ta sama trasa, która jest autostradową obwodnicą w jednym mieście, w drugim być nią przestaje.
Jak wytłumaczyć fakt, że autostradowa obwodnica Gliwic, tworzona świadomie
i za ogromne pieniądze, według obecnie obowiązujących przepisów może być płatna?
Te regulacje miały się zmienić, ale wciąż do tego nie doszło. Za przejazd autostradą A4
w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach, Zabrzu nie trzeba będzie płacić. Zagwarantowany ma być bezpłatny przejazd autostradową obwodnicą Wrocławia. Dlaczego
tak samo nie zadecydowano dotąd w przypadku korzystania z obwodnicy przez gliwiczan? Nie wiadomo. Trudno o rozsądne uzasadnienie i może dlatego rząd milczy w tej
sprawie od wielu miesięcy.
Tymczasem wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że Gliwice to bez wątpienia
część śląskiej konurbacji. Warto przejechać autostradami przez nasze województwo, żeby uświadomić sobie, jak ważną rolę pełnią one w układzie komunikacyjnym. Wystarczy
sprawdzić, ilu ludzi tu mieszka, jak dynamicznie rozwija się gospodarka, jak istotne jest
odciążenie miejskich ulic od ogromnego ruchu samochodowego.

To, co jest oczywiste dla mieszkańców,
dla ministerstwa oczywiste wciąż nie jest
Aby udowodnić swoje racje, musimy toczyć wieloletnią batalię. Przypomina ona nieustanne tango. Najpierw przedstawiciele rządu zwracają się w stronę obywateli – deklarują, że rozumieją ich potrzeby i pozytywnie załatwią sprawę. Mieszkańcy się cieszą, że
po swojej obwodnicy będą jeździć za darmo. Decydenci robią następnie nieoczekiwany
krok w tył i udają, że niczego nie obiecywali. W międzyczasie zwykle następuje zmiana
partnera – jest nowy rząd, premier, minister lub dyrektor departamentu. Obywatele się
oburzają, władze miasta, radni i posłowie przejmują inicjatywę – domagają się dotrzymania obietnic. Znowu padają zapewnienia – i tak w kółko.
W którym miejscu teraz jesteśmy? Rząd zrobił krok w tył. Jeszcze w ubiegłym roku
ówczesne Ministerstwo Infrastruktury prezentowało projekt rozporządzenia, które gwarantowało bezpłatny przejazd motocyklom i samochodom osobowym po autostradowych obwodnicach. Dotyczyło to m.in. obydwu fragmentów autostrad w Gliwicach:
A1 od węzła Gliwice – Maciejów do węzła Gliwice – Sośnica oraz A4 od węzła Gliwice
– Sośnica do węzła Gliwice – Kleszczów. – Ruch w obrębie aglomeracji, który de facto jest
ruchem miejskim, powinien być bezpłatny – twierdził premier Donald Tusk podczas wizyty w Katowicach.

Obietnice wypowiadane publicznie przez
przedstawicieli rządu i składane na urzędowych
dokumentach powinny być wiążące. To, co dzieje się w sprawie bezpłatnego przejazdu autostradowymi obwodnicami miast, jest niepoważne.
Zapewnienia bezpłatnego przejazdu otrzymywaliśmy od 2004 roku. Wraz z początkiem roku
pojawiła się jednak seria publikacji prasowych,
w których pracownicy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaczęli
wycofywać się z wcześniejszych deklaracji. Od
wielu tygodni, wspierani przez parlamentarzystów i inne środowiska, próbujemy podjąć dialog z ministrem Nowakiem, zabiegamy o spotkanie. Jak dotąd bez zainteresowania z drugiej
strony. Na apel wystosowany pod koniec lutego przez Radę Miejską do rządu do
dzisiaj nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Minister Nowak był zapraszany przez śląskich posłów do wizyty w naszym regionie i zapoznania się z sytuacją na miejscu.
Nie przyjechał. Co zamierza ministerstwo? Tego mamy się domyślić z ogólnikowych
informacji przekazywanych mediom. Przeciwko takim praktykom i chowaniu głowy w piasek protestuję w imieniu gliwiczan. Kolejny raz domagam się wypełnienia
obietnic i zapewnienia bezpłatnego przejazdu obwodnicą.
Po wyborach rozporządzenie przepadło razem z obietnicami. Na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – wśród planowanych
zmian prawnych – nie ma już informacji o pracach nad zapewnieniem bezpłatnego przejazdu autostradową obwodnicą Gliwic. Na autostradzie A4 w naszym mieście stanęły
natomiast bramki poboru opłat. Wcześniejsze prośby władz miejskich o niebudowanie
bramek w naszym mieście oraz przesunięcie punktu poboru opłat do Kleszczowa nie
zostały uwzględnione pomimo tego, że były poparte specjalistycznymi analizami. Obiecywano nam natomiast bezpłatny przejazd i bilety zerowe. Teraz ministerstwo milczy
i nie daje jasnych odpowiedzi, a to budzi niepokój. Co będzie dalej? Pozostaje nam upominać się o swoje w nadziei, że słowo polityka jednak coś znaczy. (al)
Przejazd autostradową obwodnicą miasta powinien być bezwzględnie bezpłatny, będziemy o to walczyć – takie stanowisko zajęli niezależnie od reprezentowanych opcji politycznych posłowie ziemi gliwickiej na spotkaniu zorganizowanym
w styczniu z inicjatywy prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Wiceminister Mirosław
Sekuła, reprezentujący w Gliwicach ministra finansów Jacka Rostowskiego, zapewnił, że jego resort nadal popiera ideę bezpłatnych obwodnic autostradowych i nie
będzie robił przeszkód.
W batalię zaangażowały się kolejne środowiska lokalne. List do Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wysłały Rady dziewięciu gliwickich osiedli. W imieniu mieszkańców osiedlowi radni przypomnieli,
że wprowadzenie opłat na gliwickich odcinkach autostrad wpłynie znacząco na pogorszenie sytuacji związanej z dużym ruchem samochodowym i spowoduje spadek
jakości życia. Równocześnie w całości poparli lutowy apel do rządu RP, wystosowany przez prezydenta Frankiewicza i miejskich radnych.

fot. K. Krzemiński

AUTOSTRADOWA
OBWODNICA
GLIWIC

Zygmunt Frankiewicz, prezydentem Gliwic

Władze miasta nalegały, aby na A4 w Gliwicach nie budowano
bramek poboru opłat – już w 1996 roku przedstawiły analizę
komunikacyjną, wykazując, że bramki powinny stanąć
za węzłem „Gliwice – Kleszczów”
6
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Bezpłatność autostradowej obwodnicy Gliwic
Najważniejsze fakty w skrócie
1995 r.
 uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach o przebiegu autostrady
A4 w rejonie aglomeracji katowickiej.

1996 r.
 „Analiza powiązań komunikacyjnych miasta Gliwice z autostradami A1 i A4 z uwzględnieniem systemu płatności” (15 stron):
Stację Poboru Opłat na A4 należy zlokalizować przed węzłem „Kleszczów” od strony zachodniej.

2004 r.
 pismo prezydenta do ministra infrastruktury o wyłączenie
z odpłatności za przejazd odcinkiem od węzła „Kleszczów”
do węzła „Sośnica”;
 stanowisko Rady Miejskiej w Gliwicach;
 odpowiedź ministerstwa o wyłączeniu z opłat odcinków autostrad będących obwodnicami miast:
„dotyczy to również odcinka autostrady A4 od Kleszczowa
do Sośnicy, który stanowi obwodnicę Gliwic”.

2005 r.
 apel Rady Miejskiej w Gliwicach o jasne stanowisko rządu;
 odpowiedzi ministerstwa:
* „przejazd autostradą A4 na terenie Aglomeracji Śląskiej
będzie nieodpłatny dla ruchu lokalnego”,
* „wydawane będą tzw. „bilety zerowe”.

2010 r.
Prezydent Frankiewicz nadal walczy o zwolnienie
gliwiczan z opłat za przejazd obwodnicą – ostatnie
pismo z apelem do ministra Nowaka wysłał
kilka dni temu wraz z zaproszeniem do Gliwic

 pismo prezydenta Z. Frankiewicza do ministra C. Grabarczyka:
„zwolnienie z obowiązku płacenia za przejazd […] zaplanowane dopiero od węzła „Gliwice – Sośnica” do węzła „Murckowska” w Katowicach jest nieporozumieniem.
[…] Wnioskujemy zatem o skorygowanie projektu ustawy
i wprowadzenie zwolnienia za przejazd na wszystkich odcinkach autostrady A4, przebiegających w obrębie miasta
Gliwice, począwszy od węzła „Gliwice – Kleszczów”;
 odpowiedź z ministerstwa:
„resort infrastruktury podjął inicjatywę legislacyjną mającą na celu wprowadzenie […] rozwiązania spełniającego
oczekiwania społeczne […] W ramach prac analizowana
jest również kwestia uwzględnienia obwodnicy aglomeracji śląskiej”.

2011 r.

W ubiegłym roku prezentowano projekt
rządowego rozporządzenia gwarantującego
bezpłatny przejazd gliwickimi odcinkami autostrad
– dokument zniknął wraz z obietnicami

 pismo z ministerstwa infrastruktury:
„Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów”, w którym „zwolnienie z opłat objęło
odcinki autostrad, zlokalizowane w pięciu największych
aglomeracjach/miastach: Warszawy, Wrocławia, Krakowa,
aglomeracji śląskiej i Łodzi”;
 projekt Rozporządzenia Rady Ministrów na stronie ministerstwa infrastruktury:
„GDDKiA nie pobiera opłat […]
1) autostrada A1 na odcinkach:
[…]
b) węzeł Bytom – węzeł Sośnica;
[…]
3) autostrada A4 na odcinkach:
a) węzeł Kleszczów – węzeł Murckowska […]”.
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W materiale wykorzystano fragmenty oryginalnych pism
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To tytuł najbliższego koncertu z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”, na który zapraszają
Muzeum w Gliwicach i Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych. 22 kwietnia przy ul. Dolnych
Wałów 8a będzie można usłyszeć utwory Ludwiga
van Beethovena i Johannesa Brahmsa, które zaprezentują Beata Warykiewicz-Siwy (skrzypce), Natalia
Woźniak (wiolonczela) oraz Teresa Baczewska (fortepian). Początek – godz. 16.00. Bilety są dostępne w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
(ul. Dolnych Wałów 3) oraz przed koncertem w Willi
Caro. Projekt współfinansuje samorząd miasta.

GIGANCI BAROKU
22 kwietnia w kościele pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4) zagra Kwartet Śląski. Zespół
w składzie Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Arkadiusz Kubica – II skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka
i Piotr Janosik – wiolonczela zaprezentuje utwory
Henry’ego Purcella, Jana Sebastiana Bacha i Antonia Vivaldi’ego.
– „Giganci baroku” to wiosenna propozycja Kwartetu Śląskiego dla melomanów, w której spotkają się
trzy odmiany baroku: angielski, niemiecki i włoski.
Suity Bacha i Purcella są zbiorami tańców, ale jakże różnych. Vivaldi to zapis muzyczny zainspirowany poezją
opisującą pory roku. Wszystkie kompozycje zostaną
wykonane w transkrypcjach na kwartet smyczkowy,
który przeistoczy się na tę chwilę w „instrument barokowy" – zachęcają organizatorzy. Początek – godz.
17.00. Wstęp wolny.

21 kwietnia w siedzibie Sceny BAJKA – Kina AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) odbędzie
się ostatnia w tym sezonie retransmisja na żywo z nowojorskiej Metropolitan Opera. O godz. 18.45 rozpocznie
się prezentacja dzieła Julesa Masseneta
„Manon”.
Jules Massenet to spadkobierca Meyerbeera, Berlioza, Gounoda – wspaniałego dziedzictwa opery francuskiej. Największe swoje dzieła stworzył pod koniec
XIX wieku. Jak nikt inny potrafił przełożyć francuszczyznę na język muzyczny, doskonale wyrażając przy tym
charaktery swoich postaci. Był profesorem kompozycji
w paryskim Konserwatorium, twórcą oratoriów oraz
dzieł instrumentalnych, zasłynął jednak przede wszystkim jako kompozytor operowy. „Manon”, wystawiona
w 1884 r., była przełomem w jego karierze – wielkim
triumfem, dzięki któremu udało mu się podbić Paryż.
To opowieść o młodej dziewczynie, która zamiast wyjechać do klasztoru, ucieka z młodym kawalerem des Grieux
do Paryża, by żyć miłością. Szczęście nie jest jej jednak pisane i w kolejnych scenach widzowie obserwują upadek bohaterki – chwilowa gwiazda paryskiego sezonu umiera ostatecznie w więzieniu, w ramionach swojego ukochanego.
„Manon” w reżyserii Laurenta Pelly’ego to nowa produkcja Met. W partii tytułowej wystąpi jedna z największych
gwiazd współczesnej opery, Anna Netrebko, a jako des Grieux towarzyszył jej będzie polski tenor, urodzony w Czechowicach-Dziedzicach – Piotr Beczała. (bom)

19 kwietnia startuje piąta
edycja Festiwalu Filmowego DRZWI, organizowanego
przez Gliwicki Klub Filmowy
WROTA. Impreza odbędzie się
w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85). Będą konkursy,
pokazy, występy na żywo
oraz warsztaty.

SPOTKANIA CHÓRALNE
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury zapraszają melomanów na
trzydziestą drugą edycję Gliwickich Spotkań Chóralnych. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend.
20 kwietnia w kościele pw. Wszystkich Świętych wystąpią chóry kameralne Akademii Muzycznej Katowice i Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”. Początek – godz. 19.15. Natomiast 21 kwietnia w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2) zaśpiewają akademickie chóry warszawskiej
Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Śląskiej. Początek – godz. 16.30. „Spotkania...” zwieńczy koncert
w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
(ul. Jana Pawła II 5), podczas którego zaprezentują się Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej,
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie
i Chór Kameralny „Ad libitum” Bazyliki Narodzenia
NMP w Pszowie. Koncert rozpocznie się 22 kwietnia
o godzinie 19.30. Wstęp na wszystkie imprezy jest
wolny. Festiwal wspiera gliwicki samorząd. Więcej
informacji na www.gsch.pl.

NIE TYLKO GERMANIA…
Tablice pamiątkowe, miejsca kultu, nazwy ulic
– to symboliczna przestrzeń miasta, która integruje
mieszkańców wokół takich wartości, jak państwo,
naród czy religia. Tuż przed otwarciem w Willi Caro wystawy „Germania. Niemiecka polityczność na
Górnym Śląsku 1871–1945” o tym, jaką treść niosły
ze sobą gliwickie pomniki i jak zmieniała się propagandowa symbolika od zjednoczenia Niemiec do
upadku Trzeciej Rzeszy, będzie się można dowiedzieć podczas kolejnego spotkania z cyklu „Spory
z historią”. 21 kwietnia przy ul. Dolnych Wałów 8a
opowiedzą o tym Sebastian Rosenbaum i Bogusław
Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Początek – godz. 17.00. Wstęp wolny (liczba miejsc
ograniczona). (bom)
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fot. materiały prasowe organizatorów

WIELKIE TRIA
FORTEPIANOWE

MANON

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem
fabularnej oraz dokumentalnej twórczości kina niezależnego, amatorskiego
i studenckiego. Zgłoszone filmy będą
wyświetlane w blokach tematycznych
od 19 do 21 kwietnia.
Oprócz projekcji, pierwszego dnia
festiwalu, odbędzie się premiera książki „Filmowe Południe – Kino amatorskie
na Górnym Śląsku” autorstwa Wojciecha Szwieca i spotkanie z jej bohaterami. Na piątkowy wieczór (20 kwietnia)
zaplanowano z kolei część muzyczną
– finaliści konkursu „Granie na żywo do
ekranu” zaprezentują odbiorcom swoje interpretacje. Wystąpią: Qklok, Daniel Ciesielski, 69,
Fly Horse, Colt Headed Dog, Fałsz, Free Riders, Mirach,
211 i SHEEP.
Atrakcją trzeciego dnia przeglądu (21 kwietnia) będzie premiera filmu „Droga do zrozumienia” w reżyserii

fot. materiały prasowe organizatorów

Co? Gdzie? Kiedy?

Marcina Kondraciuka. Opowiada on o trójce niepełnosprawnych przyjaciół, którzy wybrali się w podróż do Radzanowa. Podczas wyprawy przeżywają wiele, na pozór
zwyczajnych, przygód. Tego samego wieczoru widzowie
zobaczą również „Inny film”. Dokument zrealizowany przez
ekipę z Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy i wyreżyserowany przez Brygidę Frosztęgę-Kmiecik
jest swoistą próbą definicji filmoterapii
planowej. Po pokazach wystąpi Kołłątajowska Kuźnia Prawdziwych Mężczyzn i gość specjalny. FF DRZWI zwieńczy gala finałowa, która rozpocznie się
22 kwietnia o godzinie 12.00.
Festiwalowi towarzyszyć będą:
wystawy fotografii oraz warsztaty. Na
wszystkie wydarzenia – oprócz sobotniej premiery, na którą obowiązują zaproszenia – wstęp jest wolny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.ffdrzwi.gkf.com.pl. (bom)
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Zakład
Radiodiagnostyki
Centrum
Onkologii
w Gliwicach
(I piętro)
ul. Wybrzeże
Armii Krajowej 15
tel. 32/278-91-38

zachęca
Panie pomiędzy
50. a 69. rokiem życia
do wykonania

BEZPŁATNEJ
CYFROWEJ
MAMMOGRAFII
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
od 8.00 do 17.00
Mammografia
jest darmowa,
gdy od ostatniego
badania finansowanego
przez NFZ upłynęły
pełne 2 lata.

Nie jest wymagana
wcześniejsza
rejestracja!
OFERTY PRACY
DO – 209/478/03/12

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni 2 pracowników w Dziale Zieleni
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przewidywany okres zatrudnienia:
od 14 maja do 30 września 2012 roku.
Wymagania pożądane: wiedza i umiejętność
wykonywania prac przy sadzeniu roślin i ich pielęgnacji. Mile widziane kobiety.
Do głównych obowiązków pracownika będą
należały:
 czynności związane z utrzymaniem czystości
na terenach zieleni,
 grabienie, prace załadunkowe i porządkowe,
 pielęgnacja kwietników (sadzenie roślin, podlewanie, odchwaszczanie).
Oferty należy składać w Dziale Kadr Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35)
w terminie do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.
Oferty winny zwierać CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

OFERTY PRACY
Szkoła Podstawowa nr 16,
ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze.
1. Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice.
2. Określenie stanowiska urzędniczego:

główny księgowy,
wymiar: 1/2 etatu.
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie minimum średnie
– preferowany kierunek ekonomiczny,
 co najmniej 5 lat doświadczenia
w zakresie pracy w księgowości,
 znajomość zasad rachunkowości
jednostek budżetowych,
 spełnianie warunków określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU
nr 23, poz.1458 z późn. zm).
Wymagania dodatkowe:
 wykształcenie wyższe – kierunkowe ekonomiczne,
 znajomość przepisów ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r., nr 152,
poz.1223 z późn. zm.),
 znajomość przepisów ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r.
nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 znajomość przepisów ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (DzU z 2011 r.,
poz.177, poz.1054 z późn. zm.),
 umiejętność obsługi komputera
(programy: MS Word, MS Excel,
Qwant, Qwark, Płatnik),
 znajomość przepisów ZUS,
 znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
Predyspozycje osobowościowe:
sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność, lojalność, umiejętność
pracy w zespole.
4. Zakres wykonywanych zadań
na w/w stanowisku:
a) prowadzenie konta dochodów
samorządowej jednostki budżetowej, Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
b) dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z przepisami
i zasadami obowiązującymi
w samorządowej jednostce budżetowej,
c) analiza należności i zobowiązań,
d) stosowanie właściwego obiegu
dokumentów,
e) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych danych
do analizy ekonomicznej,
f) wystawianie faktur od sprzedanych i zakupionych towarów
i usług,
g) ewidencja podatku VAT,
h) obsługa księgowa stypendiów
szkolnych,
i) dokonywanie przelewów drogą
elektroniczną.
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5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:
praca biurowa, w systemie jednozmianowym, z monitorem
ekranowym, w obiekcie nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny,
 Curriculum Vitae,
 kwestionariusz osobowy dla
osób ubiegających się o zatrudnienie,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane
uprawnienia i dodatkowe umiejętności,
 oświadczenie o korzystaniu
z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności
prawnych,
 oświadczenie o niekaralności
za przestępstwo popełnione
umyślnie,
 ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.
Dokumenty aplikacyjne powinny
być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU
z 2008 r., nr 223, poz.1458).
7. Termin i miejsce składania
ofert :
Dokumenty należy składać do
23 kwietnia 2012 r. w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach, ul. Kilińskiego 1, w zaklejonych
kopertach z dopiskiem„ Nabór na
stanowisko główny księgowy”.
Aplikacje niekompletne lub złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysłania ofert pocztą
decyduje data wpływu dokumentów do Szkoły Podstawowej nr 16
w Gliwicach.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną
zaproszeni kandydaci, którzy spełnią wymogi zawarte w ogłoszeniu
o naborze telefonicznie do 25 kwietnia 2012 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie
się 26 kwietnia 2012 r. o godzinie
9.00. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 32/230-46-88. Ogłoszenie
o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP
oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły
Podstawowej nr 16.

Powiatowy Urząd Pracy
informuje...

• górnik (praca pod ziemią) – wykształcenie zawodowe, wymagane
doświadczenie, uprawnienia mile widziane, praca pod ziemią, dwie zmiany, miejsce pracy: Kopalnie Kompanii
Węglowej;
• inspektor terenowy – wykształcenie średnie z maturą, doświadczenie
min. 2 lata, czynne prawo jazdy kat.
B, wiedza z zakresu obsługi urządzeń
elektr. mile widziana, zakładanie oraz
obsługa techniczna systemu dozoru
elektronicznego u skazanego, niekaralność, miejsce pracy: teren śląska;
baza: Knurów;
• operator koparko-ładowarki – wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie w zawodzie, praca

na budowie, jedna zmiana, miejsce
pracy: Pyskowice, umowa zlecenie;
• pracownik montażu – wykształcenie:
brak wymagań, mile widziana osoba
chętna do przyuczenia, wykonywanie
ekspozycji sklepowych z płytek ceramicznych, stawianie ścianek, jedna
zmiana, miejsce pracy: teren śląska,
umowa zlecenie;
• pracownik produkcyjny – praca przy
produkcji oraz pakowaniu prefabrykatów betonowych, dwie zmiany,
miejsce pracy: Rzeczyce;
• sprzedawca (branża grzewcza)
– wykształcenie średnie techniczne,
doświadczenie zawodowe na w/w
stanowisku min. 5 lat, obsługa komputera, dwie zmiany, miejsce pracy:
Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 9
i 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

konkursy na dyrektorów następujących jednostek oświatowych:
 Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Tarnogórska 59,
44-100 Gliwice;
 Szkoły Podstawowej nr 11 im. Hugona Kołłątaja, ul. Pocztowa 31,
44-100 Gliwice;
 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju, ul. Obrońców
Pokoju 4, 44-105 Gliwice;
 Gimnazjum nr 4 im. Józefa Pukowca, ul. Adama Asnyka 36,
44-100 Gliwice.
Do konkursu może przystąpić:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub gimnazjum
lub
b) ukończył studia pierwszego stopnia
lub studia wyższe zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych,
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej
– w przypadku kandydata na dyrektora
szkoły podstawowej lub
c) ukończył studia pierwszego stopnia lub
studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył
nauczycielskie kolegium języków obcych,
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela gimnazjum – w przypadku kandydata na dyrektora gimnazjum;
d) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
e) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego;
f ) uzyskał:
 co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub
 pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku albo
 w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole
wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
g) spełnia warunki zdrowotne niezbędne
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r.,
nr 97, poz. 674), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (DzU nr 164, poz. 1365), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie
dyscyplinarne;
i) nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
k) nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.
1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14,
poz. 114).
2) Osoba niebędąca nauczycielem, która
spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że
wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
f ) spełnia wymagania określone w pkt 1
lit.: d, g, i, k.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły podstawowej lub gimnazjum;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobi-
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stego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego
obywatelstwo kandydata;
d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
 stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego, albo
 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w lit. d;
f ) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi
nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DU z 2005 r., nr 14, poz. 114,
z późn. zm.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (DzU z 2007 r.,
nr 63, poz. 425) w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoły;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela;
m) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., nr 97,
poz. 674) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (DzU nr 164, poz. 1365) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;
p) oświadczenie, że kandydat wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
telefonem kontaktowym, numerem PESEL
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………………………………”
w terminie do 30 kwietnia 2012 r. na
adres:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
Wydział Edukacji, pokój 252.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana
przez prezydenta miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu: 32/238-55-20.
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INFORMACJE
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
informuje,
iż prowadzone jest postępowanie mające na celu
ustalenie spadkobierców nieruchomości położonych
w Gliwicach przy ulicach:















ul. Bankowa 5/3,
ul. Rodzinna 6,
ul. Dunikowskiego 3/28,
ul. Jabłoni 20,
ul. Metalowców 5,
ul. Lipowa 20/2,
ul. Storczyków 7,
ul. Szczęść Boże 21,
ul. Daszyńskiego 65/5,
ul. Dunikowskiego 3/19,
ul. Sobieskiego 6/4,
ul. Maków 9,
ul. Polna 22,
ul. Gierymskiego (działki nr:
312, 313, 320, 321, KW nr
GL1G/00040128/2).

Wobec powyższego wzywa się
spadkobierców właścicieli przedmiotowych nieruchomości, aby
w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się
w tutejszym Urzędzie (IV piętro,
pok. 465, tel. 32/238-55-25 lub
pok. 466, tel. 32/239-12-00)
i udowodnili swoje prawa do opisanych nieruchomości.
W przypadku braku spadkobierców miasto podejmie działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice pn.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty

„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania
osadów ściekowych”.
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2012 do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2012 o godz. 10.00

Szkoła Podstawowa nr 41 w Gliwicach, ul. Kormoranów 23,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

„Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy
modernizacji boisk szkolnych i zagospodarowania terenu
Szkoły Podstawowej nr 41 przy ulicy Kormoranów 23
w Gliwicach".

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Zaprasza przedsiębiorców i osoby planujące założyć działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnych usług

PUNKTU INFORMACYJNEGO
Zapewniamy fachową wiedzę na tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
jak również o dostępnych źródłach finansowania biznesu.

Wszystkich chętnych zapraszamy na ulicę Bojkowską 37, do budynku 4 (Maszynownia, pok. 117).
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania!
tel. 32/461-29-22 								

OBWIESZCZENIA
O BW I E S ZC Z E N I E

O BW I E S ZC Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z 12 kwietnia 2012 r.

z 12 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2008 r., nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że
na wniosek z 14 marca 2012 r. Miasta Gliwice, 44 - 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą:

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU
z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek
z 14 marca 2012 r. Miasta Gliwice, 44 – 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych organizowanych zgodnie z „Regulaminem
udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach” na:

► Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Chorzowska 150
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2012 r. do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00

► Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2012 r. do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00

budowa drogi – przedłużenie ulicy Kozłowskiej w Gliwicach,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

budowa drogi łączącej ulicę Chałubińskiego z ulicą Grodeckiego w Gliwicach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:
1. działki objęte wnioskiem przed ich podziałem: 122, 123, 127, 269, 780,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 805, 806 (obręb Przedmieście),
2. działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z projektem podziału i zakresem inwestycji: 122, 123, 127, 269/1, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 805, 806 (obręb Przedmieście),
3. działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu: 117, 120, 263, 264, 265, 281,
282, 296, 297, 301, 640, 641, 647, 717, 791 (obręb Przedmieście).

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:
1. działki objęte wnioskiem przed ich podziałem: 245, 246, 247, 318,
326, 327, 328, 1642, 1643 (obręb Żerniki),
2. działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie
z projektem podziału i zakresem inwestycji: 245, 246, 247, 318/2, 326,
327, 328, 1642, 1643 (obręb Żerniki).
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego
obwieszczenia złożyć wyjaśnienia i ewentualne zastrzeżenia na adres
tutejszego urzędu lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane
dowody i materiały.
Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2012 r. o godz. 12.15

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Chorzowska 150,

e-mail: r.ratajczak@arl.pl

Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy oraz w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia
złożyć wyjaśnienia i ewentualne zastrzeżenia na adres tutejszego urzędu lub
bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

PRZETARGI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Z AW I A DA M I A

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów
samochodowych, motorowerów i przyczep”.

„Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych”.

Termin składania ofert: 16 maja 2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2012 r. o godz. 10.30

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip/
Ogłoszenia i Komunikaty/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie
www.um.gliwice.pl/bip/Ogłoszenia i Komunikaty/
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej
Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
ustnego nieograniczonego,
odbywającego się
w drodze licytacji na

ustalenie stawki czynszu
na dzierżawę nieruchomości
– dz. nr 373, obręb
Zatorze, ul. św. Marka 52
w Gliwicach.
Licytacja rozpocznie się
25 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu
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Zarząd
Budynków
Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
w Gliwicach,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia, że w nowo
wybudowanym budynku przy
ul. Lipowej 12 na parterze
posiada do wynajęcia lokal
użytkowy o pow. 77,65 m2
(4 pomieszczenia).
Termin składania ofert:
26 kwietnia 2012 r.
Pełna treść ogłoszenia została
opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia
i komunikaty/Sprzedaż
nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 102,
poz. 651 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, został podany do
publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną
do wynajęcia:
 nr OR-1/2012
do 27 kwietnia 2012 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Wykazy nieruchomości
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NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

29 maja 2012 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 142, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną
wywoławczą na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej
obejmującej działki nr 893, 912, obręb
Przyszówka, KW GL1G/00049970/2
przy ul. Przyszowskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
306 560,00 zł
Wadium: 31 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (DzU z 2011 r., 177.1054 t.j.).
Nieruchomość niezabudowana, obejmująca
działki nr 893 i 912, obręb Przyszówka, została
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM 897/11 z 7 lipca 2011 r.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o łącznej powierzchni 2155 m2,
złożona z działek o nr 893 o powierzchni
0,1462 ha i 912 o powierzchni 0,0693 ha, stanowi teren niezabudowany, posiada kształt
regularny, zbliżony do trapezu o średniej długości podstaw około 57 m i wysokości około
38 m. Działka nr 912 jest w miarę równa, płaska
i pozioma, natomiast działka 893 posiada zróżnicowaną konfigurację – w części północnozachodniej jest znacznie obniżona w stosunku do przyległych terenów i poziomu ulicy,
a w części wschodniej i południowej lekko
wzniesiona. Nieruchomość jest ogrodzona od
strony zachodniej i wschodniej ogrodzeniem
sąsiednich nieruchomości i stanowi teren zieleni nieurządzonej z pojedynczymi drzewami
liściastymi, usytuowanymi w części północnej działki nr 893. Otoczenie nieruchomości
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny nieużytków. Przez
środkową część działki nr 912 przebiega linia
elektryczna ze strefą techniczną, dla której nie
ma ustanowionej służebności przesyłu. Nowy
nabywca będzie zobowiązany do ewentualnego uregulowania kwestii przesyłu energii
elektrycznej z właścicielem urządzenia. Działki
są nieuzbrojone; w ulicy znajdują się następujące sieci: energii elektrycznej, wodociągowa,
kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Przyszowskiej przez działkę nr 1213, obręb Przyszówka. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości 31 000,00 zł w formie pieniężnej,
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działki 893 i 912, obr. Przyszówka,
imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie
nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 24 maja
2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
do 24 maja 2012 r. do godz. 17.00.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
– DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A ,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach, przy Placu
Inwalidów Wojennych 12, zostały podane
do publicznej wiadomości nw. wykazy
zawierające nieruchomości przeznaczone
do zbycia:
 nr 181 – 208 do 27 kwietnia 2012 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Z AW I A DA M I A

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu IV ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność gminy Gliwice.
1. Lokalizacja: przy ul. Stanisławowskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 277/14, obręb Brzezinka,
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta
nr KW GL1G/00102206/6. Użytek RIVb
– grunty orne.
3. Opis nieruchomości:
działka niezabudowana, o powierzchni
0,1091 ha, położona jest w kompleksie
niezabudowanych działek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe. Działka
posiada kształt regularny, jest równa, płaska, pozioma, nieogrodzona, nieuzbrojona
i stanowi teren nieużytków, porośniętych
dziko rosnącą roślinnością.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny
użytkowane rolniczo, a w dalszej odległości
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trakcie realizacji.
Dojazd do działki nr 277/14 odbywa się od
ul. Zamojskiej przez nieurządzoną drogę
obejmującą działkę 897, obręb Brzezinka,
przez działki 277/26, 277/30 i 277/31 przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz przez
działki 277/25, 277/27 i 277/29 przeznaczone pod układ komunikacyjny.
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
zapewnienie dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. W szczególności należy
sprawdzić możliwości podłączenia do sieci
wodociągowej, a także kanalizacji sanitar-

nej w związku z prowadzoną przez PWiK
Sp. z o.o. z modernizacją gospodarki ściekowej w Gliwicach.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości,
minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości:
171 656,34 zł
Minimalne postąpienie: 1720,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia
2004 r. ze zm.).
5. Termin i miejsce przetargu:
przetarg rozpocznie się 8 maja 2012 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
w sali nr 146. Zawarcie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 30 dni od daty
przetargu, tj. do 8 czerwca 2012 r.
6. Wadium:
wadium w wysokości 18 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
z tytułem przelewu „Przetarg, 277/14 Brzezinka oraz wpisać kto będzie nabywcą”.
Wadium winno być uznane na rachunku
gminy najpóźniej 4 maja 2012 r.

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

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność gminy Gliwice.
1. Lokalizacja: przy

ul. Pawła Stalmacha 4 w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu
według danych z ewidencji gruntów
i KW:
działka nr 1531/3, obręb Stare Miasto, dla
której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr KW
GL1G/00032444/4 (w KW znajdują się również inne działki).
3. Opis nieruchomości:
przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w Gliwicach przy
ul. Pawła Stalmacha, obejmująca działkę
nr 1531/3 w obrębie Stare Miasto, o pow.
0,0352 ha, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, czterokondygnacyjnym w całości podpiwniczonym przy
ul. Pawła Stalmacha 4. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 500,39 m², powierzchnia mieszkalna budynku wynosi
334,40 m², natomiast kubatura budynku
wynosi 3083,39 m³. Na każdej kondygnacji
znajdują się po dwa mieszkania dostępne
bezpośrednio z klatki schodowej.
Na IV piętrze znajduje się nieużytkowe
poddasze. Zgodnie z posiadanymi danymi budynek powstał w 1901 r. lub 1902 r.
Budynek nr 4 nie posiada własnej ściany
szczytowej, został dostawiony i zkotwiony
do budynku nr 2. Dojazd i dojście do nieruchomości od ul. Pawła Stalmacha.
Stan budynku bardzo zły.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość
zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przy-

szłego właściciela. W granicach działki
przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz
teletechniczna.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości
i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
291 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2920,00 zł
Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j.DzU
z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nieruchomość
zwolniona od opodatkowania podatkiem
VAT.
5. Termin i miejsce przetargu:
przetarg rozpocznie się 26 kwietnia
2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 147. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
28 maja 2012 r.
6. Wadium:
wadium w wysokości 29 200,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg,
ul. P. Stalmacha 4 oraz wpisać, kto będzie
nabywcą”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 23 kwietnia
2012 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU. z 2010 r ., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU. z 2010 r ., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Z AW I A DA M I A

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu IV ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność gminy Gliwice.
1. Lokalizacja: przy

ul. Tarnopolskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 277/6, obręb Brzezinka, dla
której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr KW
GL1G/00102198/6. Użytek RIVb – grunty
orne.
3. Opis nieruchomości:
działka niezabudowana, o powierzchni
0,1069 ha, położona jest w kompleksie
niezabudowanych działek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe. Działka
posiada kształt regularny, jest równa, płaska, pozioma, nieogrodzona, nieuzbrojona
i stanowi teren nieużytków, porośniętych
dziko rosnącą roślinnością.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny
użytkowane rolniczo, a w dalszej odległości
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trakcie realizacji.
Dojazd do działki nr 277/6 odbywa się od
ul. Zamojskiej przez nieurządzoną drogę
obejmującą działkę 897, obręb Brzezinka,
przez działki 277/26, 277/30 i 277/31 przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz przez
działki 277/25, 277/27 i 277/29 przeznaczone pod układ komunikacyjny.
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
zapewnienie dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. W szczególności należy
sprawdzić możliwości podłączenia do sieci
wodociągowej, a także kanalizacji sanitar-

nej w związku z prowadzoną przez PWiK
Sp. z o.o. z modernizacją gospodarki ściekowej w Gliwicach.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości,
minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
168 195,12 zł
Minimalne postąpienie: 1690,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia
2004 r. ze zm.).
5. Termin i miejsce przetargu:
przetarg rozpocznie się 8 maja 2012 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
w sali nr 146. Zawarcie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 30 dni od daty
przetargu, tj. do 8 czerwca 2012 r.
6. Wadium:
wadium w wysokości 17 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
z tytułem przelewu „Przetarg, 277/6 Brzezinka oraz wpisać kto będzie nabywcą”.
Wadium winno być uznane na rachunku
gminy najpóźniej 4 maja 2012 r.

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

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność gminy Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Krupniczej 19

w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
działka nr 737, obr. Stare Miasto, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
księga wieczysta nr KW GL1G/00083175/9.
3. Opis nieruchomości:
przedmiotem przetargu jest nieruchomość
położona w Gliwicach przy ul. Krupniczej 19,
obejmująca działkę nr 737 w obrębie Stare
Miasto, o pow. 0,0162, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z lokalem użytkowym, 3-kondygnacyjnym
murowanym, podpiwniczonym. Aktualnie
stanowi pustostan. Działka nieogrodzona.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi.
Wejście do budynku od podwórza – osobne
wejście do części użytkowej i mieszkalnej.
Ilość lokali mieszkalnych – 2, ilość lokali użytkowych – 1. Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi 113,00 m², powierzchnia zabudowy
wynosi 71,00 m² natomiast kubatura budynku wynosi 912,00 m³. Dojazd i dojście do
nieruchomości od ul. Krupniczej/Grodowej.
Stan budynku – zły.
Warunki techniczne podłączenia do sieci,
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
W granicach działki przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, sieć
wodociągowa oraz w ul. Grodowej – sieć
gazowa.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin: 25 kwietnia
2012 r. w godz. 10.00 – 10.30 po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami UM pod numerem telefonu 32/239-12-21, najpóźniej
3 dni przed wyznaczonym terminem.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
328 130,00 zł
Minimalne postąpienie: 3290,00 zł
Zgodnie z ustawą z 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r.,
nr 177, poz. 1054) nieruchomość zwolniona
od opodatkowania podatkiem VAT.
5. Termin i miejsce przetargu:
przetarg rozpocznie się 10 maja 2012 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 146. Podpisanie notarialnej umowy kupnasprzedaży nastąpi do 11 czerwca 2012 r.
6. Wadium:
wadium w wysokości 32 900,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, ul. Krupnicza 19 oraz
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej
7 maja 2012 r.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej
„Scena BAJKA – Kino AMOK”,
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-38-55,
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl
czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

Kino Amok zaprasza na przegląd kina rumuńskiego ostatniej dekady. To ambitne, niepozorne
filmy, bardzo różniące się od hollywoodzkich superprodukcji. Ich twórcy – wrażliwi, utalentowani, gruntownie wykształceni, doskonale rozumiejący język współczesnej sztuki – postawili
sobie za cel robienie kina artystycznego, maksymalnie blisko rzeczywistości, poszukującego
zarazem nowych środków wyrazu. – Gdyby policzyć wszystkie laury i wyróżnienia, jakimi obsypano rumuńskich filmowców w ciągu ostatnich kilku lat, wniosek nasuwałby się jeden. Tylko
dzięki rumuńskim artystom Zachód może teraz zrozumieć problemy i mentalność krajów postkomunistycznych – przekonują organizatorzy przeglądu.

Gliwicki Teatr Muzyczny
ul. Nowy Świat 55/57,
tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,
www.teatr.gliwice.pl
q 20 kwietnia: „Ptasznik z Tyrolu” (18.30)
q 21 kwietnia: „Ptasznik z Tyrolu” (18.30), The Metropolitan Opera: Live in HD „Manon” J. Masseneta (18.45)
– Scena Bajka
q 22 kwietnia: „Wakacje Don Żuana” (18.00)
q 25 kwietnia: „Pinokio” (10.00)

Kino Amok

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

Muzeum w Gliwicach
www.muzeum.gliwice.pl

Wstęp do wszystkich oddziałów
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!
WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54
Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00
do 17.00.
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawy czasowe:
q „STFZ EKO” – wystawa biżuterii (czynna do 12 maja)
q „Grzebienie jak kwiaty” (czynna do 27 maja)
 21 kwietnia, godz. 17.00: „Nie tylko Germania”
– wykład z cyklu „Spory z historią” (wstęp wolny)
 22 kwietnia, godz. 17.00: „Wielkie tria fortepianowe”
– koncert z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi
Caro”
CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)
 20 kwietnia, godz. 18.00: otwarcie wystawy fotograficznej „Parekia”

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94
Zwiedzanie: tak, jak w Willi Caro
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawa czasowa: „Rynek – centrum średniowiecznego
i nowożytnego miasta” (czynna do 17 czerwca)

RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,
(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)
Czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00.
Wystawa czasowa: „Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r.” (czynna do 31 maja)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni)
Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wystawa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum
w Gliwicach

Galeria Miejska M{pi}K
Rynek 4 – 5,
www.galeriampik.pl
„Iluminacje” – wystawa prac Tomasza Koclęgi, Piotra Muschalika, Jerzego Patraszewskiego i Tomasza Tobolewskiego (czynna do 22 kwietnia)

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

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 18.00,
sobota, niedziela – od 10.00 do 18.00, w poniedziałki
– Palmiarnia nieczynna
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