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Gliwice  
czytają!

23 kwietnia przypada Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Śląska 
Sieć Metropolitalna zapraszają miłośni-
ków czytania na wyjątkowy happening!

AGAT  
to brzmi dumnie

Porównywani są do amerykańskich 
rangersów. Mowa o żołnierzach gliwic-
kiej Jednostki Wojsk Specjalnych AGAT, 
których odwiedził Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

„Średnicówką”  
niedługo do Gliwic

Na początku wakacji otwarty ma być 
wjazd na DTŚ na granicy Gliwic i Zabrza. 
Na jesień planowane jest oddanie do 
użytku pierwszego z dwóch odcinków 
trasy powstających w naszym mieście. 

Wielkanocna  
procesja konna

Święta Wielkiej Nocy wiążą się z wy- 
jątkowym ceremoniałem religijnym  
i różnorodnymi zwyczajami. Jednym z nich 
jest procesja konna, która odbywa się  
w Ostropie w Wielkanocny Poniedziałek. 

7 1253

Wewnętrznego spokoju i dystansu, który pozwala odróżniać rzeczy ważne od błahych.  
Wielu zwycięstw nad sobą i codziennymi przeciwnościami.  

Niezachwianej nadziei i optymizmu, dzięki któremu można cieszyć się każdym dniem.  
I mocy płynącej z przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Niech ten świąteczny czas pozwoli oderwać się nam od codziennego zabiegania  
i wzmocnić rodzinne więzy. Niech będzie dla nas źródłem nowych sił.  

Życzymy tego wszystkiego Gliwiczanom. Pogodnych Świąt! Radosnego Alleluja! 

Przewodniczący Rady MiejskiejPrezydent Gliwic

http://gliwice.eu/samorzad
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akTualNOŚcI

Już od miesiąca Strefa aktywności Społecznej – filia Gliwickiego 
centrum Organizacji Pozarządowych – działa w nowej, wyjątkowej 
odsłonie i lokalizacji. Wszystko za sprawą nowo otwartego centrum 
Sportowo-kulturalnego „Łabędź”, w którym SaS dysponuje własną 
przestrzenią, umożliwiającą prowadzenie szeregu działań adreso-
wanych do mieszkańców dzielnicy Łabędy. 

Ambicją pracowników SAS zajmują-
cych się działaniami w Łabędach jest nie 
tylko wzbogacenie oferty społeczno-kul-
turalnej dzielnicy, ale przede wszystkim 
wsparcie grup nieformalnych, organizacji 
i instytucji funkcjonujących na tym ob-
szarze oraz zachęcenie mieszkańców do 
wspólnej aktywności na rzecz swojego 
otoczenia. – Innymi słowy: każdy, kto 
chce robić w Łabędach coś ciekawego 
i potrzebuje wsparcia merytorycznego, 
technicznego, promocyjnego lub lokalo-
wego, może liczyć na naszą pomoc – de-
klarują pracownicy.

Choć SAS w Łabędach działa dopiero 
od miesiąca, już może pochwalić się kilko-
ma bardzo ciekawymi przedsięwzięciami 
zorganizowanymi dla mieszkańców lub 
wraz z nimi. I tak w poniedziałkowe po-
południa w ramach „Akademii Małego 
Artysty” dzieci w wieku od 5 do 8 lat two-

rzą kolorowe prace plastyczne pod okiem 
SAS-owych animatorek. W środy o godzi-
nie 18.00 spotyka się nowo powstały Klub 
Scrabble, prowadzony przez panią Leoka-
dię –  zapaloną scrabblistkę i mieszkankę 
Łabęd. Przynajmniej raz w miesiącu,  
w poniedziałkowe wieczory, spotykają 
się natomiast panie z zacięciem do ręko-
dzieła, które spędzają miło czas i uczą się 
jednocześnie od siebie nowych technik 
artystycznych – takich, jak quilling, ma-
krama czy malowanie na jedwabiu. A to 
dopiero początek! Począwszy od maja  
w ofercie pojawi się także wiele innych, 
interesujących propozycji. Na przykład dla 
seniorów z Łabęd zaplanowano warsztaty 
artystyczne, zajęcia ruchowe i wykłady na 
ciekawe tematy. 

Animatorki pracujące na tym terenie 
liczą na znacznie więcej. – Zapraszamy do 
kontaktu wszystkie osoby, grupy i instytu-
cje, które mają swój pomysł na działania 
w dzielnicy i dla dzielnicy lub też chcą 
włączyć się i pomóc rozwinąć te, które 
już są prowadzone. 

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat działań SAS w Łabędach, wystar-
czy wejść na stronę internetową www.
sas.gcop.gliwice.pl, skontaktować się 
mailowo lub telefonicznie (sas@gcop.
gliwice.pl, 537-037-265) albo odwie-
dzić „Łabędzia” przy ul. Partyzantów 25  
w poniedziałek lub środę w godzinach od 
16.00 do 19.00 oraz w piątek od 9.00 do 
13.00. 

Katarzyna Ganszczyk

AkTywnie  
W ŁabęDach!

Z PIT-em DO bOI 

SZaNOWNI PańSTWO!

NIe bąDźmy ObOJęTNI! 

Tradycyjnie w okresie rozliczeń podat-
kowych w Biurze Obsługi Interesantów 
na parterze Urzędu Miejskiego zostało 
uruchomione stanowisko gliwickiej skar-
bówki. Obsłuży klientów zarówno I, jak  
i II Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

Do 30 kwietnia mieszkańcy mogą 
pobierać tam potrzebne formularze, 
składać pisemne zeznania podatkowe 
za 2013 rok oraz uzyskiwać porady na 
temat zasad poprawnego wypełniania 
druków. Przedstawiciele fiskusa 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)

W 2012 roku rozpoczęto cykliczne 
badanie opinii mieszkańców w ramach 
projektu „Benchmarking – narzędzie 
efektywnej kontroli zarządczej w urzędach 
miast na prawach powiatu, urzędach gmin 
i starostwach powiatowych”. Projekt ten 
jest prowadzony przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów – stowarzyszenie działające na 
rzecz rozwoju samorządności lokalnej. Ba-
dania opinii mieszkańców dotyczą funkcjo-
nowania urzędu oraz wybranych aspektów 
życia związanych z dostarczaniem usług 
publicznych. Są prowadzone równolegle 
na terenie 40 jednostek samorządu te-
rytorialnego – to zdecydowanie więcej 
niż w ubiegłym roku, kiedy to badaniem 
objętych było 19 jednostek.

W Gliwicach badanie rozpoczęło się 
7 kwietnia i zbliża się już do końca.

Badanie prowadzone jest w formie 
wywiadu ankietowego na terenie Urzędu 

Miejskiego. Gorąco zachęcamy Państwa 
do udziału w nim. Pozyskane informacje 
wspomogą zarządzanie urzędami i wybra-
nymi zadaniami analizowanymi w ramach 
wymiany doświadczeń i identyfikacji do-
brych praktyk w urzędach administracji 
publicznej uczestniczących w projekcie. 
Badanie opinii publicznej jest współfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.benchmarking.silesia.org.pl.     
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W tym tygodniu – 14 kwietnia – obchodzony był Dzień ludzi bezdom-
nych. To okazja, aby zwrócić uwagę na potrzeby osób, które z różnych 
powodów nie poradziły sobie z życiowymi wyzwaniami i potrzebują 
wsparcia. Są osamotnione, zagubione i bez dachu nad głową.

Według różnych szacunków w Polsce 
żyje od kilkudziesięciu tysięcy do pół 
miliona osób bezdomnych. Problem 
ten dotyka niemal wszystkich grup wie-
kowych – zarówno ludzi młodych, jak  
i starszych. O bezdomności decyduje splot  
wielu czynników. Może to być alkoholizm, 
narkomania, bezrobocie, rozpad rodziny, 
konflikt z prawem lub bieda.

– Bezdomność nie polega tylko na 
braku dachu nad głową, ale również na 
utracie poczucia akceptacji i przynależno-
ści do społeczeństwa. To stan trudny do 
zrozumienia dla człowieka, który nigdy 
czegoś podobnego nie doznał, nie przeżył 
takiej życiowej katastrofy. Ważna jest na-
sza wrażliwość na ludzi potrzebujących, 
bezdomnych. Ważne jest, aby być przy 

nich, by nie odwracać wzroku, nie tylko  
w dniu ich święta – przypominają pracow-
nicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Osoby bezdomne przebywające w Gli-
wicach mogą otrzymać pomoc, informa-
cje i wsparcie w Zespole ds. Bezdomności  
w Dziale Pomocy Środowiskowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej (tel. 32/337-11-81, 
32/230-73-91 – od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 15.30, e-ma-
il: ops@ops.gliwice.eu). Tam również  
w sprawie osób bezdomnych dzwonić 
mogą mieszkańcy. Przez całą dobę gli-
wiczanie mogą przekazywać informacje  
o miejscach pobytu osób bezdomnych i ko-
nieczności udzielenia im pomocy do Straży 
Miejskiej – tel. 32/231-69-55 oraz 986.   (al)
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Na pierwszej stronie: fot. archiwum Muzeum w Gliwicach (prace T. Drapały)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

GC
O

P

mailto:kp@um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:rzecznik@um.gliwice.pl
mailto:lenczowska_j@um.gliwice.pl
mailto:kazek_m@um.gliwice.pl
mailto:redaktor@um.gliwice.pl
mailto:ogloszenia@um.gliwice.pl
http://www.sas.gcop.gliwice.pl
http://www.sas.gcop.gliwice.pl
mailto:sas@gcop.gliwice.pl
mailto:sas@gcop.gliwice.pl
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/jak-pracuje-urzad-takze-ty-mozesz-zabrac-glos...
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.benchmarking.silesia.org.pl
mailto:ops@ops.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  16/2014 (687), 17 kwietnia 2014 3

INWeSTycJe

Postępy na budowie Drogowej Trasy Średnicowej widać gołym okiem. Już na po-
czątku wakacji otwarty ma być wjazd na DTŚ na granicy Gliwic i Zabrza. Natomiast 
na jesień planowane jest oddanie do użytku pierwszego z dwóch odcinków po-
wstających w naszym mieście. 

Drogowa Trasa Średnicowa 
przyczyni się do dalszego roz-
woju Gliwic i zdecydowanie uła-
twi gliwiczanom podróżowanie 
pomiędzy śląskimi miastami. Na 
razie, aby wjechać na DTŚ, trzeba 
dotrzeć do Zabrza i przejechać 
część śródmieścia. Niedługo sy-
tuacja się zmieni. 

– Na ostatnich odcinkach 
trasy w Zabrzu wykonano już 
90% prac budowlanych. Tę część 
„średnicówki”, o łącznej długości 
około 3 km, planujemy udostęp-
nić kierowcom na przełomie 

czerwca i lipca – zawiadamia 
Danuta Żak, rzecznik prasowy 
DTŚ S.A. – spółki, która realizuje 
inwestycję na zlecenie samorzą-
du województwa. Ostatni węzeł 
DTŚ w Zabrzu znajduje się tuż 
przy granicy z Gliwicami. Będzie 
połączony z rondem, na które 
można dotrzeć, jadąc przez So-
śnicę ul. Sikorskiego. 

Z dużym rozmachem prowa-
dzone są też roboty na obydwu 
odcinkach DTŚ na terenie Gliwic. 
Pierwszy (G1) o długości 2,8 km 
– wiodący od granicy z Zabrzem 

do ul. Kujawskiej – może być 
gotowy w sierpniu, a otwarty 
jesienią tego roku – po niezbęd-
nych odbiorach i przeglądach. 
Wówczas gliwiczanie i kierow-
cy przyjeżdżający do naszego 
miasta będą mieli do dyspozycji 
kolejne dwa węzły – na autostra-
dzie A1 i przy ul. Kujawskiej. 

– Budowany w Gliwicach 
węzeł z autostradą A1 jest naj-
większy na całej „średnicówce”. 
Po stronie zachodniej trasa 
główna i łącznice prowadzone 
są na nasypach, a po stronie 

wschodniej na obiektach in-
żynieryjnych. Nad autostradą  
i rzeką Kłodnicą DTŚ biegnie 
mostem o długości 450 metrów.  
W związku z powstawaniem tego 
węzła do czerwca na A1 mogą 
występować jeszcze utrudnienia 
drogowe – informuje DTŚ S.A.

Poza tym na odcinku G1 
w 97% jest zaawansowane 
wznoszenie wiaduktów nad  
ul. Kujawską, Błonie, Wschod-
nią i nad torami kolejowymi,  
a w 95% – tworzenie przepustów 
dla płazów i zwierząt. Przebudo-
wano też fragment kolidującego 
z trasą taśmociągu Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. Kończą 
się roboty ziemne, wykonywane 
są konstrukcje nawierzchni trasy 
wraz z elementami ulic.  

Natomiast przejazd drugim 
odcinkiem „średnicówki” w Gli- 
wicach (G2) o długości 5,6 km 
– od ul. Kujawskiej do Drogi 
Krajowej nr 88 – powinnien być 
możliwy w trzecim kwartale 
2015 roku. Trwają jeszcze pra-
ce związane z przezbrojeniem 
terenu – przekładaniem sieci  

i urządzeń kanalizacyjnych, wo-
dociągowych, gazowych, sieci 
energetycznych. Gdzie indziej 
wzmacniane jest podłoże, wy-
konywane są wykopy i nasypy. 
W kilku miejscach powstają 
już wiadukty – w ciągu DK 88 
oraz w ciągu ul. Sienkiewicza  
i Konarskiego, nad ul. Jana Śliwki  
oraz Królewskiej Tamy i w rejonie 
ul. Robotniczej. Wznoszony jest 
most nad Kłodnicą i terenami 
zalewowymi. Wykonywane są 
też ściany tunelu, który będzie 
przebiegał pod ul. Zwycięstwa  
i Dworcową. Prace na całym od-
cinku zaawansowane są w mniej 
więcej w 35%. 

Informacje o budowie DTŚ  
w Gliwicach, w tym mapy, zdję-
cia, wizualizacje oraz obraz z ka-
mer śledzących na żywo postępy 
prac można znaleźć na stronie 
internetowej   

 (al)

„ŚReDNIcÓWką” 
NIeDŁuGO DO GlIWIc

WWW.DTS.
GLIWICE.EU

Węzeł DTŚ z autostradą a1  
w Gliwicach

W centrum Gliwic powstaje  
prawie 500-metrowy tunel

Ostatni węzeł w zabrzańskiej  
części trasy – tuż przy granicy Gliwic

Przez to rondo wjedziemy  
niebawem na DTŚ w Zabrzu
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http://www.dts.gliwice.eu
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SukceS maTuRZySTkI 
Z GlIWIc
Julia Senkała, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-
-Informatycznych w Gliwicach, wygrała szóstą edycję 
Ogólnopolskiej Olimpiady logistycznej. W nagrodę 
otrzymała indeks Wyższej Szkoły logistyki w Poznaniu 
i zaproszenie na płatny staż w firmie kuehne+Nagel. 

Na drodze do zwycięstwa 
Julia Senkała pokonała nie-
mal 7000 uczniów z 268 szkół  
z całej Polski. W trzech etapach 
zmagań uzyskała największą 
liczbę punktów, zdobywając 
tym samym m.in. bezpłatne 
studia I i II stopnia w Wyższej 
Szkole Logistyki. 

W pierwszym – szkolnym 
– etapie olimpiady do rozwią-
zania było 25 pytań testowych. 
Pokonanie tej rundy wymagało 
ogólnej znajomości podstaw 
logistyki, a także szczegółowej 
wiedzy dotyczącej międzyna-
rodowych regulacji transportu 
drogowego, zasad organizacji 
transportu morskiego i lotni-
czego czy znajomości rodzajów 
dokumentów spedycyjnych.  
W drugim – okręgowym – eta-
pie rywalizacji, rozwiązując za-
dania młodzi logistycy musieli 
m.in. wiedzieć, jak określa się 
średni zapas miesięczny, zdol-
ność dostawczą danej sieci, 
co określa wskaźnik rotacji 
i na czym polega koncepcja 
„just in time”. W finale na  
51 uczniów czekały trzy zadania 
problemowe, dotyczące funkcji 
transportu w logistyce. Wcie-
lając się w rolę właścicieli firm 
przewozowych, podejmowali 
istotne ekonomiczne decyzje 
i kalkulowali koszty inwestycji. 

Warto wspomnieć, że te-
goroczna maturzystka ZST-I 
nie po raz pierwszy znalazła 
się w finale olimpiady. Podczas 
ubiegłorocznych zmagań zajęła 
49. miejsce. Na co dzień, Julia 
Senkała interesuje się ochro-

ną środowiska, ogląda filmy 
przyrodnicze i dokumentalne, 
a w przyszłości chciałaby pra-
cować w firmie zarządzającej 
transportem kolejowym lub 
lotniczym. 

Ogólnopolską Olimpiadę 
Logistyczną organizuje od 
2008 r. Wyższa Szkoła Logi-
styki w Poznaniu. Jej celem 
jest rozwijanie zainteresowań 
uczniów problematyką logi-
styczną, ocena praktyczna 
programów nauczania oraz 
podnoszenie poziomu kształ-
cenia. Olimpiada jest jedynym  
w Polsce turniejem tema-
tycznym z dziedziny logistyki, 
którego laureaci i finaliści są 
zwolnieni z etapu pisemnego 
egzaminu zawodowego na za-
kończenie szkoły ponadgimna-
zjalnej. Honorowym patronem 
olimpiady jest minister edukacji 
narodowej, a partnerem mery-
torycznym – Instytut Logistyki 
i Magazynowania oraz Polskie 
Towarzystwo Logistyczne.

(bom)

eDukacJa

RękaWIca  
PeŁNa mOcy
20-leTNI PRZemySŁaW WOlNIckI, STuDeNT mechaTRONIkI Na POlITechNIce 
ŚląSkIeJ, 3 laTa Temu ROZPOcZąŁ PRace NaD PROTOTyPem RękaWIcy ZWIęk-
SZaJąceJ SIŁę uŚcISku. kONSTRukcJa JeST cIąGle ulePSZaNa. 

O prototypie, nazwanym 
przez prasę „wspomagaczem 
uścisku” pisał ostatnio „Bloom-
berg Businessweek Polska”. Ten 
ekonomiczno-biznesowy dwuty-
godnik wpisał pomysł młodego 
konstruktora w popularną na 
świecie koncepcję rozwoju tzw. 
egzoszkieletów. Wcześniej in-
formacje o wielokrotnie nagra-
dzanym prototypie publikowały 
także inne gazety.

O swoim wynalazku opowia-
da Przemysław Wolnicki.

Rękawica pełna mocy. cóż 
to takiego? Do czego ma 
służyć? 
To urządzenie przede wszystkim 
ma za zadanie pomóc osobie 
chorej, niepełnosprawnej albo 
ewentualnie osobom pracującym 
w przemyśle w chwyceniu jakie-
goś przedmiotu, który jest bar-
dzo nieporęczny albo ma bardzo 
ostre krawędzie, ewentualnie jest 
bardzo gorący albo grozi popa-
rzeniami, np. chemicznymi. Ta rę-
kawica ma pomóc chwycić daną 
rzecz i zapewnić bezpieczeństwo 
ludzkiej dłoni. Myślałem o jej wy-
korzystaniu np. w hutach albo 
stoczniach.

czy ta rękawica działa po-
dobnie, jak ludzka dłoń?
Jak najbardziej. Taki był ogólny 
zamysł, żeby nie robić z tego prze-
mysłowego chwytaka tylko, by 
zbliżyć ten projekt parametrami 
do ludzkiej dłoni.

Skąd pomysł na taką kon-
strukcję?
Lubię takie tematy. Po prostu 
przyszło mi do głowy coś takiego. 
Trzeba zrobić i koniec.

Jak wyglądały początki? kie-
dy zacząłeś pracę nad tym 
projektem?
Samą rękę, czy też rękawicę, zro-
biłem w III klasie w technikum, 
czyli już prawie 3 lata temu. Naj-
pierw rozrysowałem projekt na 
papierze. Poszedłem do piwnicy  
i wszystko zacząłem składać. Naj-

pierw musiałem jednak zdobyć 
odpowiednie elementy – mate-
riały, z których rękawica miała 
powstać.

Jakie to materiały? Z czego 
składa się rękawica?
Rękawica składa się z systemu 
sterowania znajdującego się 
w opuszkach palców. Są tutaj 
przekaźniki. Są też silniczki elek-
tryczne z odpowiednimi prze-
kładniami i żyłki, które pełnią 
rolę ścięgien. I pozostała cała 
struktura i obudowa.

Silniczki pochodzą ponoć 
ze... starej drukarki.
Tak, dokładnie z trzech drukarek 
(śmiech). Obudowa jest zrobiona 
ze stolika do kawy – z podstawy 
tego stolika. Prowadnice na nad-
garstek są zrobione ze stelażu od 
namiotu. Całość to aluminium. 
Są też linki w pancerzu. To linki 
z roweru.

Jak rękawica jest zasilana?
Na razie jest to zasilanie z ośmiu 
akumulatorków, baterii AA.

Skromnie twierdzisz, że pro-
totyp jest we wczesnej fazie 
realizacji, że jeszcze nie ma 
się czym tak do końca chwa-
lić. No, ale rękawica została 
już dostrzeżona przez – cho-
ciażby – prasę branżową…
Jak najbardziej.

Wyróżnienia jakieś już są?
Ostatnio o tym projekcie napi-
sał „Bloomberg Businessweek 
Polska”. Było więcej artykułów 
na ten temat w różnych innych 
gazetach, to jest już spore wy-
różnienie. Jeśli chodzi o nagro-
dy, rękawicę pokazywano np. 
na Tajwanie czy w Sewastopolu 
na Ukrainie. Osobiście z moją 
rękawicą byłem też w Brukseli. 
Na każdej z tych wystaw zdoby-
łem jakąś nagrodę – od brązu 
po złoto.

Studiujesz mechatronikę na 
Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach. Jakie wrażenia?
Jestem już po roku i mogę śmiało 
stwierdzić, że jest fajnie.

ciągle pracujesz nad ulep-
szaniem rękawicy. Wykła-
dowcy, kadra akademicka 
służą radą?
Tak. Jak najbardziej.

a jak ci się podoba w Gliwi-
cach. Jest klimat do studio-
wania?
Jest. Większość miasta już ko-
jarzę. Zwłaszcza Rynek i tamte 
rejony. Jak najbardziej podoba 
mi się tutaj.

Najbliższe plany? Wybierasz 
się z rękawicą ponoć do Pa-
ryża… 
Tak. Być może uda się wyjechać 
do Paryża na targi i pokazać 
rękawicę. To urządzenie wyma-
ga ciągłego ulepszania. Może  
w przyszłości uda się opaten-
tować tę konstrukcję. Nie ukry-
wam, że trzeba też zdobyć jakieś 
środki na rozwój takiego sprzętu, 
a to pieniądze niemałe, jak to 
zwykle w tego typu projektach, 
zwłaszcza, gdy poniekąd dotyczą 
branży medycznej.

Rozmawiał  
Adam Sosnowski

OSZcZęDZaJą bOGacI 
I Nam SIę OPŁacI
Zrodzona ponad rok temu idea utworzenia aplikacji 
internetowej pod roboczą nazwą „monitorowanie 
mediów” przynosi efekty. 

Program, który obejmuje 
przedszkola, szkoły i placów-
ki oświatowe znajdujące się 
na terenie Gliwic, wspomaga 
sprawdzanie odczytów liczników 
mediów, takich jak: woda, prąd, 
gaz, centralne ogrzewanie. Po-
zwala na rejestrację ich stanów 
w aplikacji komputerowej i ana-
lizę porównawczą dla wszystkich 
placówek oświatowych. 

Cel powstania programu 
był taki, aby pracownicy szkół  
i placówek oświaty podejmowa-
li próby racjonalnego i oszczęd-
niejszego zarządzania media-
mi, z których korzystają, tzn. 
dostrzegli efekty przykręcania 

pokrętła cieknących kranów, ga-
szenia zbędnego oświetlenia czy 
na bieżąco usuwanych usterek. 
Jednym słowem, aby oszczędnie 
wykorzystywane media pozwa-
lały na zgromadzenie środków 
finansowych, które można prze-
znaczyć na inne potrzeby, przy 
zachowaniu dotychczasowego 
komfortu nauki i pracy.

Pozytywne rezultaty można 
zauważyć już po roku funkcjo-
nowania programu. Pomimo 
wzrostu cen większości me-
diów w 2013 r. w stosunku do 
2012 r. udało się zaoszczędzić 
ok. 100 tysięcy złotych. 

Wydział Edukacji UM
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Porównywani są do amerykańskich rangersów. mają 
wspierać w walce żołnierzy innych jednostek specjal-
nych. Przed tygodniem gliwicką Jednostę Wojskową 
aGaT odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
bronisław komorowski. 

– Dobrze jest oglądać dobre 
efekty dawno rozpoczętej pracy 
nad głęboką modernizacją pol-
skich sił zbrojnych. Jestem prze-
konany, że mocny akcent kła-
dziony na rozwój sił specjalnych 
zostanie utrzymany – zarówno 

jeśli chodzi o rozwój ilościowy, 
jak i jakościowy. Trzeba dbać  
o to, żeby jednostki sił specjal-
nych były szkolone, wyposażane 
i przygotowywane do działań 
w ramach obrony kraju i we 
wspólnych misjach w krajach 

członkowskich NATO – mówił  
8 kwietnia Bronisław Komorow-
ski, prezydent RP. 

Jednostka Wojsk Specjal-
nych AGAT powstała w 2011 r. 
na wzór amerykańskiego eli-
tarnego 75. Pułku Rangersów. 
Szeregi nowej formacji zasiliła 
znaczna część żołnierzy rozfor-
mowanego Oddziału Specjal-
nego Żandarmerii Wojskiej  
w Gliwicach, którzy przeszli 
proces starannej selekcji  
i kwalifikacji. Na czele jednostki 
stoi płk Sławomir Berdychow-
ski – doświadczony oficer, były 
dowódca jednego z zespołów 
bojowych GROM-u. 

kryptonim zobowiązuje
AGAT to jednostka specjalna 

o charakterze lekkiej piechoty 
przeznaczona do prowadzenia 
akcji bezpośrednich, wsparcia 
militarnego i operacji antyter-
rorystycznych oraz do ochrony 
ważnych obiektów. Głównym 
zadaniem gliwickich specjali-
stów jest dywersja na tyłach  
i w ugrupowaniach przeciwnika 
oraz wsparcie bojowe innych 
jednostek Wojsk Specjalnych. 
Współczesny AGAT nawiązuje 
tym samym do dziedzictwa 
historycznego AGATU, powsta-
łego w 1943 r. oddziału dywersji 
bojowej Kedywu (Kierownictwa 

Dywersji) Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej. 

Do genezy nazwy jednostki 
nawiązał podczas swej wizyty 
prezydent. – Jestem pewien, że 
nosicie ten kryptonim z dumą, 
świadomi, że on niezwykle zo-
bowiązuje nas wszystkich do 
dbania o poziom polskich sił 
specjalnych, o ich rozwój i do-
brą perspektywę – podkreślał 
Bronisław Komorowski. 

Nowoczesny sprzęt, 
doskonałe wyszkolenie

Formacja dysponuje sprzę-
tem z najwyższej półki m.in. 
bronią przeciwpancerną, 
przeciwlotniczą i maszynową. 
Uzbrojenie i wyposażenie ze-
społów szturmowych AGATU 
– w tym bezzałogowe samoloty 
FLYEYE (tworzone w gliwickiej 
firmie Flytronic), wyposażenie 
skoczka spadochronowego, 
strzelców wyborowych oraz 
sekcji wsparcia ogniowego, 
żołnierze zaprezentowali pod-
czas wizyty Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych. Dali także pokaz 
wyszkolenia w akcji bezpośred-
niej z wykorzystaniem technik 
linowych, desantowania ze 
śmigłowca na linie, wejścia do 
budynku metodą wybuchową 
oraz ewakuacji sekcji z rejonu 
działania drogą powietrzną.

Najlepsi z najlepszych
Warto wspomnieć, że proces 

przygotowania żołnierza jednost-
ki specjalnej jest długotrwały 
i skomplikowany. Operatorzy 
z Gliwic szkolą się w trudnych 
warunkach w różnych częściach 
globu m.in. w Gujanie Francu-
skiej, Indiach czy w okolicach 
koła podbiegunowego. Pierwszy 
zespół szturmowy „Alfa” jest już 
gotowy do działań operacyjnych, 
drugi – „Bravo” – zakończył  
w marcu szkolenie bazowe, zaś 
kandydaci wyłonieni podczas 
tegorocznych selekcji trafią do 
nowo formowanego zespołu 
szturmowego „Charlie”. W jed-
nostce ma działać także grupa 
wykwalifikowanych JTAC-ów 
zajmujących się naprowadza-
niem samolotów i śmigłowców 
na cele naziemne. Cała jednost-
ka ma osiągnąć pełne zdolności 
operacyjne do końca 2016 r. 

– Macie się szkolić po to, 
żeby doskonalić kunszt żołnierski, 
wykorzystać w pełni swój pro-
fesjonalizm, aby ojczyzna była 
pewna, że w momencie trudnym 
będziecie najlepszymi z najlep-
szych. Tego Wam wszystkim 
serdecznie życzę – powiedział 
prezydent RP. 

(bom)

wydArzenie

AGAT TO bRZmI DumNIe
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STacJa aRTySTycZNa RyNek ŚWIęTOWaŁa PIeRWSZe uRODZINy. W mINIONą SObOTę W kamIeNIcy 
POD NR 4-5 Na GlIWIckIm RyNku ODbyŁa SIę JubIleuSZOWa ImPReZa NIeSPODZIaNka. byŁO TWÓR-
cZO I muZycZNIe.

Urodzinową zabawę poprzedziły „Sta-
cjowe animacje” pod arkadami na Rynku. 
Chętni mogli wziąć udział w warsztatach 
plastycznych, origami czy ręcznego dzie-
wiarstwa artystycznego. Wieczorem w Stacji 
podsumowano dotychczasowe wydarzenia  
i zaprezentowano plany na przyszłość. Im-
prezę uatrakcyjnił koncert tria Elegance. 

Stacja Artystyczna RYNEK powstała  
w kwietniu 2013 r. Utworzyło ją Stowa-
rzyszenie GTW, które wygrało miejski 
konkurs na prowadzenie działalności kul-
turalnej przy Rynku 4-5. W ciągu ostatnich  
365 dni w Stacji odbyło się ponad sto 
imprez – wystaw, koncertów, warsztatów 
i spotkań. – Staramy się, aby oferta była róż-
norodna, aby każdy – niezależnie od wieku 
i zainteresowań – mógł znaleźć tu coś dla 
siebie – przekonują animatorzy ze Stacji. 

Wśród najciekawszych wydarzeń pierw-
szego roku działalności SAR warto wymienić 
wystawy organizowane we współpracy z Ka-
tarzyną Wiesławą Barańską w ramach cyklu 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie – czyli 
polscy artyści na światowej arenie sztuki”, 
których gościem specjalnym była znana 
krytyk sztuki Elżbieta Dzikowska. 

W Stacji prezentowali się też muzycy 
– zarówno soliści (np. gitarzysta Mariusz 
Goli), jak i zespoły (The Jazz Miglance, Ka-
pela Folkowa Wałasi, Kołłątajowska Kuźnia 
Prawdziwych Mężczyzn z Olą). Placówkę 
na Rynku odwiedzali także podróżnicy  
i autorzy książek. Spotkaniom często to-
warzyszyły pokazy filmowe czy warsztaty. 

To właśnie zajęcia artystyczne są moc-
ną stroną Stacji. Niektóre na stałe goszczą  
w programie placówki. – Chcemy jak naj-
bardziej aktywizować społeczność lokalną 
do działań artystycznych. Znakomitą ku 
temu okazją są warsztaty, których uczestni-
cy zdobywają wiedzę z konkretnej dziedziny 
i tworzą własne prace, co daje im sporą 
satysfakcję – mówią przedstawiciele Stacji. 

Poza tym SAR chętnie włącza się w róż- 
ne akcje społeczne, np. w organizację sztabu 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Gliwicach. Co dzieje się w Stacji na 
Rynku? Informacje można na bieżąco śledzić  
w internetowym serwisie społecznościo-
wym Facebook. Placówka jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00 
oraz w weekendy podczas imprez. 

kulTurA

365 DNI STacJI FIlmOWe 
drzwi

22 kwietnia startuje siódma 
edycja Festiwalu Filmowego 
DRZWI, organizowanego przez 
Gliwicki klub Filmowy WROTa. 
Impreza odbędzie się w cen-
trum kultury Studenckiej mRO-
WISkO (ul. Pszczyńska 85).

Przedsięwzięcie ma charakter 
międzynarodowy i jest konkursowym 
przeglądem fabularnej oraz dokumen-
talnej twórczości kina niezależnego, 
amatorskiego i studenckiego. – Symbo-
liczne drzwi to pełne możliwości twórcze 
miejsce, do którego prowadzi wyobraź-
nia i pomysłowość. Festiwal oprócz 
ambitnych filmów promuje filmotera-
pię planową, czyli aktywny udział osób 
niepełnosprawnych w filmie na każdym 
etapie jego powstawania – informują 
organizatorzy. 

Zgłoszone filmy będą wyświetlane 
w blokach tematycznych od 22 do  
26 kwietnia. Pierwszego i drugiego dnia 
festiwalu odbędą się pokazy studenckich 
filmów fabularnych i amatorskich doku-
mentów. Atrakcją trzeciego dnia przeglą-
du (24 kwietnia) będą pokazy fabuł kina 
amatorskiego i animacji oraz wieczorna 
premiera odcinka pilotażowego serialu 
„Debitum”.

W piątek, 25 kwietnia, w MROWISKU 
odbędzie się konferencja „Filmoterapia 
Planowa jako nowatorska forma artte-
rapii osób wykluczonych”, prezentacje 
fabularnych filmów niezależnych oraz 
spotkanie z kaskaderem Krzysztofem 
Kamilem Kruczyńskim. 

Na sobotę, 26 kwietnia, zaplanowa-
no zaś III konkurs muzyczny „Granie na 
żywo do ekranu” oraz konkursowe poka-
zy studenckiego kina dokumentalnego. 
Ostatniego dnia festiwalu (27 kwietnia 
o godz. 12.00) Koncert Muzyki Filmo-
wej zagra Orkiestra Dęta z Poniszowic.  
FF DRZWI zwieńczy gala finałowa, która 
rozpocznie się w niedzielę o godzinie 
13.00.

Na większość imprez wstęp jest wol-
ny. Festiwalowi towarzyszyć będą warsz-
taty filmowe dla niepełnosprawnych  
i terapeutów, zajęcia aktorskie, które 
poprowadzi Patryk Jurek. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie

(bom)

WWW.FACEBOOK.COM/
STACJAARTYSTYCZNARYNEK
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Święta Wielkanocne są pełne rozmaitych znaczeń. czy są one dla nas 
czytelne? czy właściwie rozumiemy ich sens? Nasuwa się też inne 
pytanie: czy wielkanocne symbole występują w architekturze? Nie-
którym czytelnikom może wydać się to zaskakujące, ale tak właśnie 
jest. Proponuję ich poszukać.

W Gliwicach na elewacji jednego 
z budynków przy ul. Franciszkańskiej 
znajduje się znak, który może nie od razu 
kojarzy się z Wielkanocą – jest to krzyż 
ustawiony na czymś w rodzaju góry (na 
zdjęciu poniżej). W ten sposób została 
pokazana symbolicznie Golgota – miej-
sce ukrzyżowania Chrystusa i dwóch 
złoczyńców – alegoria całej Męki Pańskiej. 
Golgota to Góra Czaszki (hebrajski Gulgo-

let). Skąd się wzięła taka nazwa? Według 
tradycji żydowskiej, na jednym ze wzgórz  
w pobliżu Jerozolimy pogrzebano czaszkę 
praojca – Adama. Skłoniło to prawdopo-
dobnie ewangelistów do umiejscowienia 
końca Drogi Krzyżowej na wzgórzu o takiej 
właśnie nazwie. 

Gliwicki symbol Golgoty wykonano 
na ścianie z brunatnych cegieł klinkiero-
wych. Na tle reszty elewacji wyróżnia się 
ciemniejszym kolorem. Z łatwością można 
dostrzec krzyż wbity w skałę. Przypomina 
to obraz z tablicy pamiątkowej ufundo-
wanej z okazji odnalezienia fragmentów 
Krzyża Świętego (według legendy znalazła 
go około 326 r. św. Helena, matka cesarza 
Konstantyna Wielkiego). Tablica ta znaj-
duje się w Bazylice Grobu Świętego, na 
górze Golgoty. 

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

Jak artyści radzili sobie z tym tema-
tem, można zobaczyć np. w gliwickim ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy ul. Daszyńskiego – znajdziemy tam 
bardzo sugestywne przedstawienie Męki 
Pańskiej, a poza Gliwicami – w Opactwie 
Cystersów w Mogile. Fresk na jednej ze 
ścian krużganków opactwa przedstawia 
ukrzyżowanie. Stanisław Samostrzelnik to 

artysta, któremu przypisuje się autorstwo 
malowideł z około 1506 roku. Ich stan za-
chowania był bardzo zły. Teraz po pracach 
konserwatorskich zachwycają (na zdjęciu 
powyżej).

Wśród wielkanocnych symboli nie 
można pominąć jajka. Nie jest ono jed-
nak przypisane tylko chrześcijaństwu. Od 
najdawniejszych czasów kojarzy się z nie-
śmiertelnością. Już w epoce starożytnych 
hieroglifów było używane do zobrazowa-
nia nowego życia. W Egipcie bardzo często 
wykorzystywano owalny kształt. Tajem-
nica ukrytego w skorupce nowego życia 
(niewidocznego, a jednak istniejącego) 

fascynowała Egipcjan. We współczesnej 
architekturze możemy się również spotkać 
z tym symbolem. Zaskoczyło mnie np. wy-
korzystanie ogromnych jajek do dekoracji 
muzeum Salvadora Dalego w Hiszpanii. 
Cóż, surrealistycznego malarza również 
fascynowała tajemnica ukryta w jajku. 
Dlatego uważam, że nie powinno nas to 
dziwić, bo postać najbardziej znanego na 
świecie ekscentrycznego malarza surre-
alisty wymaga upamiętnienia za pomocą 
równie niekonwencjonalnych (delikatnie 
mówiąc) środków.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków 

ŚWIęTa

kolory 
mIaSTa

Nadchodzą radosne święta Wielkiej Nocy. Ten wyjątkowy czas wiąże się ze wyjątkowym ceremoniałem religijnym i różnorodnymi zwycza-
jami. Jednym z nich jest procesja konna, bez której mieszkańcy Ostropy – z pewnością – nie wyobrażają sobie świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. korowód jest także atrakcyjnym wydarzeniem stanowiącym ważny element śląskiego folkloru.

Kawalkada wyrusza w świąteczny 
poniedziałek, wczesnym popołudniem, 
spod kościoła pw. Ducha Świętego. Orszak 
liczący kilkudziesięciu jeźdźców przemie-
rza trasę od wschodnich po zachodnie 
granice dzielnicy, objeżdżając pola i po-

siadłości. Modlą się i śpiewają religijne 
pieśni, prosząc m.in. o żyzne plony, bło-
gosławieństwo dla mieszkańców.

W tym roku procesja konna rozpocz-
nie się 21 kwietnia o godz. 13.00. Trasa 
będzie przebiegała od skrzyżowania ulic 

Architektów i Geodetów do ul. Daszyń-
skiego (w kierunku Sośnicowic), a na-
stępnie do autostrady. Przed zjazdem na 
A4 jeźdźcy skręcą w polną drogę, a dalej  
w ul. Tokarską, którą ponownie dojadą do 
ul. Daszyńskiego. Z ul. Daszyńskiego wja-

dą w ul. Lekarską, a dalej w polną drogą 
i będą podążać w kierunku autostrady,  
a dalej ulicami Tulipanów, Ceramików, Da-
szyńskiego i Architektów, aż do kościoła, 
gdzie o godz. 17.00 rozpocznie się msza 
święta.                  (bom)

WIelkaNOcNa PROceSJa kONNa
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SPORT I RekReacJa

„mewa” – kryta pływalnia z niecką 25-metrową oraz 
basenem rekreacyjnym, zjeżdżalnią, zapleczem, salą 
sportową i kompleksem odnowy biologicznej – zo-
stanie przekazana w zarząd prywatnej firmie. miasto 
chce, aby obiekt przy ul. mewy 36 na osiedlu Sikornik 
był wykorzystywany jak najbardziej optymalnie.

Prywatna firma zarządza 
już pływalnią „Neptun” w So-
śnicy. Miasto wydzierżawiło 
także nowo wybudowane hale 
widowiskowo-sportowe przy 
ul. Kozielskiej, Górnych Wałów 
i Chorzowskiej. – Rezultatem 

tych działań ma być optymalne 
wykorzystanie miejskich obiek-
tów. Mamy nadzieję, że „Mewa” 
kierowana przez komercyjny 
podmiot, będzie funkcjonowała 
efektywniej – mówi Paweł Sta-
szel, zastępca naczelnika Wy-

działu Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ogłoszono już postępowanie 
na wyłonienie koncesjonariusza 
„Mewy”. Będzie on odpowiadał 

za bieżące utrzymanie i orga-
nizację pracy pływalni. Miasto 
będzie mu płacić stałą opłatę 
roczną za świadczone usługi na 
rzecz mieszkańców. Wybrany 
podmiot będzie równocześnie 
zarządcą obiektu. Umowy – kon-
cesyjna i równolegle dzierżawy 
– zostaną zawarte na 3 lata. 
Koncesjonariusz musi spełniać 
określone wymagania dotyczą-
ce m.in. minimalnych godzin 
otwarcia obiektu, pierwszeństwa 
dostępu dla szkół i przedszkoli 
we wskazanych porach czy 
realizacji miejskiego programu 
„Rodzina 3+”. Na „Mewie” bę-
dzie obowiązywał także cennik 
uchwalony przez gliwicką Radę 
Miejską. Zarządca pokryje koszty 
związane z eksploatacją i utrzy-
maniem wyposażenia pływalni, 
będzie też zobowiązany do za-
pewnia bezpieczeństwa osobom 
korzystającym z obiektu i do 

zatrudnienia dotychczasowych 
pracowników. 

Wniosek o zawarcie umowy 
koncesji mogą składać podmioty, 
których sytuacja ekonomiczna  
i finansowa pozwoli na prawidło-
we wykonanie zadania. Powinny 
posiadać środki finansowe lub 
zdolność kredytową w kwocie 
min. 500 tys. zł oraz nie zalegać 
z opłacaniem podatków i składek 
na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne, a także doświad-
czenie w zarządzaniu obiektami 
sportowo-rekreacyjnymi. Szcze-
gółowe informacje znajdują 
się w ogłoszeniu, które wraz  
z załącznikami jest dostępne  
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (zakładka „Inne przetargi”). 
Termin składania wniosków 
upłynie 6 maja 2014 r. o godz. 
10.00. 

W cZyJe 
Ręce TRaFI 
„meWa”?

lubisz jeździć na rowerze i chcesz lepiej poznać rowe-
rowe drogi w mieście? 26 kwietnia wystartuje „Ro-
werowa Gra miejska Gliwice 2014”. – Zapraszamy 
do wspólnej zabawy wszystkich miłośników dwóch 
kółek – zachęcają organizatorzy przedsięwzięcia.

Impreza rozpocznie się  
o godz. 9.00 na Rynku. Zespoły 
liczące od 2 do 5 osób otrzyma-
ją „Mapę zadaniową” i wyjadą 

w miasto. Po drodze poznają 
gliwickie dzielnice z rowerowej 
perspektywy i rozwiążą kilka 
zadań konkursowych. Finał 

zabawy o godz. 13.00 na Placu 
Krakowskim. Na najlepszych 
będą czekać nagrody. W trosce 
o bezpieczeństwo uczestnicy 
powinni posiadać kaski rowe-
rowe, a przemieszczając się po 
Gliwicach przestrzegać zasad 
ruchu drogowego.

Zgłoszenia zainteresowa-
nych zespołów (zawierające: 
nazwę drużyny, imię, nazwisko 
i wiek każdego uczestnika, nu-
mer telefonu oraz adres e-mail 
do kontaktu) będą przyjmo-
wane drogą elektroniczną na 
adres e-mail: grahuzy@gmail.
com do 25 kwietnia do godz. 
15.00. Udział w grze jest bez-
płatny. Wcześniej warto zapo-
znać się z regulaminem, który 
jest dostępny na stronie

Organizatorami przedsię-
wzięcia są Turystyczny Klub 
Kolarski PTTK w Gliwicach im. 
Władysława Huzy, rady osie-
dlowe i Miasto Gliwice.

(bom) 

GlIWIcka PaRkOWa 
PROWOkacJa bIeGOWa

19 kwietnia odbędą się ko-
lejne zawody z cyklu „Gliwicka 
Parkowa Prowokacja Biegowa”, 
której inicjatorem jest Amatorski 
Klub Miłośników Biegania „Pę-
dziwiatr Gliwice”. Jej celem jest 
popularyzacja systematycznego 
i zdrowego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. 

– Co miesiąc spotykamy się  
w lesie komunalnym przy ul. Cho-
rzowskiej i Szymanowskiego (za 
Stadionem Miejskim) na biegu 
rozgrywanym na pętli o długo-
ści 3,45 km po duktach leśnych  
i szutrowych – informują organiza-
torzy. Przewidziano 
trzy konkurencje: 
bieg i marsz nordic 
walking na dys- 
tansie 10,35 km  
(3 okrążenia) 
oraz canicross 

(bieg z psem) na dystansie 
3,45 km (jedno okrążenie). Po-
czątek – godz. 10.00. Jako pierwsi 
wystartują zawodnicy z czworono-
gami, potem pozostali biegacze, 
a po nich – maszerujący z kijami. 
Kolejne zawody zaplanowano na: 
24 maja, 14 czerwca, 26 lipca,  
23 sierpnia, 20 września, 25 paź- 
dziernika, 22 listopada i 13 grud-
nia. Cykl zakończy „Bal zwycięz-
ców” 27 grudnia. 

W biegach może wziąć udział 
każdy chętny. Zapisy będą przyj-
mowane w dniu imprezy w biurze 
zawodów – w lesie, na polanie  
w okolicach ul. Leśnej, które 
będzie czynne od godziny 9.00. 
Zawodnicy startujący pierwszy 
raz muszą złożyć wypełnione  
i podpisane zgłoszenie (formularz 
i regulamin są dostępne na stro-
nie www.pedziwiatr.gliwice.pl) 
wraz z oświadczeniem o zdolności 
do udziału w zawodach. Obowią-
zuje opłata startowa (10 zł). – Daj 
się sprowokować do walki z leni-
stwem! – apelują pomysłodawcy 
przedsięwzięcia. 

WWW.
GLIWICE.
PTTK.PL
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Zarząd budynków miejskich 
I Towarzystwo budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
nieograniczonych pn.:

 Wykonanie robót zduńskich w budynkach 
administrowanych i zarządzanych przez 
Zarząd budynków miejskich I Towarzy-
stwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach w Rejonie Obsługi mieszkań-
ców nr 2.

Termin składania ofert:  
25 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
25 kwietnia 2014 r. o godz. 9.10

 Wykonanie ocieplenia elewacji z kolory-
styką ściany od strony ulicy Wrocławskiej 
oraz odnowienie kolorystyki elewacji fron-
towej parteru od ulicy Dunikowskiego  
w nieruchomości przy ul. Dunikowskie- 
go 16 front i oficyna w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
25 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
25 kwietnia 2014 r. o godz. 9.30

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie 
www.zbm.gliwice.pl

OGŁOSZeNIa
KOMUNIKATY

Górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwo-

ju Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. W. Pola 16, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograni-
czonego w trybie „zaprojektuj i wykonaj”, który 
odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów  

i usług Zamawiającego na

termomodernizację elewacji wraz z wymia-
ną stolarki w budynku Górnośląskiej agencji 

Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16 

w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 maja 2014 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 8 maja 2014 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. królewskiej 

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie ne-
gocjacji z ogłoszeniem organizowanego wg procedur 
określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. pn.:

Dostawa ciepłomierzy.
Termin składania ofert wstępnych:  
22 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. królewskiej 

Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzo-
nego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(PZP) z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity  
DzU z 20013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie  

przetargu nieograniczonego pn.:

budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin 
dla kotłowni WP-70.

Termin składania ofert: 15 maja 2014 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2014 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją 
przetargową dostępna jest 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 okre-
ślonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. pn.:

Dostawa i montaż kompaktowych stacji 
wymienników ciepła w roku 2014.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
24 kwietnia 2014 r. o godz. 12.30

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

ROZkŁaD GODZIN PRacy aPTek OGÓlNODOSTęPNych Na TeReNIe GlIWIc
Nazwa adres 

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek sobota niedziela

Apteka Prywatna ul. Literatów 70 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Ambra ul. Sopocka 4 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 nieczynna

Apteka BALSAM ul. Tarnogórska 231 9.00 – 17.00 9.00 – 13.00 nieczynna
Apteka ul. Skarbnika 3 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Super-Pharm ul. Pszczyńska 315 
CH EUROPA CENTRALNA 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 10.00 – 20.00

Apteka MEDICAL ul. Lipowa 42 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka MARKETPOL ul. Kopernika 16 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna

Apteka TRYNEK ul. Piastowska 9 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Łabędzka 26 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00 9.00 – 19.00

Apteka MAGNUM ul. Zwycięstwa 52A 8.00 – 18.30 9.00 – 14.00 nieczynna
Apteka DUOS ul. Rybnicka 207 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 9.30 – 19.30

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Basztowa 3 7.30 – 19.30 7.30 – 14.30 nieczynna

Apteka Super-Pharm ul. Lipowa 1
CH FORUM 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 10.00 – 20.00

Apteka Staromiejska II ul. Wieczorka 18-20 7.00 – 19.00 8.00 – 15.00 nieczynna
Apteka Maxfarm ul. Opolska 18 7.00 – 18.00 9.00 – 14.00 nieczynna

Apteka mgr farm. Maria 
Kaczmarczyk ul. Sikorskiego 72 8.00 – 18.00 9.00 – 14.00 nieczynna

Apteka „Zdrowit” ul. Zwycięstwa 43A 7.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Nasza ul. Gwarków 22A 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Pod Radiostacją ul. Tarnogórska 81 8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 nieczynna
Apteka VIGOR ul. Nauczycielska 3 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 nieczynna

Apteka ZDROWIT ul. Zubrzyckiego 14 7.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka POD ORŁEM ul. Czajki 1 8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 nieczynna

Apteka Andersa ul. Gen. Andersa 12 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Dbam o Zdrowie Rynek 1 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Tarnogórska 19 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 9.00 – 17.00

Apteka Sanitas ul. Dąbrowskiego 57 8.00 – 19.00 9.00 – 14.00 nieczynna
Apteka DUOS ul. Stalmacha 8 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna

INTER-APTEKA Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1
CH ARENA 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 10.00 – 20.00

Apteka Maxfarm ul. Zygmunta Starego 20 7.30 – 21.00 9.00 – 20.00 10.00 – 17.00
Apteka Rodzinna ul. Dubois 10 8.00 – 19.00 8.00 – 13.00 nieczynna

Apteka ul. Paderewskiego 56b 7.30 – 19.30 8.00 – 14.30 nieczynna
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Zwycięstwa 15 8.00 – 19.00 8.00 – 15.00 nieczynna

Apteka Pod Różą ul. Dziewanny 2 8.00 – 21.00 8.00 – 15.00 nieczynna
Apteka ul. Okrzei 6 8.00 – 19.30 8.00 – 14.00 nieczynna

MED 2001 ul. Mikołowska 11-13 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Novum ul. Kosów 15 8.00 – 19.00 8.00 – 15.00 nieczynna

Apteka Novum V ul. Kozielska 135d 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna
Apteka SALVIA ul. Pliszki 22 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Na Wiślanej ul. Wiślana 3 8.00 – 20.00 8.30 – 13.30 nieczynna
Apteka Pod Słońcem ul. Mikołowska 24 9.00 – 19.00 9.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Dla Ciebie ul. Odrowążów 65 8.00 – 19.00 8.00 – 13.00 nieczynna
Apteka Pod Łabędziem ul. Wolności 1 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 9.00 – 12.00

Apteka Pharmacon ul. Zubrzyckiego 18/6 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka AVICENNA ul. Dolnej Wsi 62 8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 nieczynna

Apteka Panaceum ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 1 7.00 – 22.00 8.00 – 15.00 nieczynna

Apteka Euro Panaceum ul. Centaura 11 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna
Apteka Główna ul. Żwirki i Wigury 68 8.00 – 20.00 8.00 – 16.00 nieczynna
Apteka Główna ul. Jagiellońska 23A 8.00 – 20.00 8.00 – 16.00 nieczynna
Apteka Andersa ul. K. Marksa 6 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Staromiejska ul. Kościuszki 30/1 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna
Apteka ul. Piwna 17 8.00 – 20.00 9.00 – 16.00 nieczynna

Apteka Novum VI ul. Kościuszki 33 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna

Apteka BIZ ul. Dworcowa 42 8.00 – 22.00 8.00 – 22.00

9.00 – 18.00, w święta: 9.00 – 18.00
Uwagi: z wyjątkiem 1 stycznia i 1 listo- 
pada, pierwszego i drugiego dnia Świąt 
Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia 

Apteka Convallaria ul. Czwartaków 18 7.30 – 19.00 8.00 – 13.00 nieczynna
Apteka Zdrowit ul. Sobieskiego 2 7.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Novum III ul. Gomułki 4a/U 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna
Apteka Fenix ul. Żwirki i Wigury 68 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 nieczynna

Apteka Profarm ul. Jedności 6 8.00 – 20.00 8.00 – 16.00 nieczynna
Apteka Zdrowie + ul. Przyszowska 40 7.00 – 22.00 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00
Apteka Zdrowie ul. Bytomska 18 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna

aPTekI caŁODObOWe
apteka cito ul. Górnych Wałów 26 całodobowa we wszystkie dni w roku

apteka Farmacja 24 ul. Gwiazdy Polarnej 50-54 całodobowa we wszystkie dni w roku

apteka magiczna ul. czajki 5
całodobowa we wszystkie dni w roku

uwagi: z wyjątkiem 24, 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszego  
i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych

Informacje o pracy aptek wraz z numerami telefonów można znaleźć na stronie internetowej  
www.gliwice.eu w dziale „Zdrowie i pomoc społeczna”. 

http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://arl.pl/pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1289
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1300
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1301
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26 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie urzędu miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 146 
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki nr 263/2, obręb 
bojków, o pow. 0,0772 ha, stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. knurowskiej, 
zapisanej w księdze wieczystej nr Gl1G/00036903/8.

cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 113 000,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
minimalne postąpienie: 
1130,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 
podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych z ewidencji grun-
tów i kW
Działka oznaczona numerem 
263/2, obręb Bojków, zapisa-
na jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00036903/8, o po-
wierzchni 0,0772 ha, użytek: 
„RIIIa” – grunty orne. 

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo wła-
sności działki nr 263/2, obręb 
Bojków, położonej przy ul. Knu-
rowskiej w Gliwicach. Działka  
nr 263/2 ma kształt nieregular-
ny. Działka jest w miarę płaska, 
ogrodzona jedynie od strony 
północnej i zachodniej ogro-
dzeniem sąsiednich nierucho-
mości i stanowi teren ogrodu 
przydomowego z pojedynczymi 
drzewami liściastymi, nad które-
go częścią zachodnią przebiega 
napowietrzna sieć elektryczna 
wysokiego napięcia. Wzdłuż 
zachodniej granicy przebiega 
sieć gazowa gD20 i sieć tele-
techniczna, a wzdłuż południo-
wej granicy sieć wodociągowa 
wAD110 wraz z przyłączem 
wodociągowym do budynku 
usytuowanego na sąsiedniej 
nieruchomości, oznaczonego 
numerem 17. 
Działka położona jest przy  
ul. Knurowskiej o nawierzchni 
asfaltowej, wzdłuż której usy-
tuowane są przystanki komu-
nikacji miejskiej. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej jednorodzinnej oraz tere-
ny użytkowane rolniczo. 
Zagospodarowanie działki jest 
ograniczone ze względu na jej 
kształt, przebieg nieprzekraczal-
nej linii zabudowy oraz częścio-
we położenie w strefie obsługi 
technicznej związanej z przebie-
giem linii energetycznej.
Dostępność mediów: sieć wodo-
ciągowa, kanalizacji deszczowej, 
gazowa, elektryczna i teletech-
niczna. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia do-
stawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebu-
dowę istniejącego uzbrojenia 
terenu nabywca wykona we wła-
snym zakresie w porozumieniu  
z właścicielami sieci.
W granicach działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenar-
ska, w momencie przepro-
wadzenia jakichkolwiek prac 
budowlanych nowy właściciel 
musi zwrócić szczególną uwagę 
na istniejącą sieć. W przypad-
ku jej uszkodzenia zobowiąza-
ny jest do usunięcia awarii na 
własny koszt.
Dojazd do działki 263/2 odby-
wał się będzie od ul. Knurow-
skiej poprzez działkę 263/1, 
nowym zjazdem, pod warun-
kiem że obiekt zlokalizowany na 
przedmiotowej działce będzie 
generował niewielki ruch pojaz-

dów (do 5 pojazdów na dobę). 
Po wybudowaniu nowego zjaz-
du nie przewiduje się zmiany 
istniejącego oznakowania po-
ziomego P-4 (podwójna linia 
ciągła) w ciągu ul. Knurowskiej 
na wysokości działki 263/2 ze 
względu na ograniczoną widocz-
ność za łukiem drogi.
Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomo-
ści w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
Przedmiotowa działka została 
oddana w dzierżawę do 31 paź-
dziernika 2015 r. do używania  
i pobierania pożytków z prze-
znaczeniem na rekreacyjny 
ogród przydomowy.

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla obszaru zlokalizowanego 
po południowej stronie au-
tostrady A4, stanowiącego 
dzielnicę Bojków w Gliwicach 
(uchwała nr XXXVIII/963/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 22 grudnia 2005 r.), teren 
położony przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach, obejmujący m.in. 
działkę 263/2, obręb Bojków, 
oznaczony jest symbolem: 
C1.1.1/MN3 – co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej jednorodzinnej,  
o przeznaczeniu podstawo-
wym – zabudowa mieszkanio-
wo-usługowa jednorodzinna, 
historyczna i (lub) współcze-
sna, z dopuszczeniem uzupeł-
niających funkcji związanych  
z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których łączna 
powierzchnia całkowita nie 
przekroczy 100% powierzchni 
całkowitej funkcji mieszkalnych, 
z przynależnym zagospodaro-
waniem terenu.
W ww. planie część działki 
263/2 znajduje się w strefie 
obsługi technicznej związanej  
z przebiegiem linii energetycz-
nej. Zasięg ww. strefy w planie 
ma jedynie charakter informa-
cyjny, faktyczną jej wielkość 
określa administrator sieci.
W ww. planie miejscowym 
przedmiotowa działka znajduje 
się na obszarze górniczym KWK 
„Knurów” oraz objęta jest zasię-
giem stref:
• SH-2 – obserwacji archeolo-

gicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istnieją-

cej zabudowy i infrastruk-
tury.

Wadium
Wadium w wysokości 
11 300,00 zł należy wnieść  
w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 263/2, obr. 
Bojków”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Gminy 
najpóźniej 22 maja 2014 r. 

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

chomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / 
Zamówienia publiczne jednostek miejskich

OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

21 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie urzędu miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 146, rozpocznie się  
I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich ozna-
czonych nr 454, 459 i 571, obręb Łąki kłodnickie, na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej działki nr 569, obręb Łąki kłodnickie,  
o powierzchni 0,0120 ha, położonej w Gliwicach w rejonie ul. karola 
Goduli i ul. Nadbrzeżnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr Gl1G/00072728/1.

cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 15 600,00 zł
Wadium: 1560,00 zł
minimalne postąpienie: 160,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r.  
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i kW
Działka oznaczona numerem 569, ob-
ręb Łąki Kłodnickie, objęta jest księgą 
wieczystą nr GL1G/00072728/1. 

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności 
działki nr 569, obręb Łąki Kłodnickie,  
o pow. 0,0120 ha, położonej w Gliwicach 
pomiędzy ul. Karola Goduli i ul. Nad- 
brzeżną, stanowiącej własność miasta 
Gliwice. Użytek: „dr” – drogi.
Działka ma kształt regularny, zbliżony 
w ogólnym zarysie do prostokąta o wy-
miarach ok. 30 m na 4 m. Teren działki 
jest płaski, ale ze względu na gabaryty 
działka jest niedogodna do zagospo-
darowania. Działka jest ogrodzona 
od strony południowej ogrodzeniem  
z kształtowników stalowych mocowa-
nych do słupków stalowych osadzo-
nych w cokole, a od strony wschodniej 
ogrodzeniem sąsiedniej nieruchomości 
z siatki na słupkach stalowych i stanowi 
teren zieleni przydomowej.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolno stojącej w otoczeniu 
ogrodów przydomowych, tereny usług 
(hipermarket Tesco) oraz tereny zieleni 
nieurządzonej, a w dalszej odległości 
tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z usługami towarzyszącymi.
Działka obciążona jest nieograniczoną  
w czasie służebnością przesyłu, w za-
kresie:
• sieci wodociągowej o średnicy  

80 mm, o długości sieci 29,90 m  
i szerokości strefy ochronnej po  
1,0 m z każdej strony sieci, a w miej-
scach przecięcia się strefy ochronnej 
z granicą działki do granicy działki 
plus szerokość sieci wodociągowej,

• przyłącza wodociągowego o śred-
nicy 40 mm, o długości przyłącza  
3,60 m i szerokości strefy ochronnej 
po 1,0 m z każdej strony przyłącza 
plus średnica przyłącza (całkowi-
ta powierzchnia gruntu, na której 
będzie wykonywana służebność 
przesyłu to 66,03 m2), 

polegającą w szczególności na: pra-
wie korzystania z wyżej wymienionych 
urządzeń przesyłowych wraz z prawem 
dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym: doko-
nywania przeglądów, pomiarów, kon-
serwacji, modernizacji i remontów, jak 
również wymiany urządzeń na nowe  
o parametrach nie większych niż wy-
mienione wyżej, oraz na powstrzymy-
waniu się przed zabudową lub trwałym 
urządzeniem terenu objętego służeb-
nością, a przedstawiciel spółki PWiK 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na to 
wyraża zgodę i zobowiązuje się do każ-
dorazowego informowania właściciela 
nieruchomości o zamiarze wykonania 
planowanych prac remontowych lub 
modernizacyjnych, a w przypadku ko-
nieczności usunięcia nagłej awarii do 
niezwłocznego zawiadomienia wła-
ściciela o tymże fakcie po usunięciu 
awarii, a ponadto w każdym z ww. 
przypadków do przywracania terenu 
do stanu poprzedniego po zakończe-
niu prac.
Działka obciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu w za-
kresie infrastruktury teletechnicznej 

o długości 30,00 i szerokości 1,00 m 
(gdzie całkowita powierzchnia grun-
tu, na której będzie wykonywana 
służebność wynosi 30 m2) – w pasie 
odpowiadającym długości i szerokości 
urządzeń teletechnicznych, polegającą 
w szczególności na: prawie korzysta-
nia z przebiegających przez tę dział-
kę urządzeń przesyłowych, zgodnie  
z ich przeznaczeniem, wraz z prawem 
dostępu do tych urządzeń w każdym 
czasie w celu dokonywania przeglądów, 
pomiarów, kontroli i konserwacji oraz 
usuwania awarii, a także prac związa-
nych z ich eksploatacją, remontami, 
modernizacją i wymianą na nowe urzą-
dzenia o parametrach nie większych niż 
wymienione.
Dostępność mediów: sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektryczna  
i teletechniczna. 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 
we własnym zakresie w porozumieniu 
z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz z zapi-
sami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu, 
w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 4 września 2010 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego dzielnicę Sośnica – północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r.) działka nr 569, obręb Łą-
ki Kłodnickie, położona w rejonie  
ul. K. Goduli i ul. Nadbrzeżnej w Gliwi-
cach, znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem: 
15 MN – co oznacza: tereny istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.
W ww. planie miejscowym przedmio-
towa działka znajduje się w granicach:
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• obszaru rewitalizacji.

Wadium
Wadium w wysokości 1560,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 569, obr. 
Łąki Kłodnickie”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Gminy najpóźniej 
16 maja 2014 r. 
Ze względu na kształt działki, jej 
niewielką powierzchnię (0,0120 ha) 
oraz przebiegającą przez działkę sieć 
teletechniczną oraz wodociągową 
przetarg ogranicza się do właściciela 
działki nr 454, obr. Łąki Kłodnickie,  
KW GL1G/00010988/9 oraz do wła-
ściciela działek nr 459 i 571, obr. Łąki 
Kłodnickie, KW GL1G/00027858/1.
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie wy-
wieszona na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

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

na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

INFORMACJE

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

uprzejmie informujemy, że 2 maja 2014 r. 
(piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 

nieczynny.

Zarząd budynków miejskich I Towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwi-

cach przy ul. Dolnych Wałów 11
informuje wszystkich klientów, że 2 maja 

2014 r. (piątek) będzie dniem wolnym we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych spółki.

2 maja 2014 r. Zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
będzie NIecZyNNy.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracodawcy muszą wyznaczyć do-
datkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Mając na uwadze powyższy 
wyrok TK, za święto przypadające 3 maja 2014 r. ustalono dzień wolny dla pracowników 
Zarządu Dróg Miejskich na 2 maja 2014 r.

Powiatowy Urząd 
Pracy informuje

Oferty z 10 kwietnia 2014 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny z PuP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, 

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

• instalator wod.-kan., c.o., gazu, 
wentylacji – wykształcenie zawodo-
we budowlane – kierunkowe, min. 
3 lata doświadczenia w zawodzie, 
praca na samodzielnym stanowisku, 
uprawnienia gazowe i spawalnicze, 
prawo jazdy kat. B, dobra organizacja 
czasu pracy, dokładność, sumienność, 
oferta także dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• krawcowa – wykształcenie: brak wy-
magań, doświadczenie zawodowe, 
umiejętność szycia firan i obrusów, 
praca na dwie zmiany, miejsce pracy: 
Knurów; 

• mechanik maszyn – wykształcenie 
zawodowe lub średnie kierunkowe, 
wymagane doświadczenie zawodo-
we, obsługa, naprawa i konserwacja 
maszyn produkcyjnych (grupa ma-
szyn do obróbki skrawaniem: tokarki, 
szlifierki, frezarki), obsługa suwnicy, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• młodszy programista lakierni – wy-
kształcenie wyższe techniczne – auto-
matyka, mile widziane doświadczenie 

w pracy na podobnym stanowisku, 
znajomość procesu lakierniczego, do-
bra znajomość j. angielskiego, zabez-
pieczenie produkcji pod względem 
prawidłowego malowania, archiwiza-
cja programów i parametrów lakier-
niczych, utrzymanie ruchu obrotów, 
wdrażanie nowych projektów lakier-
niczych i nowych kolorów, tworzenie 
i aktualizacja instrukcji stanowisko-
wych, inicjowanie i prowadzenie akcji 
korygujących, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• sekretarka – wykształcenie wyższe 
(preferowane administracja, zarzą-
dzanie), minimum dwuletnie do-
świadczenie na ww. stanowisku (wa-
runek konieczny), znajomość pakietu 
MS Office, bardzo dobra znajomość  
j. angielskiego w mowie i piśmie (wa-
runek konieczny), dobra organizacja 
pracy własnej, umiejętność ustalenia 
priorytetów i przestrzegania termi-
nów, umiejętności komunikacyjne 
na wysokim poziomie, umiejętność 
pracy pod presją czasu, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice.

Firma Plastic Omnium Gliwice zatrudni osobę na stanowisko  
elekTROmechaNIka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  

rekrutacja.gliwice@plasticomnium.com.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach,  
ul. Żwirki i Wigury 85, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograni-
czonego na roboty budowlane pn.:

modernizacja obiektu: remont  
sanitariatów – 2 etap.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
24 kwietnia 2014 r. o godz. 12.15

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach, 
ul. Partyzantów 25, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograni-
czonego na roboty budowlane pn.:

modernizacja budynku – remont  
instalacji elektrycznych.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
24 kwietnia 2014 r. o godz. 9.15

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 10 w Gliwicach,  

ul. ligonia 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu 
przetargów nieograniczonych 

na roboty budowlane pn.:

 Remont orynnowania.
Termin składania ofert:  

29 kwietnia 2014 r.  
do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
29 kwietnia 2014 r.  

o godz. 10.00

 modernizacja sanita-
riatów – etap II.
Termin składania ofert:  

29 kwietnia 2014 r.  
do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
29 kwietnia 2014 r.  

o godz. 9.15

www.opsgliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
mailto:rekrutacja.gliwice@plasticomnium.com
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4692,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4679,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4661,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4659,,
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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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. Szczegółowe informacje na temat lokali 
dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod  

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Zakład Gospodarki mieszkaniowej

  ul. bOJkOWSka 12, lokal  
nr 9, II piętro, pow. 63,64 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka, Wc
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 9.30 
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 121 300,00 zł
Termin oględzin: 23 kwietnia 
2014 r. od godz. 13.15 do 13.30
Wadium: 6100,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. lOTNIkÓW 8, lokal nr 1, 
parter, pow. 49,72 m2 + piw-
nica 2,77 m2, parter, 2 po-
koje, przedpokój, łazienka,  
kuchnia
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 73 400,00 zł
Termin oględzin: 23 kwietnia 
2014 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 3700,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. PeRkOZa 7, lokal nr 20, 
III piętro, pow. 33,76 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 10.30
Termin oględzin: 25 kwietnia 
2014 r. od godz. 13.10 do 13.25
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 80 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. aSNyka 5, lokal nr 3,  
parter, pow. 48,66 m2  
+ 6,11 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, kuchnia, łazienka z Wc
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 11.30
Termin oględzin: 23 kwietnia 
2014 r. od godz. 14.20 do 14.35
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 109 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. kRucZa 9, lokal nr 11,  
III piętro, pow. 45,06 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 12.00
Termin oględzin: 25 kwietnia 
2014 r. od godz. 13.35 do 13.50
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 113 900,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. kOchaNOWSkIeGO 26, 
lokal nr 7, II piętro, pow.  
39,28 m2, 1 pokój, przedpo-
kój, kuchnia, łazienka, spiżar- 
ka
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 85 500,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 
2014 r. od godz. 10.35 do 10.50
Wadium: 4300,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. FORNalSkIeJ 16, lokal  
nr II, parter, pow. 52,61 m2,  
4 pomieszczenia, Wc 
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 123 900,00 zł
Termin oględzin: 23 kwietnia 
2014 r. od godz. 13.55 do 14.10
Wadium: 6200,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. NOWy ŚWIaT 9, lokal  
nr III, parter, pow. 37,29 m2, 
2 pomieszczenia,
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 141 500,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 
2014 r. od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 7100,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. ZyGmuNTa STaReGO 16a, 
garaż nr 3, parter, pow.  
26,17 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 19 100,00 zł
Termin oględzin: 22 kwietnia 
2014 r. od godz. 10.40 do 11.00
Wadium: 1000,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  ul. ZyGmuNTa STaReGO 16a, 
garaż nr 5, pow. 12,09 m2 
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 9900,00 zł

Termin oględzin: 22 kwietnia 
2014 r. od godz. 10.40 do 11.00
Wadium: 500,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r. 

  al. WOJcIecha kORFaNTe- 
GO 12, garaż nr 1, parter,  
pow. 17,60 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r., 
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 16 100,00 zł
Termin oględzin: 22 kwietnia 
2014 r. od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 900,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 maja 2014 r.

  ul. WySZyńSkIeGO 14D, 
lokal nr V, pow. 1147,79 m2, 
PaRTeR – dwie sale główne, 
pokój, pomieszczenie biuro-
we, zaplecze, dwa pomiesz-
czenia gospodarcze, łazienka, 
cztery Wc, korytarze, I PIęTRO 
– sala główna, pomieszcze-
nie gospodarcze, trzy łazienki  
z Wc, korytarze, PIWNIca 
– dwadzieścia pomieszczeń 
gospodarczych, łazienka, Wc, 
korytarze
Termin przetargu: 5 czerwca 
2014 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 2 124 800,00 zł
Terminy oględzin: 
6 maja 2014 r. od godz. 9.00 
do 9.15, 
23 maja 2014 r. od godz. 12.00 
do 12.15
Wadium: 106 300,00 zł
Termin wniesienia wadium:  
2 czerwca 2014 r. 

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej obejmującej 
działki nr 905, kW Gl1G/00035141/1 
i 907, kW Gl1G/00035142/8, obręb 
Przyszówka, przy ul. Ossolińskich  
z przeznaczeniem na zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną
Termin przetargu: 29 kwietnia 2014 r., 
godz. 11.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości:  
265 000,00 zł
Wadium: 26 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 2014 r. 

V ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności zabudo-
wanych działek nr 1013/4 i 1708, 
obręb Sośnica, zapisanych w kw 
Gl1G/00012247/7, położonych przy 
ul. Sikorskiego 13 oraz nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej działkę 
nr 1013/2, obręb Sośnica, zapisanej  
w kW Gl1G/00112420/5, położonej 
przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Termin przetargu: 29 kwietnia 2014 r., 
godz. 12.00 
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza: 180 000,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 kwietnia 2014 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy 
Gliwice, zlokalizowanej przy ul. cho-
rzowskiej w Gliwicach, składającej się 
z działki nr 76/2, obr. Żorek, i działki  
nr 77, obr. Żorek, zabudowanej kom-
pleksem budynków o charakterze ma-
gazynowym, warsztatowym i biurowym, 
stanowiącej własność Gminy Gliwice, 
wpisanej do kW nr Gl1G/00046417/7
Termin przetargu: 4 września 2014 r., 
godz. 11.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 4 300 000,00 zł 
Wadium: 430 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 
2014 r.

NIERUCHOMOŚCI 
NA SPRZEDAŻ

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

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta  
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu miejskiego w Gliwicach

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

że w siedzibie urzędu miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr 75-77/2014 do 30 kwietnia 2014 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
• nr 6/SP/14 do 28 kwietnia 2014 r.

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

i komunikaty urzędowe / Wykazy nierucho-
mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

Zarząd budynków 
miejskich II Towarzy-
stwo budownictwa 

Społecznego  
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Warszawska 35b, 
zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu pisemnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem garażu:

	ul. Domańskiego 6,  
pow. 18,36 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r., godz. 11.00.
Dokumenty do przetargu można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości 500,00 zł.

przetargu ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego:

	ul. Domańskiego 6,  
pow. 116,73 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r., godz. 10.00.
Dokumenty do przetargu można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości 1800,00 zł.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 
stronie www.tbs2.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIAdZIaŁkI POD  

buDOWNIcTWO  
mIeSZkaNIOWe

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

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości i przetargi na wysokość czynszu

Położone przy ul. lwowskiej  
w Gliwicach, obr. brzezinka

 działka nr 954/1 o pow. 863 m2

Termin przetargu: 21 maja 2014 r. o godz. 
11.00
cena wywoławcza: 141 000,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 maja 2014 r.

 działka nr 954/2 o pow. 861 m2

Termin przetargu: 21 maja 2014 r. o godz. 
12.00 
cena wywoławcza: 140 700,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 maja 2014 r.

 działka nr 954/4 o pow. 870 m2 
Termin przetargu: 21 maja 2014 r. o godz. 
13.00 
cena wywoławcza: 142 150,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 maja 2014 r.

 działka nr 954/5 o pow. 875 m2 
Termin przetargu: 22 maja 2014 r. o godz. 
10.00 
cena wywoławcza: 143 000,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Wadium należy wnieść do 19 maja 2014 r. 

 działka nr 954/6 o pow. 879 m2 
Termin przetargu: 22 maja 2014 r. o godz. 
11.00 
cena wywoławcza: 143 600,00 zł
Wadium: 14 400,00 zł
Wadium należy wnieść do 19 maja 2014 r.

 działka nr 954/7 o pow. 884 m2 
Termin przetargu: 22 maja 2014 r. o godz. 
12.00 
cena wywoławcza: 144 400,00 zł
Wadium: 14 500,00 zł
Wadium należy wnieść do 19 maja 2014 r.

 działka nr 954/8 o pow. 889 m2

Termin przetargu: 23 maja 2014 r. o godz. 
10.00 
cena wywoławcza: 145 250,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Wadium należy wnieść do 20 maja 2014 r. 

 działka nr 954/9 o pow. 893 m2

Termin przetargu: 23 maja 2014 r. o godz. 
11.00 
cena wywoławcza: 145 900,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Wadium należy wnieść do 20 maja 2014 r. 

 działka nr 954/10 o pow. 908 m2 
Termin przetargu: 23 maja 2014 r. o godz. 
12.00 
cena wywoławcza: 148 350,00 zł
Wadium: 14 900,00 zł
Wadium należy wnieść do 20 maja 2014 r.

15 maja 2014 r. o godz. 12.00 rozpocznie się 
ustny przetarg nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego centrum Spor-
towo-kulturalnego znajdującego się przy  
ul. Partyzantów w Gliwicach wraz z wewnętrzny-
mi instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji oraz infrastrukturą towarzyszącą  
i wyposażeniem, którego budowa zrealizowana 
została na nieruchomości obejmującej część 
działki nr 362 oraz część działek nr 344, 359, 360, 
363, 364, 1033, 1034 i 1105, obręb Przyszówka, 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej  
z wykorzystaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w dokumentacji 
projektowej na okres 3 lat.

miesięczny czynsz wywoławczy za cały przedmiot dzier-
żawy obejmujący część działek nr 362 o pow. 0,6620 ha 
(pow. całkowita działki wynosi 1,6881 ha), działki  
nr 363 o pow. 0,0063 ha (pow. całkowita działki wynosi  
0,0115 ha) oraz działki nr 360 o pow. 0,0605 ha (pow. 
całkowita działki wynosi 0,1080 ha) zabudowanej obiek-
tem Centrum Sportowo-Kulturalnego z wyposażeniem, 
a także instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą zreali-
zowanymi w ramach zadania „Budowa Centrum Spor-
towo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25” wynosi: 
400,00 zł netto (słownie złotych: czterysta 00/100). 

Wadium: 7200,00 zł netto (słownie złotych: siedem 
tysięcy dwieście 00/100) należy wpłacić na konto depo-
zytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbior-
czego staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wyko-
nania warunków umowy i pozostaje na koncie depozyto-
wym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na 
warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwo-
ta kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad określonych 
w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie  
w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego 
wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem 
podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.

Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w ter-

minie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca 
przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne prowadzące działalność gospodarczą, które 
spełnią warunki określone w specyfikacji przetargowej,  
a w szczególności które wpłacą wadium w wysokości 
określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być 
uznane na rachunku Gminy najpóźniej 12 maja 2014 r.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja 
przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia 
prezydenta miasta Gliwice PM-5953/14 z 9 kwietnia  
2014 r. dostępna na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale Ogło-
szenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. 

licytacja rozpocznie się 15 maja 2014 r. o godz. 12.00 
w pokoju 432 (IV piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-12-66/41.

Złóż wniosek  
na kartę rabatową! 

Zarejestruj się! Szczegóły na www.
gliwice.eu w dziale Dla mieszkańców

Szczegóły na www.gliwice.eu

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl/index.php
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/node/2488
https://gliwice.eu/node/2488
http://gliwice.eu/node/2488
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1233
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1252
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1115
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1310
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1311
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1312
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1313
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1314
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1315
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1316
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1317
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1318
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,1304
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1308
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1290
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1290
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1290
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kultura cO?  
GDZIe?      
kIeDy?

17 kWIeTNIa (cZWaRTek)
q godz. 17.00: Podwieczorek przy gramofonie  

– spotkanie muzyczne dla seniorów i nie tylko  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

18 kWIeTNIa (PIąTek) 
q godz. 17.00: Warsztaty literackie w Centrum Or-

ganizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6); prowa-
dzenie – Krzysztof Siwczyk

21 kWIeTNIa (PONIeDZIaŁek)
q godz. 17.00: „Dźwięki muzyki” – musical w Gliwic-

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

22 kWIeTNIa (WTORek)
q godz. 18.15: „W imię syna – historia zza żelaznej 

kurtyny” – pokaz specjalny filmu oraz spotkanie 
z reżyserką Rosalią Romaniec w Kinie AMOK  
(ul. Dolnych Wałów 3)

23 kWIeTNIa (ŚRODa)
q godz. 9.30 i 11.30: „Mała Syrenka” – spektakl 

Teatru Banialuka z Bielska-Białej w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)  
w ramach XX Dziecięcych Spotkań Teatralnych

q godz. 10.00 i 12.30: Warsztaty muzyczne  
z Małymi Instrumentami w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57) w ramach  
XX Dziecięcych Spotkań Teatralnych

24 kWIeTNIa (cZWaRTek)
q godz. 9.00 i 11.30: „Towarzystwo Pana 

Brzechwy” – spektakl Teatru Groteska z Krako-
wa w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat 55/57) w ramach XX Dziecięcych Spotkań 
Teatralnych

q godz. 16.00: „Biologiczny i kulturowy wymiar 
człowieka” – wykład w ramach Wszechnicy 
PAU w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II  
(ul. Jana Pawła II 5) wygłosi prof. Andrzej Pa-
szewski – wstęp wolny

q godz. 20.00: DKFuture: Future Shorts Spring Se-
ason 2014 – pokaz filmów krótkometrażowych 
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

q godz. 20.00: „Czwartek jazzowy” – jam session 
w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów Wojen-
nych 1) – wstęp wolny

a TakŻe: 
q 22 – 27 kwietnia: VII Festiwal Filmowy DRZWI 

w Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO 
(ul. Pszczyńska 85) – program imprez na www.
ffdrzwi.gkf.com.pl

q 23 kwietnia: „Gliwice czytają” – gliwickie obcho-
dy Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną oraz Śląską Sieć Metropolitalną 

q „Witaj Wiosenko!” – wystawa prac dzieci z gli-
wickich przedszkoli w Filii nr 9 Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (ul. Czwartaków 18) – czynna do  
24 kwietnia

q Wystawa obrazów Danuty Buli w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej (ul. Kościuszki 17) – czynna 
do 28 kwietnia

q „Moje malarskie horyzonty” – wystawa prac 
Grażyny Burzak w Galerii „Perkoz” przy Filii nr 5 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)  
– czynna do 30 kwietnia

q „Milenium” – wystawa prac Radka Szlagi w Czy-
telni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a) – czynna do 
30 kwietnia

q „Okręg tarnowski ZPAP z wizytą w Gliwicach” 
– wystawa w Centrum Organizacji Kulturalnych 
(ul. Studzienna 6) – czynna do 10 maja

malaRSkO W „PeRkOZIe”

23 kwietnia przypada Światowy Dzień książki i Praw autorskich. Z tej okazji miejska biblioteka 
Publiczna w Gliwicach oraz Śląska Sieć metropolitalna zapraszają miłośników książek i czytania 
na wyjątkowy happening!

– Tego dnia w samo południe zapraszamy wszystkich 
lubiących, kochających bądź uwielbiających czytanie na 
Skwer Doncaster przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 
Pokażmy się z książkami! Pokażmy, że Gliwice czytają! Im-
prezie towarzyszyć będą występy dzieci, konkursy, rozmowy 
o książkach i pasjach czytelniczych – zapowiadają gliwiccy 
bibliotekarze.

Tuż po happeningu rozpocznie się akcja „Podziel się 
książką”. – Będzie to doskonała okazja, aby wymienić prze-
czytane książki na takie, które ciągle znajdują się na liście 
„planuję przeczytać”. Jeśli masz w domu książki, których już 
nie potrzebujesz… przynieś je 23 kwietnia i wymień na inne. 
Bezgotówkowa wymiana pozwoli książkom znaleźć nowych 
właścicieli – przekonują pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Książki będzie można wymienić w trzech miejscach: 
na Placu Piłsudskiego – w godzinach od 12.00 do 17.00, 
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – od 17.00 do 
19.00 oraz w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 

(ul. Studzienna 6) – od 14.00 do 18.00. Wymiana dotyczy 
literatury pięknej, a nie podręczników szkolnych, atlasów, 
poradników i przewodników. Regulamin akcji można zna-
leźć na stronie www.biblioteka.gliwice.pl.

W ramach gliwickich obchodów Światowego Dnia 
Książki, nad którymi patronat objął prezydent miasta Zyg-
munt Frankiewicz, zaplanowano także: czytanie bajek dla 
przedszkolaków w filiach miejskiej biblioteki, „Czytanie 
ze Sznupkiem” przez gliwickie policjantki w Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz akcję „Zaczytane Gliwice, czyli Stacja 
Artystyczna Rynek czyta fraszki”. W sali konferencyjnej 
biblioteki przy Placu Inwalidów Wojennych 3 odbędą się 
warsztaty poetyckie, prowadzone przez Grupę Poetycką 
Horyzont z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wykład 
Bożeny Harazim z zakresu prawa autorskiego. Natomiast  
w COK „Perełka” Magdalena Foltyniak poprowadzi warsz-
taty pod hasłem „Zaprojektuj okładkę”. Szczegółowe infor-
macje są dostępne na stronie internetowej MBP.

1 kwietnia w Galerii „Perkoz” miejskiej biblio-
teki Publicznej w Gliwicach odbył się wernisaż 
wystawy „moje malarskie horyzonty” Graży-
ny burzak. 

Prace artystki zaprezentowane zostały bez ram. Tak 
nietypowa forma zachęca do skupienia uwagi na samym 
dziele, gdyż „rama, będąc ozdobnikiem, bywa też ogra-
niczeniem w postrzeganiu wszystkiego, co dany obraz 
wyraża…” – zasugerowała Dora Hara. 

Prof. dr hab. Dora Hara, która była gościem specjalnym 
wernisażu, prowadzi Pracownię Malarstwa w Społecznej 
Akademii Nauk w Łodzi. Jest jednocześnie przedstawi-
cielem międzynarodowego zrzeszenia World Textile Art 
Organization z siedzibą w Miami (USA). Od 20 lat zajmuje 
się tkaniną unikatową, instalacją malarską, sztuką perfor-
mance i open space. 

Grażyna Burzak nad zaprezentowanymi obrazami 
pracowała przez ostatnie dwa lata. Autorka podkreśla, że 
poprzez ekspresję nakładania pędzlem i szpachlą wyszuka-
nych barw, starała się oddać piękno magicznych uroczysk, 
zapisać ulotność polnych kwiatów i zatrzymać blaski zacho-
dów i wschodów słońca. 

W progach biblioteki zagościł również prof. zw. dr hab. 
Jan Antoszkiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania w Łodzi, 
który ocenił prace Burzak jako „wyważone malarstwo i stałe 
poszukiwanie nowych rozwiązań malarskich”.

Spotkaniu towarzyszył koncert w wykonaniu pianisty 
Jakuba Kubackiego oraz skrzypaczki Oli Hańskiej. Ekspozy-
cję można oglądać do końca kwietnia w Galerii „Perkoz” 
przy ul. Perkoza 12. 

„Moje malarskie horyzonty” to niejedyna wystawa 
prezentowana w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
W Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) można oglądać 

obrazy Danuty Buli, a w Filii nr 9 przy ul. Czwartaków 18 
– prace plastyczno-techniczne dzieci z gliwickich przedszko-
li, zerówek szkolnych, osiedlowego klubu „Chatka” oraz 
Młodzieżowego Domu Kultury pt. „Witaj Wiosenko!”. Na-
tomiast od 23 kwietnia w „dziewiątce” prezentowana bę-
dzie wystawa fotografii Andrzeja Waltera pt. „Jan Paweł II  
– ekslibris, fotografia”, przygotowana z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II.               

(bom)
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