
ISSN: 1642-1108

Tygodnik bezpłatny, 16/2015 (739), 16 kwietnia 2015

53 8 10

Szósta szpada w Polsce 
pochodzi z Gliwic!

O swojej sportowej karierze opowiada 
nam Paweł Krawczyk – szermierz Piasta 
Gliwice, srebrny medalista III edycji Pu-
charu Polski kobiet i mężczyzn w szpadzie, 
wieloletni reprezentant Polski. 

1% dla OPP
Po raz kolejny możemy przekazywać 

1% swojego podatku na rzecz gliwickich 
organizacji pożytku publicznego (OPP). 
Warto zdecydować, którą organizację 
wybrać. Przydatny wykaz publikujemy  
w tym numerze. 

Płatne parkowanie 
coraz bliżej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, od lipca ma zacząć obowiązywać płat-
ny system parkowania w centrum Gliwic. 
Przygotowania do jego wprowadzenia już 
trwają. Przypominamy więc – co i jak.

2 mln zł dla Gliwickiego 
Centrum Medycznego

Po marcowej sesji Rady Miasta GCM zy-
skało kolejne środki na poprawę warunków 
leczenia i pobytu pacjentów w placówce.  
2 mln zł z budżetu pozwolą zmodernizować 
kompleks i zakupić specjalistyczny sprzęt. 

Made in GLIWICE! 
Z taśmy produkcyjnej zjechał dwumilionowy samochód, który powstał  
w gliwickiej fabryce Opla. Jubileuszowym modelem jest kabriolet  
holden cascada. Auto trafi na rynek australijski.                                      3
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https://gliwice.eu/samorzad
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Od poniedziałku, 20 kwietnia, w Biurze Obsługi Inte-
resantów na parterze Urzędu Miejskiego (ul. Zwycię-
stwa 21) zostanie uruchomione stanowisko gliwic-
kiej skarbówki. 

Do 30 kwietnia klienci 
zarówno I, jak i II Urzędu Skar-
bowego w Gliwicach będą 
mogli tam pobierać potrzebne 
formularze, składać pisemne ze-
znania podatkowe za 2014 rok 
oraz uzyskiwać porady na temat 
zasad poprawnego wypełniania 

druków. Przedstawiciele fiskusa 
będą pełnić 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. 

Z każdym rokiem w Gliwicach przybywa osób starszych. Już dziś jest ich blisko  
57 tysięcy. To często ludzie samotni, schorowani, nieradzący sobie z nowymi tech-
nologiami. Bywają negatywnie postrzegani. W życiu codziennym napotykają na 
bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się.

Wsparcie dla seniorów pły-
nie zarówno ze strony rządu, 
jak i samorządu. Rząd przyjął 
dokument pt. „Założenia Dłu-
gofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce na lata 2014-2020”. 
Wcześniej w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej powstał De-
partament Polityki Senioralnej 
oraz Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Z kolei nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym 
umożliwiła reprezentantom sa-
morządu terytorialnego powoła-
nie gminnych rad seniorów.

Gliwicka Rada Seniorów pow- 
stała w 2010 r. Inicjatywa jej 
ustanowienia była oddolna  
i znalazła odzwierciedlenie  
w Programie Współpracy Mias- 
ta Gliwice z Organizacjami Po-
zarządowymi (w myśl ustawy  
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie). Rada ma 
charakter konsultacyjny, dorad-
czy, inicjatywny i opiniodawczy 
w sprawach dotyczących senio-
rów. Jej powstanie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie przewod-
niczyła jej osoba, która sprzyja 
tworzeniu pozytywnego klimatu 
oraz pomysłom członków rady. 
To Krystyna Jurczewska-Płońska, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

W Radzie Seniorów zasiadają 
zarówno osoby w wieku 60+, jak 

i... 30+. Specyficzna mieszanka 
młodości, doświadczenia i prak-
tycznej wiedzy daje satysfak-
cjonujące wyniki. Zainicjowano 
m.in. powstanie domu seniora, 
klubów seniora, karty seniora, 
windy dla niepełnosprawnych 
w budynkach administracji 
publicznej. Efekty te zostały 
dostrzeżone przez inne miasta, 
więc przedstawiciele rady są 
zapraszani do dzielenia się do-
brymi praktykami w działaniach 
na rzecz seniorów.

Za konkretnymi rezultata-
mi stoi kilkadziesiąt spotkań 

i kilkaset odbytych rozmów. 
Składa się na to m.in.: udział 
przedstawicieli Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Business 
Management Club w pracach 
zespołów roboczych nad aktu-
alizacją Strategii Zintegrowane-
go i Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gliwice do 2022 ro- 
ku, zgłaszanie propozycji do 
rocznych Programów Współ-
pracy, uczestnictwo w tworzeniu 
Śląskiej Rady ds. Polityki Senio-
ralnej, udział w spotkaniach  
w Sejmie i w posiedzeniach 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Z radą współpra-
cuje m.in. dyrektor GCOP, a na 
spotkania zapraszani są także 
przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego i Rady Miasta. Przy zarzą-
dzie Rady Seniorów funkcjonuje 

zespół ekspertów skupiający 
specjalistów różnych dziedzin.

Gliwice są jednym z miast  
o największym odsetku senio-
rów, będziemy zachęcać do 
podjęcia wysiłków na rzecz 
utworzenia oddziału lub co naj-
mniej punktu geriatrycznego. Na 
bieżąco będziemy prezentować 
dobre praktyki innych miast,  
np. możliwości bezpłatnych 
szczepień ochronnych czy roz-
wiązań w zakresie dostosowy-
wania przestrzeni publicznej 
m.in. dla osób starszych. Podjęte 
działania będą także wspierać 

pośrednio inne grupy społecz-
ne. Dzięki temu działania Rady 
Seniorów przyczynią się do pod-
noszenia jakości życia w naszym 
mieście.

Przedstawiciele rady na bie-
żąco stykają się z problemami 
i potrzebami osób starszych, 
pełniąc cotygodniowe dyżury  
w COK – filii Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Studziennej 6. Spotkacie 
ich tam Państwo w każdą środę 
w godz. 14.00 – 15.00. Do kon-
taktu zapraszamy wszystkie oso-
by chętne do współpracy!

Zarząd Rady Seniorów

AKTUALNOŚCI

TAK DZIAŁA GLIWICKA 
RADA SENIORÓW

Z PIT-EM DO BOI

ZBIÓRKA 
ELEKTROŚMIECI
W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. Jeśli 
chcesz pozbyć się z domu nieużywanych lub niedzia-
łających urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
to najbliższa okazja pojawi się w sobotę. 

18 kwietnia stanowisko, 
na którym będzie można zo-
stawić stary telewizor, telefon, 
monitor, lodówkę, kuchenkę, 
pralkę, niedziałające radio, 
zużyte żarówki lub inne niepo-
trzebne urządzenia, pojawi się 

w godzinach od 10.00 do 14.00  
na parkingu przy ul. Armii Ludo-
wej. Harmonogram kolejnych 
zbiórek można znaleźć na stro-
nie internetowej www.gliwice.
eu w zakładce „Ekologia”. 

                  (bom)
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W Gliwicach Rada Seniorów funkcjonuje już od 5 lat.  
Członkowie spotykają się co środę
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Jubileuszowym modelem jest kabriolet holden cascada 
z turbodoładowanym silnikiem 1.6 l o mocy 170 KM. 
Ten elegancki samochód w niebieskim kolorze (deep 
sky) jest przeznaczony na rynek australijski.

– Dwumilionowy samochód 
wyprodukowany przez gliwickiego 
Opla stanowi symboliczne otwar-
cie kolejnego etapu rozwoju nasze-
go zakładu, którego dopełnieniem 
będzie uruchomienie produkcji 
nowej generacji opla astry w dru-
giej połowie tego roku. Jesteśmy 
bardzo zgranym i doświadczonym 
zespołem, co pozwala nam pro-
dukować samochody najwyższej 
światowej klasy – powiedział An-
drzej Korpak, dyrektor generalny 
GM Manufacturing Poland.

Produkcja holdenów astra  
i cascada, przeznaczonych na eks-
port do Australii i Nowej Zelandii, 
rozpoczęła się w gliwickim zakła-
dzie w lutym tego roku. W grudniu 
planowane jest również rozpoczę-
cie produkcji buicka cascady, który 
trafi na rynek Ameryki Północnej. 

Na przestrzeni lat gliwicki ze-
spół zasłynął z produkcji wysokiej 
jakości samochodów, od miejskie-
go opla agila, przez cztery kolejne 
generacje kompaktowej astry, aż 
po rodzinnego minivana zafirę. 
Obecnie, obok cascady, zakład 
produkuje trzy wersje nadwozio-
we opla astry.

Fabryka Opla w Gliwicach 
jest jednym z największych pra-
codawców w regionie. Łącznie  
GM Manufacturing Poland za-
trudnia 3900 osób w trzech od-
działach: zakładzie produkującym 
samochody w Gliwicach (najwięk-
sze zatrudnienie) oraz dwóch 
oddziałach w Tychach. Od ponad  
16 lat zakład produkuje samocho-
dy na rynki Europy, Afryki, Amery-
ki Północnej, Azji i Oceanii.         

(as)

Dwumilionowe auto zjechało 
z taśmy gliwickiego Opla

Fabryka Opla działa w Gliwicach od ponad 16 lat. W zakładach powstało  
wiele modeli samochodów – np. opel astra IV, którego produkcję  
rozpoczęto w grudniu 2009 roku

Gliwickie Centrum Medyczne (do czerwca 2012 roku Szpital Miejski nr 1 przy ul. Ko-
ściuszki 29) zyskało po marcowej sesji Rady Miasta kolejne środki pieniężne na po-
prawę warunków leczenia i pobytu pacjentów w placówce. Dwa miliony zł z budżetu 
miasta pozwolą zmodernizować kompleks GCM i zakupić specjalistyczny sprzęt. 

Gminy, miasta i powiaty wy-
wiązują się ze swoich obowiąz-
ków w zakresie ochrony zdrowia, 
wielokrotnie angażując się w or-
ganizację i wsparcie finansowe 
lokalnych placówek medycznych. 
Przypomnijmy, że w minionej 
dekadzie Miasto Gliwice prze-
jęło na siebie zobowiązania po 
trzech miejskich szpitalach (likwi-
dowanych, restrukturyzowanych 
i przekształcanych w spółki) na 
łączną kwotę ponad 19,5 mln zł. 

Jeszcze wyższa okazała się po-
moc finansowa miasta, przezna-
czana w latach 2004 – 2014 na 
szpitalne inwestycje, remonty 
czy zakupy sprzętu medycznego, 
przekazywana w formie dotacji 
lub wkładu finansowego. 

Gliwickie Centrum Medyczne 
(dawny Szpital Miejski nr 1, spół-
ka z o.o. z niemal 100% udzia-
łem Miasta Gliwice) otrzymało  
w tym okresie prawie 24 mln zł. 
Dla porównania VITO-MED  

Sp. z o.o. (obecnie NZOZ, spółka 
pracownicza, a do października 
2007 r. Zespół Szpitali nr 2 przy 
ul. Radiowej) wsparto kwotą bli-
sko 10 mln zł, Szpital Wielospe-
cjalistyczny przy ul. Kościuszki 1 
(od października 2007 r. NZOZ, 
spółka pracownicza) – 9 mln zł,  
a Szpital Miejski nr 4 z Przy-
chodnią SPZOZ (dawny Szpital 
Wojskowy, którego właścicielem 
od 2012 r. jest miasto) – ponad  
600 tys. zł. Miasto wspomogło 

również inne podmioty wyko-
nujące działalność leczniczą.  
W grupie tej znalazły się: Gliwicki 
Ośrodek Adaptacyjno-Rehabili-
tacyjny / Społeczny Komitet Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym (5,7 mln zł), Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 
(1,1 mln zł) oraz Caritas Diecezji 
Gliwickiej (ponad 800 tys. zł).

Dwa miliony zł dla  
Gliwickiego Centrum  
Medycznego,  
zabezpieczone  
w tegorocznym budżecie 
miasta, pozwolą placówce 
zrealizować ważne  
inwestycje zaplanowane 
na ten rok.

GCM wykorzysta je przede 
wszystkim na modernizację 
oddziału kardiologii wraz z do-
posażeniem w specjalistyczny 
sprzęt, a także budowę nowego 
pawilonu szpitalnego. Pomiesz-
czenia i urządzenia Centrum 
zostaną ponadto dostosowane 
do szczegółowych wymogów 
stawianych podobnym placów-
kom przez ministra zdrowia. 
Środki z budżetu miasta będą 
też przeznaczane na dalszą kom-
puteryzację szpitala i stworzenie 
w nim zintegrowanego systemu 
obsługi pacjentów.

(kik)

2 mln zł dla Gliwickiego  
Centrum Medycznego
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mapka: Raz Dwa komunikacja wizualna
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PŁATNE PARKOWANIE 
CORAZ BLIŻEJ

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, od lipca 
ma zacząć obowiązywać 
płatny system parkowa-
nia w centrum Gliwic. 
Przygotowania do jego 
wprowadzenia już trwa-
ją, a my przypominamy, 
co i jak. 

Obecnie znalezienie w środ-
ku dnia miejsca postojowego 
w centrum Gliwic jest nie lada 
wyzwaniem. Aby zaparkować 
samochód, załatwić sprawę  
i odjechać, potrzeba zwykle spo-
ro czasu i cierpliwości. To wkrót-
ce ma się zmienić. Od lipca za 
parkowanie samochodu trzeba 
będzie płacić. 

DWIE STREFY  
– RÓŻNE STAWKI

Szczegółowe założenia do-
tyczące utworzenia Strefy Płat-
nego Parkowania (SPP) zostały 
zatwierdzone przez miejskich 
radnych w 2012 roku, ale na 
ostatniej sesji wprowadzono 
do uchwały Rady Miasta pewne 
zmiany. Uwzględniają one m.in. 
dostosowanie zapisów do ak-
tualnych przepisów prawnych, 
a także wykorzystanie PIAP-ów, 
czyli nowoczesnych i wielofunk-
cyjnych urządzeń. 

W centrum Gliwic na 
drogach publicznych będzie 
funkcjonować Strefa Płatnego 
Parkowania, złożona z dwóch 
podstref. Wyznaczono ją mniej 
więcej w odległości kilkuset 

metrów od Rynku i ulicy Zwy-
cięstwa. Droższa podstrefa A 
– oznaczona na mapie kolorem 
czerwonym – obejmie starówkę, 
a tańsza podstrefa B – oznaczo-
na na mapie kolorem zielonym 
– pozostałe ulice w centrum. 
W obydwu podstrefach istnieje 
blisko 2500 miejsc postojowych 
(niemal 350 w podstrefie A  
i 2100 w podstrefie B).

TYLKO W DNI ROBOCZE
Za parkowanie będziemy 

płacić od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 
Opłaty będą zróżnicowane 
(szczegóły w tabeli powyżej) – 
druga i trzecia godzina parkowa-
nia będą droższe od pierwszej, 

aby zachęcić do możliwie jak 
najkrótszego postoju. 15 minut 
to najkrótszy czas, za który bę-
dzie można zapłacić, natomiast 
kupując jednorazowo bilet na  
5 godzin, będzie można zajmo-
wać miejsce parkingowe przez 
cały dzień. 

Z opłat zwolnione będą m.in. 
osoby uprawnione do zatrzymy-
wania się na miejscach postojo-
wych dla niepełnosprawnych, 
kierowcy jednośladów oraz 
taksówkarze (na postojach). 
Właściciele i współwłaściciele 
samochodów mieszkający na 
terenie SPP będą mogli wykupić 
abonament za 120 zł rocznie, 
który umożliwi im parkowanie 
na obszarze obydwu podstref. 

Przewidziano także możliwość 
wykupywania tzw. ryczałtu wie-
lodniowego. 

JAK ZAPŁACIMY?
Przy ulicach objętych Strefą 

Płatnego Parkowania usta-
wionych zostanie ponad sto 
PIAP-ów. Nie będą to zwykłe 
parkomaty, ale punkty infor-
macji administracji publicznej. 
Będzie w nich można płacić za 
parkowanie, ale także uzyskać 
wiele informacji o mieście.  
W przypadku niezapłacenia za 
postój, kontrolerzy SPP będą 
nakładać kary w wysokości  
20 zł (jeśli opłata zostanie wnie-
siona w ciągu 7 dni) lub 50 zł 
(jeśli opłata zostanie wniesiona 
w późniejszym terminie).

O uruchamianiu systemu 
płatnego parkowania będziemy 
na bieżąco informować w ko-
lejnych numerach „MSI”. Pełną 
treść uchwały Rady Miejskiej 
dotyczącej SPP można znaleźć 
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu 
w zakładce Samorząd / Rada 

Miasta Gliwice / Uchwały Rady 
Miasta. 

(bom)

Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy  
prezydenta Gliwic: 

W całym systemie nie chodzi 
o uzyskanie kolejnego źródła 
dochodu, ale o zmniejszenie 
kłopotów z zaparkowaniem 
w centrum miasta. Koniecz-
ność płacenia za postój spo-
woduje zdecydowanie więk-
szą rotację aut. Kierowcy nie 
będą blokować miejsc przez 
wiele godzin, ale przyjadą 
załatwić konkretną sprawę 
i odjadą. 

Jadwiga  
Jagiełło-Stiborska,  
rzecznik prasowy  
Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach: 

Prace nad wprowadzeniem 
systemu płatnego parko-
wania już trwają. ZDM od-
powiada m.in. za przygoto-
wanie oznakowania miejsc 
postojowych. Rozpoczęliśmy 
już ustawianie znaków 
pionowych informujących 
o początku i końcu parkin-
gów. Ostatnio pojawiły się 
m.in. przy ul. Krupniczej,  
a w najbliższych tygodniach 
zostaną zamontowane 
m.in. przy ul. Krótkiej, Ple-
bańskiej i Placu Wszystkich 
Świętych. Modernizujemy 
też istniejące w centrum 
miasta miejsca postojowe. 
Aktualnie trwa remont przy 
ul. Wybrzeże Wojska Pol-
skiego. Prace przy tej ulicy 
zakończą się w maju.

OPŁATY ZA PARKOWANIE  
W POSZCZEGÓLNYCH PODSTREFACH

Czas
Opłata

Podstrefa 
A

Podstrefa 
B

minimum 15 minut 70 gr 40 gr
1 godzina 2,80 zł 1,60 zł
2 godzina 3,30 zł 1,90 zł
3 godzina 3,90 zł 2,20 zł
4 godzina 2,80 zł 1,60 zł

cały dzień w godzinach od 
10.00 do 18.00

Opłata większa niż 15,60 zł 
dla podstrefy A 

i 8,90 zł dla podstrefy B 
jest przeliczana na minuty 

postoju w kolejnych 
dniach.

15,60 zł 8,90 zł
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EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach zaprasza uczniów 
szkół podstawowych do udziału w XV Wojewódzkim 
Konkursie Plastyczno-Literackim „Niepełnosprawni – 
tacy sami czy inni?”. 

Celem przedsięwzięcia, pod  
patronatem dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty i prezydenta 
Gliwic, jest m.in.: propagowa-
nie idei integracji wśród dzieci, 
wzbudzanie poczucia empatii 
dla osób niepełnosprawnych, 
uzmysłowienie uczniom, że oso-
by niepełnosprawne mają takie 
same potrzeby i uczucia jak peł-
nosprawne, kształtowanie właści-
wych relacji między osobami nie-
pełnosprawnymi a otoczeniem,  
a także rozbudzanie i kształto-
wanie wyobraźni plastycznej  
i literackiej dziecka.

Zadaniem każdego uczestnika 
konkursu jest wykonanie dowol-
ną techniką pracy plastycznej 
na temat: „Niepełnosprawni 

– tacy sami czy inni?”. Do niej 
należy dołączyć pracę literacką 
– 12-wersowy (3 zwrotki) wiersz 
rymowany własnego autorstwa. 
Prace będą oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy 
I-II, III-IV i V-VI. Termin przyjmo-
wania zgłoszeń (na adres szkoły:  
ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwi-
ce) upłynie 20 kwietnia. Wyniki 
konkursu zostaną opublikowane 
na stronie SP nr 7 (www.sp7gli-
wice.pl) 30 kwietnia, a wręczenie 
nagród i otwarcie wystawy prac 
laureatów odbędzie się 14 maja 
w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach. Szczegółowe informacje  
o konkursie można znaleźć na 
stronie internetowej organiza-
tora.

NIEPEŁNOSPRAWNI 
– TACY SAMI CZY INNI?„ODYSEJA UMYSŁU”

MISTRZOWIE POLSKI Z GLIWIC!

DZIECIAKI DO KINA!

SZKOLNE ELIMINACJE

Ile waży słoń morski po urodzeniu? Czy można głaskać 
mieszkańców obszarów polarnych? Jak żyje się ludziom 
w Antarktyce? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają 
uczestnicy najbliższego Dziecięcego Saloniku Filmowego 
w Kinie AMOK.

19 kwietnia kino przy ul. Dol- 
nych Wałów 3 odwiedzi Miko-
łaj Golachowski – przyrodnik  
i podróżnik, kierownik polskich 
wypraw antarktycznych oraz 
przewodnik, który odpowie na 
intrygujące pytania młodych 
widzów. Przeczyta również 
fragmenty swojej książki „Pupy, 
ogonki i kuperki...”, czyli skarbni-
cy ciekawostek o zwierzątkach, 
napisanej z dużą dozą humoru. 
Na ekranie dzieci zobaczą zaś 
przygody znanych i lubianych 
animowanych podróżników („Bo-
lek i Lolek – Wyścig do Bieguna”, 
„Reksio Robinson”, „Przygody 
Kapitana Pyk Pyka”, „Pampalini 

i Yeti”). „Podróżniczy poranek” 
rozpocznie się o godzinie 11.00. 

Natomiast 26 kwietnia  
w AMOKU szykuje się kolejne 
spotkanie z cyklu „Dzieciaki na 
horyzoncie”. W ramach tego 
przedsięwzięcia, promującego 
kino tworzone z myślą o wrażli-
wych i mądrych widzach, jakimi 
są najmłodsi, wyświetlony zosta-
nie film „Niesforny Bram”. To dy-
namiczna, pełna humoru i ciepła 
historia chłopca, którego energia 
i ciekawość świata zderza się ze 
szkolną rutyną. Początek pokazu 
– godz. 16.00. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
www.amok.gliwice.pl.

23 kwietnia w Centrum Organizacji Kulturalnych (ul. Stu-
dzienna 6) Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice organizuje 
eliminacje szkolne do VII Festiwalu Rytm Gliwice. 

Przedsięwzięcie ma na celu 
wyłonienie uzdolnionych wokal-
nie uczniów (solistów i zespoły), 
którzy wezmą udział w paździer-
nikowym finale. Zainteresowani 
powinni w terminie do 21 kwiet-

nia przesłać zgłoszenie na adres 
e-mail: eliminacjerytm@gmail.
com. Liczba miejsc jest ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Impreza w COK rozpocznie się  
o godzinie 16.00.                   (bom)

Sześcioosobowa grupa uczniów z Gimnazjum FILOMATA w Gliwicach wywal-
czyła mistrzostwo Polski w 24. Finale Ogólnopolskiego Projektu „Odyseja 
Umysłu”. W maju uczniowie będą reprezentować nasz kraj, region i miasto na  
36. Światowych Finałach Konkursu, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. 

Zwycięska drużyna FILO-
MATY to sześciu uczniów I klasy 
gimnazjum: Dorota Cichoń, 
Zuzanna Wróbel, Mateusz Sper-
czyński, Piotr Lazarek, Wiktor 
Kordala i Jakub John. Do „odyse-
jowej podróży” grupa przygoto-
wywała się pod czujnym okiem 
nauczycieli: Dariusza Karolczyka 
i Huberta Janowskiego. Mottem 
gimnazjalistów były zaś słowa 
Walta Disneya: „Jeśli potrafisz  
o czymś marzyć, to potrafisz 
także tego dokonać”. 

Uczniowie sięgnęli po naj-
trudniejsze wyzwanie „Odysei 
Umysłu”. Wybrali pracę nad 

problemem technicznym „Po-
ciąg do wyzwań”, łączącym 
umiejętności konstrukcyjne  
z teatralnymi. Ich zadaniem było 
skonstruowanie pojazdu, który 
będzie przemieszczać się po to-
rach i zatrzymywać na różnych 
stacjach, pokonując przeszko-
dy pomiędzy przystankami. 
Wszystko to odbyło się w formie 
spektaklu, który opowiadał  
o perypetiach maszyny w obec-
ności zabawnego konduktora 
służącego radą podróżnym. 

– Młodzież poświęciła na to 
swój cały wolny czas – ponad 
dwieście godzin przygotowań, 

prób, kryzysów i twórczej rado-
ści. Problem techniczny nie tole-
ruje improwizacji, wszystko mu-
siało być dograne do ostatniego 
szczegółu, aby skonstruowana 
maszyna nie zawiodła w chwili 
prezentacji. Warto było włożyć 
tyle wysiłku – nagrodą był tytuł 
Mistrza Polski – mówi Elżbieta 
Więcław, dyrektor Zespołu 
Szkół FILOMATA. 

Projekt „Odyseja Umysłu” 
towarzyszy szkołom FILOMATY 
od dziewięciu lat. – Poza świet-
ną zabawą przynosi znakomite 
długofalowe efekty, które będą 
wartością dodaną na całe życie 
naszych uczniów. To przede 
wszystkim umiejętność pracy  
w grupie, szukanie rozwiązań 
dla każdego problemu, rozwija-
nie kreatywności i przedsiębior-
czości. Ten projekt fantastycznie 
rozwija cierpliwość i uczy na-
stawienia na rozwój – dodaje 
Elżbieta Więcław.

Teraz przed gimnazjalistami 
ostatni etap – zebranie fundu-
szy i wyjazd na światowe finały 
konkursu, które odbędą się  
w dniach 19 – 24 maja w Michi-
gan State University (East Lan-
sing) w USA. Trzymamy kciuki! 
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„Odyseja Umysłu” to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego kon-
kursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. 
Patronat nad polską edycją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem jest rozwój zdol-
ności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek, poprzez angażowanie grupy uczestników  
w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które można rozwiązać 
na wiele sposobów. Każda drużyna przygotowuje jedno zadanie w trybie długoterminowym,  
a drugie zadanie poznaje w momencie eliminacji. Zadania nazywane są Problemami. Ich roz-
wiązanie wymaga wykorzystania różnych talentów i umiejętności uczestników. Szczegółowe 
informacje o projekcie znajdują się na stronie www.odyseja.org.

Kadr z filmu 
„Niesforny 
Bram”

http://www.sp7gliwice.pl
http://www.sp7gliwice.pl
http://www.amok.gliwice.pl
mailto:eliminacjerytm@gmail.com
mailto:eliminacjerytm@gmail.com
http://www.odyseja.org
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AKTUALNOŚCI

Aż 550 ton nowego, czystego piasku trafi do piaskownic na placach zabaw, którymi administruje Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. Akcja wymiany piasku już się rozpoczęła. 

Na terenie placów zabaw, 
którymi opiekuje się MZUK, 
znajduje się ponad 50 piaskow-
nic. Wymiana piasku odbywa 
się dwa razy w roku – na po-
czątku sezonu (w kwietniu) oraz  
w trakcie wakacji (w lipcu). Stary 
piasek jest całkowicie usuwany, 
a piaskownica jest dezynfeko-

wana przy pomocy specjalnego 
środka, który jest bezpieczny dla 
dzieci korzystających z piaskow-
nicy. Piasek posiada atest – nie 
tylko świetnie lepi się z niego 
babki i buduje zamki, ale jest 
także bezpieczny dla maluchów 
(nie pyli, nie ma w nim ka- 
myków).

Miejskie place zabaw są co-
dziennie sprzątane. Większość 
jest ogrodzona, żeby jak najdłużej 
utrzymać czystość. Ogrodzenie to 
też częściowa ochrona przed zwie-
rzętami, żeby nie zabrudzały pia-
skownic. – Regulamin utrzymania 
czystości i porządku w Gliwicach 
zakazuje właścicielom wyprowa-

dzania czworonogów na teren 
placu zabaw. Za złamanie tych 
zasad grozi mandat karny wyso-
kości 500 złotych. W ubiegłym 
roku podjęliśmy 538 interwen- 
cji dotyczących wyprowadzenia 
psów bez nadzoru. Interweniowa-
liśmy też w sprawach dotyczących 
właścicieli psów, którzy nie sprzą-

tali nieczystości po swoich pupi-
lach – mówi Marcin Kuczkowski, 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej 
w Gliwicach. – Warto pamiętać, 
że plac zabaw ma służyć przede 
wszystkim dzieciom. Zabawa 
musi być bezpieczna. Nie bądźmy 
więc obojętni – jeśli widzimy bie-
gającego na terenie placu zabaw 
psa – niezwłocznie zgłaszajmy to 
dyżurnemu Straży Miejskiej pod 
bezpłatnym numerem alarmo-
wym 986 – dodaje Kuczkowski.  

Pieczę nad miejskimi pia-
skownicami sprawuje też Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Gliwicach. Czystość piasku 
sprawdzana jest co najmniej 
dwa razy w roku. Nad stanem 
miejskich placów zabaw na bie-
żąco czuwają także pracownicy 
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach. Każde takie 
miejsce kontrolowane jest co naj-
mniej raz w tygodniu pod kątem 
bezpieczeństwa oraz czystości. 
Zauważone usterki lub zniszcze-
nia usuwane są na bieżąco. 

Wszystkie place zabaw speł-
niają normy bezpieczeństwa. 
Stare lub wyeksploatowane urzą-
dzenia wymieniane są na nowe. 
Od kilku lat każdy modernizowa-
ny plac zabaw wyposażany jest  
w przynajmniej jedno urządzenie 
integracyjne, czyli umożliwiające 
zabawę także dzieciom niepełno-
sprawnym.                                 (as)

Trwa głosowanie w konkursie „Podwórko NIVEA”. O plac zabaw ufundowany przez 
firmę NIVEA Polska walczą m.in. Gliwice. 

– Od wielu lat wspiera-
my rozwój rodzin i lokalnych 
społeczności. Do tej pory zbu-
dowaliśmy w Polsce 100 pla- 
ców zabaw i wyposażyliśmy  
100 szkółek piłkarskich. W tym 
roku zapraszamy do kolejnej 
akcji. Wybudujemy niepowta-
rzalne podwórko NIVEA w 40 lo-
kalizacjach w całej Polsce. Będą 
to Rodzinne Miejsca Zabaw,  

w których rodzice i dzieci będą 
mogli wspólnie spędzić czas  
w aktywny sposób – informują 
organizatorzy przedsięwzięcia. 

Do konkursu zgłoszono 1023 
propozycje. Wśród nich znala-
zły się dwie lokalizacje z Gliwic, 
wskazane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe – przy ul. Sztabu 
Powstańczego w dzielnicy Szobi-
szowice i ul. Sieronia w Starych 

Gliwicach. O tym, gdzie powsta-
ną place zabaw, zadecydują in-
ternauci. Głosowanie na stronie 
www.nivea.pl/podworko już 
trwa! Aby wziąć w nim udział, 
wystarczy posiadać aktywny ad-
res e-mail. Każdego dnia można 
oddać jeden głos na wybraną 
przez siebie lokalizację. Pierw-
szy etap głosowania, w którym 
zostanie wyłonionych 20 miejsc, 

zakończy się 30 kwietnia, a dru-
gi (kolejne 20 miejsc) – 31 maja. 
Aktualne wyniki i szczegółowe 
informacje można znaleźć na 
stronie konkursu. Zachęcamy 
do głosowania na Gliwice!

Warto wspomnieć, że w na-
szym mieście jest już jeden plac 
zabaw NIVEA. Powstał w 2012 r. 
przy ul. Dzionkarzy w Sośnicy 
(na zdjęciu obok). W konkur-

sie zorganizowanym z okazji  
100. urodzin marki, firma NIVEA 
Polska ufundowała 100 dzie-
cięcych ogródków. Dwa miasta 
otrzymały je poza konkursem. To 
Poznań, gdzie spółka ma swoją 
siedzibę oraz Gliwice, skąd wy-
wodzi się twórca tego najsław-
niejszego kremu wszechczasów 
– Oscar Troplowitz. 

(bom)

GŁOSUJ  
NA GLIWICE!

NOWY PIASEK  
W PIASKOWNICACH
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O swojej sportowej karierze opowiada nam Paweł KRAWCZYK – szermierz Piasta 
Gliwice, srebrny medalista III edycji Pucharu Polski kobiet i mężczyzn w szpadzie, 
wieloletni reprezentant Polski. Jest obecnie najwyżej notowanym zawodnikiem 
reprezentującym klub ze Śląska w ogólnopolskim rankingu Polskiego Związku Szer-
mierczego.

Jak walczyło ci się w ostat-
nich zawodach? Walczyłeś 
u siebie, bo Puchar Polski 
zorganizowano w Gliwi- 
cach. 
Bardzo dobrze. W fazie grupowej 
przegrałem tylko jedną walkę.  
W walkach pucharowych do 
czołowej ósemki walczyło mi się 
naprawdę nieźle, dopiero póź-
niej zaczęły się schody, które na 
szczęście udało mi się pokonać. 

Żałuję tylko, że w finale nie da-
łem rady pokonać Radka Zawrot-
niaka (pierwszego zawodnika  
w klasyfikacji Polskiego Związ-
ku Szermierczego – przyp. red.), 
chociaż byłem naprawdę blisko 
wygranej.

Gratulacje! Srebro w Pucha-
rze Polski seniorów to wielki 
wyczyn, ale nie jest to twój 
pierwszy medal. Szósta po-
zycja w ogólnopolskim ran-
kingu szpadzistów też nie 
jest przypadkowa. Na wiele 
sukcesów, którymi możesz 
się pochwalić, pracowałeś 
pewnie latami. Pamiętasz 
swoje pierwsze zwycięstwo 
ze szpadą w dłoni? 

Pierwszej wygranej się nie za-
pomina. To było we Wrocławiu 
w 2002 roku na ogólnopolskim 
turnieju dla dzieci, gdzie zająłem 
pierwsze miejsce. Pamiętam to 
doskonale! Później przyszedł czas 
na ważniejsze osiągnięcia: tytuł 
Mistrza Polski do lat 20, brązowy 
medal na Mistrzostwach Europy 
do lat 23. Po drodze było tak-
że wiele drużynowych medali, 
które wywalczyliśmy wspólnie  

w mistrzostwach Polski oraz wie-
le miejsc w czołowej ósemce na 
zawodach rangi Pucharu Polski.

Przechodzenie z jednej ka-
tegorii do innej, by w końcu 
znaleźć się w gronie senio-
rów, wydaje się niezwykle 
skomplikowaną i trudną dro-
gą do pokonania. 
To prawda. Zawsze ciężko jest 
przejść do wyższej klasy rozryw-
kowej, szczególnie że walczą 
tam zawodnicy, którzy zazwyczaj 
mają więcej doświadczenia. Po-
jedynki z nimi to nierzadko lek-
cja pokory, ale także szansa na 
zrobienie postępów. Zdobywane 
doświadczenie pozwala nawiązać  
z nimi walkę na równym poziomie. 

Jak oceniasz szermierczy po-
tencjał Gliwic? 
Gliwice to jedno z lepszych 
miast na mapie Polski w tema-
tach związanych z szermierką. 
Możemy pochwalić się wie-
loma sukcesami – zwłaszcza 
wśród juniorów młodszych i ju-
niorów. Dzięki profesjonalnym 
treningom – od najmłodszych 
lat – najpierw dzieci, a potem 
już młodzież, osiągają bardzo 
dobre wyniki. Kadra trenerska 
jest naprawdę bardzo dobra. 
Mamy wielu szkoleniowców, któ-
rzy kiedyś byli trenerami kadry 
narodowej i którzy wychowali 
wielu świetnych zawodników. 
Mamy też gdzie trenować. Jako 
zawodnicy Piasta Gliwice korzy-
stamy z sali szermierczej przy  
ul. Warszawskiej, która jest wypo-
sażona w specjalistyczny sprzęt. 
W ogóle w Gliwicach panuje faj-
ny klimat dla szermierki. Odby-
wa się tu większość zawodów  
z cyklu Pucharu Polski seniorów. 
Jednym z bardziej prestiżowych 
zawodów w kraju jest Memoriał 
Antoniego Franza, organizowany 
przez Piasta Gliwice i w dużej 
mierze dofinansowany przez 
miasto, na który przyjeżdżają 
zawodnicy z innych państw. 

Ile czasu poświęcasz na tre-
ningi?
Staram się trenować przynaj-
mniej 4 razy w tygodniu: na 
rozgrzewkę praca nóg, indy-
widualne bądź grupowe lekcje  
z trenerami, a później już walki. 
Do tego jeszcze dochodzi siłow-
nia. Nie jest łatwo wygospoda-
rować na to czas, bo właśnie 
kończę studia i muszę skupić się 
też na nauce. Ale szermierka to 

piękna dyscyplina sportu – warta 
uwagi i wielu poświęceń. 

Najbliższe plany sportowe?
W tym roku chciałbym na pewno 
zdobyć medal na Mistrzostwach 
Polski indywidualnie oraz w dru-
żynie, a także wypaść jak naj-
lepiej w końcowej klasyfikacji 
Polskiego Związku Szermiercze-
go. Jeżeli mówimy o najbliższej 
przyszłości, to udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janeiro –  
w końcu to marzenie każdego 
sportowca. Wprawdzie wiele razy 
byłem reprezentantem Polski, 
brałem też udział w Uniwersja-
dzie (igrzyska studenckie – przyp. 
red.), ale na Igrzyska Olimpijskie 

jeszcze nie udało mi się pojechać 
– tu wszystko zależy od rankin-
gu Międzynarodowego Związku 
Szermierczego i decyzji trenerów. 

Rozmawiała Katarzyna Magiera

LUDZIE/SPORT

SZÓSTA SZPADA W POLSCE 
POCHODZI Z GLIWIC!

Paweł Krawczyk będzie star-
tował w 49. Międzynarodo-
wym Turnieju „O Stalową 
Klingę Hutnika”, który zosta-
nie rozegrany 18 kwietnia 
w hali przy ul. Sikorskiego 
w Sośnicy oraz Memoriale 
Antoniego Franza, który 
odbędzie się w tym samym 
miejscu 19 kwietnia. 

Szermierka to piękny, ale wymagający sport.  
Paweł Krawczyk stara się trenować co najmniej  
4 razy w tygodniu

Trening młodych szermierzy Piasta Gliwice 

Zmagania szermierzy w Turnieju „O Stalową Klingę Hutnika”  
to w Gliwicach już wieloletnia tradycja 
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SPORT

SIATKARKI  
Z GLIWIC 
CORAZ 
BLIŻEJ I LIGI!
W miniony weekend w Proszowicach zawodniczki  
KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice wywalczyły miej-
sce w turnieju finałowym II ligi siatkówki kobiet. 
Wygrały 2 z 3 starć i będą miały szansę powalczyć  
o awans do I ligi. 

Zmagania w Proszowicach 
trwały 3 dni (od 10 do 12 kwiet-
nia). Gospodarzem turnieju był 
zespół AGH Kraków. Oprócz 
gospodarzy i gliwiczanek w pół- 
finałach zmierzyły się też za-
wodniczki AZS Warszawa i Che- 
mika Police. – To jest trzydniowy 
turniej. Trzeba wytrzymać fizycz-
nie i być odpornym psychicznie. 
Gospodarze zawsze ustawiają 
plan gier pod siebie, ale takie ich 

prawo.  Wszystkie zawodniczki 
muszą być skoncentrowane  
i gotowe do gry w  każdym mo-
mencie, nawet te rezerwowe 
–  podkreślał przed turniejem 
doc. Krzysztof Czapla, trener 
akademiczek z Gliwic. Nadzieje  
i apetyty na wygraną były spore, 
bo siatkarkom z gliwickiego AZS 
marzy się awans do wyższej kla-
sy rozgrywkowej. Akademiczki  
z Gliwic dobrze rozpoczęły tur-

niej, pewnie wygrywając swój 
pierwszy mecz z AZS AWF War-
szawa 3:0 (26:24, 25:19, 25:18). 
Kolejnym rywalem gliwiczanek 
były faworytki tego spotkania 
– PSPS Chemik Police. Nasze 
siatkarki, po zaciętym meczu, 
przechyliły szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść i pokonały fawo-
rytki z Polic 3:2 (25:19, 22:15, 
15:25, 25:21, 15:7). – Byliśmy 
kilka lat temu w pierwszej lidze. 

Po spadku nie odpuszczamy.  
W zeszłym roku niewiele brako-
wało nam do awansu – mimo 
początkowej przewagi w decy-
dującym meczu przegraliśmy 
ostatecznie w piątym secie – 
wspomina doc. Czapla. W trze-
cim i ostatnim meczu turnieju 
półfinałowego, rozgrywanego  
w Proszowicach, siatkarki AZS 
Gliwice uległy AGH Kraków 2:3 
(25:20, 25:21, 16:25, 15:25, 

9:15).  Ten wynik nie przekreśla 
jednak ambitnych planów aka-
demiczek z Gliwic. Dwa wygrane 
sety w starciu z AGH Kraków dają 
siatkarkom z gliwickiej Politech-
niki prawo gry w turnieju fina-
łowym. Wyłoni on dwa zespoły, 
które awansują do I ligi. 

(mag)
 

PÓJŚĆ ZA CIOSEM.  
W SOBOTĘ PIAST ZAGRA W BIAŁYMSTOKU

Po bardzo dobrym meczu w ubiegłej kolejce Piast Gli-
wice pokonał na własnym stadionie Śląsk Wrocław  
2:0 (0:0). Oba gole dla gliwiczan strzelił Łukasz Han-
zel. W najbliższą sobotę podopieczni Radoslava Látala 
zmierzą się z Jagiellonią, która zajmuje obecnie trzecie 
miejsce w tabeli.  

W ubiegłej kolejce Piast roze-
grał dobre spotkanie. Wygrał ze 
Śląskiem zasłużenie. – Cieszą nas 
3 punkty. W naszej sytuacji były 
one potrzebne jak tlen. Dobrze, 
że Piast wygrał. Dla mnie to jest 
najważniejsze – mówił po końco-
wym gwizdku bohater spotkania, 
Łukasz Hanzel. – Nadal możemy 
atakować pierwszą ósemkę. 
Śląsk to bardzo mocna drużyna 
i jeżeli potrafimy ich pokonać, 
to nie możemy bać się nikogo 
– przyznał grający od pierwszej 
minuty w meczu ze Śląskiem 
Ruben Jurado.

W najbliższą sobotę piłkarzy 
Piasta czekać będzie ciężka prze-
prawa w Białymstoku. Jagiellonia 
zajmuje obecnie trzecie miejsce 
w tabeli piłkarskiej ekstraklasy.  
– Pojedziemy napędzić im stra-
cha i wyszarpać trzy punkty – 
dodał Ruben Jurado. 

(as)

Jagiellonia Białystok  
– Piast Gliwice,  
18 kwietnia (sobota), 
godz. 18.00. 
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SPOŁECZEŃSTWO

KRS NAZWA ORGANIZACJI
0000399191 „FUNDACJA RÓŻYCZKA”
0000067175 „POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA”
0000247809 CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

0000152376 CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA „TEEN CHALLENGE” z dopiskiem DLA ODDZIAŁU 
GLIWICKIEGO

0000001456 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
0000001366 EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH
0000107061 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „NADZIEJA”
0000407242 FUNDACJA ŚWIĘTEJ RITY

0000283966 FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI 
CHARYTATYWNEJ RADAN

0000000715 GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

0000221601 GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „STOKROTKA” TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ

0000004561 GLIWICKIE STOWARZYSZENIE TANECZNO SPORTOWE SZOK – GLIWICE
0000001446 GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
0000002344 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH

0000179042 GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII 
– INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH

0000003643 HABITAT FOR HUMANITY GLIWICE
0000003074 KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS” GLIWICE
0000001451 KLUB SPORTOWY „CARBO-GLIWICE” W GLIWICACH
0000002402 KLUB SPORTOWY „KODOKAN”
0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem ODDZIAŁ REJONOWY PCK W GLIWICACH
0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI, KOŁO W GLIWICACH
0000312250 PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH PRZYJAZNY SWOIM SENIOROM
0000275706 SIKRET GLIWICE
0000002643 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
0000363171 STOWARZYSZENIE „ABADÁ CAPOEIRA GLIWICE”
0000328818 STOWARZYSZENIE „CAŁA NAPRZÓD”
0000148413 STOWARZYSZENIE „NASZ SZPITAL”

0000252980 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO 
„POMOCNA DŁOŃ”

0000003452 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIEKUNÓW  
I PRZYJACIÓŁ „SON” W GLIWICACH

0000373624 STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO

0000180548 STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW WETERANÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
1919-1956 IM.GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

0000001834 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W GLIWICACH
0000322933 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY
0000002841 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI GLIWICKIEJ W GLIWICACH
0000269884 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM

0000003454 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH IM. ŚW. JÓZEFA Z SIEDZIBĄ  
W GLIWICACH

0000138202 TACY SAMI
0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE z dopiskiem „ODDZIAŁ W GLIWICACH”
0000087613 TOWARZYSTWO BRYDŻOWE „SILESIA” W GLIWICACH
0000022162 TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
0000325158 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GLIWICKIE

0000131323 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY  z dopiskiem  
„TPD ODDZIAŁ MIEJSKI GLIWICE”

0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem H. GLIWICE

Wykaz gliwickich organizacji pożytku publicznego uprawnionych  
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.  

1% DLA  
OPP
Już po raz kolejny możemy przekazywać  
1% swojego podatku na rzecz gliwickich or-
ganizacji pożytku publicznego (OPP). War-
to zdecydować, którą organizację wybrać. 
Przydatny wykaz publikujemy obok. Pamię-
tajmy: przekazując 1% z własnego PIT którejś 
z OPP, nie tracimy ani złotówki – równowar-
tość jednego procenta i tak musielibyśmy 
przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

Jak wspomóc uprawnione gliwickie organizacje po-
żytku publicznego do otrzymania 1% naszego podatku 
za 2014 rok? Wystarczy wykonać kilka prostych kroków. 

PO PIERWSZE – należy złożyć zeznanie podat-
kowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 kwietnia. 

PO DRUGIE – trzeba uiścić podatek wynikający 
z deklaracji. Należna kwota musi być zapłacona nie 
później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu ter-
minu złożenia zeznania podatkowego. To istotne przede 
wszystkim w przypadku podatników, których zaliczki 
roczne były pobierane w kwocie niższej niż zobowiąza-
nie za dany rok. Podatek musi być zapłacony w całości 
w stosunku do kwoty 1%, którą mamy przekazać.

PO TRZECIE – należy wybrać organizację pożyt-
ku publicznego, której chcemy przekazać 1%. Wykaz 
uprawnionych gliwickich organizacji dostępny jest rów-
nież online (na stronie www.gcop.gliwice.pl w zakładce 
Dom Aktywnej Młodzieży pod hasłem „Kampania 1%  
w roku 2015”). Wykaz wszystkich OPP zarejestrowanych 
w Polsce dostępny jest natomiast w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
pod adresem www.mpips.gov.pl

PO CZWARTE – w formularzu PIT w polu 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” trzeba 
podać numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej 
organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania. Kwota 
ta nie może być wyższa niż 1% podatku wskazanego  
w zeznaniu. Jednak to podatnik decyduje, czy będzie to 
cały 1%, czy też jego cząstka. W tym drugim przypadku 
wpisujemy kwotę mniejszą niż 1%.

1% podatku mogą przekazywać również emeryci  
i renciści! Wystarczy na podstawie otrzymanego z ZUS 
PIT-40A samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe we 
właściwym urzędzie skarbowym. To samo dotyczy osób, 
za które deklarację wypełnia i składa pracodawca. 

Więcej informacji na temat tego, jak przekazać 
1% podatku za 2014 rok można znaleźć na stronie  
http://poradnik.ngo.pl/x/1285690. Dodatkowo Gli-
wickie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi 
akcję bezpłatnego rozliczania PIT-ów w zamian za 1% 
podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku pu-
blicznego. Pod numerem telefonu 32/775-18-37, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00, 
można ustalić termin spotkania z wolontariuszką Anetą 
Lipiec. Do rozliczenia przyjmowane będą jedynie PIT-y  
z kompletem dokumentów.

http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.mpips.gov.pl
http://poradnik.ngo.pl/x/1285690
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KULTURA

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Miasto Gliwice 
zapraszają melomanów na trzydziestą piątą edycję 
Gliwickich Spotkań Chóralnych. Impreza odbędzie się  
w najbliższy weekend. 

18 kwietnia o godzinie 18.00 
w Centrum Kultury Studenckiej 
MROWISKO (ul. Pszczyńska 85) 
rozpocznie się koncert zatytu-
łowany „Barwy dźwięków i wie-
ków”. Wystąpią chóry Akademii 
Techniczno-Humanistycznej  
z Bielska-Białej pod dyrekcją 
Jana Borowskiego oraz Resonans 
Con Tutti z Zabrza pod kierow-
nictwem Waldemara Gałązki. 
Zaprezentują muzykę świecką, 

popularną, rozrywkową i ludową 
w chóralnych opracowaniach.

Natomiast 19 kwietnia w koś- 
ciele pw. Wszystkich Świętych 
zaśpiewają: Rybnicki Chór Kame-
ralny „Autograph” pod dyrekcją 
Joanny Glenc oraz Akademicki 
Chór Politechniki Śląskiej, który 
poprowadzi Tomasz Giedwiłło. 
Początek – godz. 17.00. Koncert 
„Dives in misericordia… Bogaty  
w miłosierdziu…” wypełni muzyka  

i słowo, czyli kompozycje sa-
kralne i fragmenty papieskiej 
encykliki o bożym miłosierdziu  
św. Jana Pawła II, dla upamięt-

nienia 10. rocznicy śmierci Pa-
pieża Polaka. Teksty recytować 
będzie aktor i reżyser Mariusz 
Kozubek. 

Wstęp na koncerty jest 
wolny. Więcej informacji na  
www.gsch.pl.            

 

PAMIĘCI WILHELMA  
VON BLANDOWSKIEGO

Wilhelm von Blandowski to jeden z najbardziej orygi-
nalnych obywateli w historii Gliwic – górnik, rewolu-
cjonista, podróżnik, badacz historii naturalnej Australii 
i fotograf. 18 kwietnia o godzinie 12.00 na kamienicy 
przy ulicy Bankowej 4, w której w latach 1860 – 1873 
Blandowski mieszkał i prowadził fotograficzne atelier, 
zostanie odsłonięta tablica poświęcona jego pamięci.

18 kwietnia 1854 r., po dłu-
gotrwałych staraniach, Wilhelm 
von Blandowski zainaugurował 
działalność Muzeum Historii Na-
turalnej w Melbourne, obejmu-
jąc stanowisko jego pierwszego 
kuratora i organizatora wypraw 
badawczych. Owa instytucja, 
ufundowana przez rząd austra-
lijskiego stanu Wiktoria, istnieje 
do dzisiaj, świadcząc niezbicie, że 
wysiłki podjęte przez przybyłego 
z Gliwic na Antypody Blandow-
skiego miały sens, a ich rezultaty 
są rozwijane przez kolejne poko-
lenia naturalistów badających 
piąty kontynent. W 161. rocznicę 

tego wydarzenia zostanie odsło-
nięta tablica poświęcona pamięci 
Blandowskiego, którą zaprojek-
tował Krzysztof Nitsch  (rzeźbiarz, 
profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie), a ufundowało 
Muzeum w Gliwicach. 

– Projektując tablicę Wilhel-
ma von Blandowskiego, nie chcia-
łem rozstrzygać, który rys tej po-
staci jest ważniejszy: badacz czy 
fotograf, obydwa wydały mi się 
równie istotne – mówi profesor 
Krzysztof Nitsch. – I właśnie dzię-
ki temu zyskała nieoczekiwany 
wymiar. W porównaniu z innymi 
tablicami, które mają charakter 

dwuwymiarowy, wyłącznie infor-
macyjny, ta jest wyjątkowa – ma 
swoją ukrytą głębię czy też coś, co 
możemy nazwać drugim planem. 
Jeżeli tam zajrzymy, zobaczymy 
wnętrze pracowni fotograficz-

nej Blandowskiego. Dzięki temu 
tablica staje się swego rodzaju 
szczeliną w czasie, przez którą 
możemy sięgnąć ku temu, co 
było. 

Odsłonięcie tablicy wieńczy 
kilkuletnią pracę, którą Muzeum 
podjęło po to, żeby na nowo od-
kryć kogoś nietuzinkowego, lecz 
przez dziesiątki lat zapomniane-
go, kogo los i dzieło mogą być na-
dal inspirujące. – Bo Blandowski 
człowiekiem przeciętnym nie był; 
życie miał trudne, powikłane, 
niespełnione w dziele, o którym 
marzył, a jednak w jakimś aspek-
cie heroiczne, warte poznania, 
przemyślenia i zapamiętania – 
opowiada Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach. 
– Chciałbym, żeby ta piękna  
i bogata w znaczenia tablica, 
która sama w sobie jest dziełem 
o niepodważalnych walorach 
artystycznych, przypominała  
o niezwykłym człowieku: pa-
tronie gliwickich fotografów, 
a także wszystkich tych, którzy 

porywają się w swoim życiu na 
rzeczy niemożliwe.

Przypomnijmy, że w latach 
2010 – 2014 Muzeum w Gliwi-
cach zrealizowało, w ramach 
„Projektu Blandowski”, dwie 
duże ekspozycje czasowe i wyda-
ło aż trzy publikacje książkowe. 
Przedsięwzięcie miało wymiar 
międzynarodowy, było współ-
organizowane z partnerami  
z Niemiec i Australii, spotkało 
się z zainteresowaniem szero-
kiej publiczności oraz uznaniem 
znawców, zdobywając prestiżo-
we nagrody i wyróżnienia. 

Po odsłonięciu tablicy muze-
alnicy zapraszają do Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a), gdzie 
Damian Recław, kierownik Dzia-
łu Historii Muzeum w Gliwicach  
i autor publikacji „Zakład foto-
graficzny Wilhelma von Blan-
dowskiego”, wygłosi prelekcję 
pod tym samym tytułem. Po-
czątek – godz. 13.00. Wstęp jest 
wolny. 

(bom)
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MIASTO I MIESZKAŃCY/OGŁOSZENIA

26 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTYCH GODÓW. Z myślą o 22 parach przygo-
towano okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze 
„MSI” publikujemy zdjęcie małżeństw, które odebrały gratulacje w pierwszej turze gali. W gronie świę-
tujących półwiecze swych związków znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Bożena i Andrzej 
Baczkowscy, Ilza i Stanisław Chojnaccy, Hanna i Tadeusz Cyzowie, Bronisława i Władysław Drapałowie, 
Lidia i Witold Gibałkowie, Maria i Waldemar Głosowie, Irena i Zbigniew Kwokowie, Maria i Józef Le-
sikowie, Zofia i Władysław Lisowscy, a także Jadwiga Hartman-Pabisz i Andrzej Pabisz. Pamiątkowe 
odznaczenia czekały również na nieobecnych – Leonię i Marka Pawlików.                    (kik)

ZŁOTE GODY

KOLORY MIASTA
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Słowo „zabytek” automatycznie kojarzy się ze sprawami poważ-
nymi. W innych językach to sformułowanie brzmi jeszcze bardziej 
dostojnie. W angielskim oznacza pomnik historii (historic building, 
monument), w czeskim również (památka), tak samo we francuskim 
(monument) i niemieckim (denkmal). A przecież zabytki to nie tylko 
kamienice, kościoły, zamki – to również rzeczy mniejsze, urokliwe, 
zabawne, ocierające się o stylistykę kamp. Oto przykład: elementy 
wesołych miasteczek. Karuzele! 

Czy takie urządzenia mogą mieć coś 
wspólnego z szacownymi zabytkami? 
Tak, jeżeli to karuzele jak ta na zdjęciu, 
podchodząca z 1894 roku. Kolorowa 
pamiątka historii zawitała niedawno 
na rynek w Rybniku. Gdzie Gliwice,  
gdzie Rybnik? I skąd pewność, że 
rybnickie dzieci miały niewątpliwą  
przyjemność przejechania się wiekową 
karuzelą? To proste – „MSI” jest tam 
również czytane. Koleżanka z Rybnika, 
wiedząc, że ciągle szukam zabytko-
wych ciekawostek, od razu przekazała  
mi zdjęcia uroczej „merry-go-round”, 
w tym zbliżenia karuzelkowych siedzeń 
w formie pojazdów i zwierząt. Jej fa-
worytem był uwieczniony na fotografii 
krokodyl.

Karuzele bywają różne. Ze względu 
na ich konstrukcję możemy podzielić je 
np. na wolnoobrotowe i szybkoobrotowe. 
Wolnoobrotowy jest opisywany przeze 
mnie obiekt. Dzieci siedzą w pojazdach 
lub na różnych zwierzętach (na koniu, ła-
będziu, foce, żyrafie, krokodylu, jeleniu, 
psie, reniferze, kogucie, a nawet delfinie, 
który żongluje piłką). Szybkoobrotowy jest 
np. Diabelski Młyn na wiedeńskim Prate-
rze. Też zabytkowy, z 1897 roku.

Niewiele brakowało, by sfotografo-
wana w Rybniku karuzela w ogóle nie 
cieszyła oczu. Obecny właściciel urzą-
dzenia, Tomasz Siemiński z Bielska-Białej, 
zobaczył w skupie metalu pociętą figurkę 
koguta (element siedzenia). Po nitce do 
kłębka trafił na poprzedniego właściciela 

„merry-go-round” i... odkupił karuzelę, 
ratując ją od zniszczenia. Interesujący 
i nietypowy okazał się sposób, w jaki 
powstały figury zwierząt – metodą zgrze-
wania wybuchowego. Polegała ona na 
łączeniu metali w procesie dynamiczne-
go docisku spowodowanego detonacją 
materiału wybuchowego. Szkielet figury 
(np. z wikliny) wypełniany był metalem. 
Forma nabierała kształtów dzięki mi-
krowybuchowi. W ten sposób powstały  
23 figury. Dwie z nich odtworzono współ-
cześnie, ponieważ nowy właściciel karuze-
li znalazł pracowników dawnych bielskich 
zakładów lotniczych i to oni uzupełnili 
braki w figurach.

Karuzela jest więc autentycznym 
zabytkiem mimo tak „niepoważnego” 
wyglądu. Jak zdołałam się dowiedzieć, to 
obecnie jedyne takie urządzenie w kraju. 
Na pewno zdjęcie nie oddaje wszystkich 
zalet lunaparkowego elementu. Zdobią 
go dawne malowidła z pejzażami miejski-
mi i stare napisy, a dopełnia gra świateł, 
kolorów i muzyki. Końcowy efekt jest 
magiczny, ale to już należy sprawdzić na 
własnej skórze, na miejscu.

Tomasz Siemiński (właściciel) zdradził 
mi jeszcze jedną ciekawostkę związaną  
z tym urządzeniem. Obiekt zrobił karie-
rę filmową, „zagrał” bowiem w obrazie 
Jana Jakuba Kolskiego. Ktoś zgadnie,  
w którym?

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

KOMUNIKATY

Przedszkole Miejskie nr 29,  
ul. Sikornik 48, 44-100 Gliwice, 

 zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu – ogrodzenia  
– 1 etap.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:   
24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.15

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 

publiczne jednostek miejskich

Szkoła Podstawowa nr 20,  
ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice, 
 zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów – uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie placówki z zabezpieczeniem  
przeciwwilgociowym budynku głównego.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:   
24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 

publiczne jednostek miejskich

Górnośląska Agencja  
Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Sp. z o.o.  

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

ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 
wg regulaminu zakupu towarów i usług zamawia-

jącego, pn.:

„Termomodernizacja elewacji poprzez 
modernizację stolarki okiennej w budyn-
ku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju  Sp. z o.o., zlokalizowanym 

przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”.
Termin składania ofert:  

20 kwietnia 2015 r. do godz. 9.30

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

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

oraz na stronie Górnośląskiej Agencji  
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  

w Gliwicach – www.gapr.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określo-

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

 X  remont sieci ciepłowniczych wysokich 
parametrów – 5 zadań remontowych 
na terenie miasta Gliwice.

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

Termin otwarcia ofert:  
20 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30

 X  wykonanie stacji wymienników ciepła 
dla budynków na terenie miasta Gliwice 
– 12 szt.

Termin składania ofert:  
20 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
20 kwietnia 2015 r. o godz. 12.30

 X dostawę analizatora termograwimetrycz-
nego.

Termin składania ofert:  
24 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.30

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

oraz na www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko intendenta

Nazwa i adres jednostki: 
Dom Dziecka nr 2, ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice

Określenie stanowiska: 
intendent
Wymiar: 
1 etat na zastępstwo

Określenie wymagań niezbędnych:
• obywatelstwo polskie lub osoba nieposiadającą polskiego 

obywatelstwa (jeżeli posiada znajomość języka polskiego 
potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynaro-
dowych lub przepisów prawa wspólnotowego), której 
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  
z pełni praw publicznych;

• niekaralność (osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

• wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub średnie 
– technolog żywienia;

• nieposzlakowana opinia;
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w kon-

takcie z żywnością;
• znajomość obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, internet);
• znajomość przepisów HACCP, GHP, GMP.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe – 2 lata;
• znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, 

ustawy o finansach publicznych;
• sumienność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, 

kreatywność, umiejętność pracy w zespole, bezkonflik-
towość.

Zakres obowiązków:
• zaopatrzenie magazynów żywnościowych w produkty 

spożywcze i inne artykuły, na podstawie opracowywanych 
jadłospisów, planowanie ilości i rodzajów produktów;

• opracowywanie jadłospisów, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami;

• przestrzeganie ustalonej stawki żywieniowej oraz odpo-
wiednich norm produktów żywnościowych;

• przyjmowanie i wydawanie z magazynu towarów, pro-
wadzenie ewidencji elektronicznej oraz obowiązującej 
dokumentacji dziennej i okresowej;

• dbanie o porządek i właściwe przechowywanie mate-
riałów i produktów w magazynie, zgodnie z przepisami 
sanitarnymi;

• przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki 
magazynowej w ustalonych terminach;

• prowadzenie wymaganej dokumentacji HACCP;
• współpraca z personelem kuchni;
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora do-

mu dziecka.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Praca w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, 
w obiekcie nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

udział w szkoleniach i kursach;
• kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za 

przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności państwowej oraz samorządu tery-
torialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwa skarbowe;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  
(DzU z 2014 r., poz. 1202).”

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 22 kwietnia  
2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Dziecka nr 2 
w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 19, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta”. 
Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu Domu Dziecka nr 2 
w Gliwicach. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci 
telefonicznie – do 27 kwietnia 2015 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/231-56-57. 

Ogłoszenie o wynikach naboru będzie umieszczone na stronie 
internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Domu Dziecka  
nr 2 w Gliwicach.

Numer naboru: 1/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń  
w pełnym wymiarze etatu.

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• przyjmowanie wniosków o przy-

znanie stypendium szkolnego 
lub zasiłku szkolnego i ustalanie 
uprawnień do ww. świadczeń,

• dokonywanie rozliczenia udzie-
lanej pomocy na podstawie wy-
danych decyzji administracyjnych  
i dostarczanych faktur,

• przygotowywanie list wypłat oraz 
zleceń dla Działu Księgowości,

• przygotowywanie dokumentacji 
kierowanej do organów odwo-
ławczych,

• przygotowywanie korespondencji 
z zakresu prowadzonych spraw,

• przygotowywanie danych do spra-
wozdań rzeczowo-finansowych,

• udzielanie bieżących informacji 
klientom korzystającym z pomocy,

• wydawanie zaświadczeń w spra-
wach dot. realizowanych świad-
czeń.

Wymagania niezbędne:
•  wykształcenie średnie, 
• co najmniej półroczne doświad-

czenie w pracy w jednostkach 
samorządu terytorialnego, 

• znajomość następujących aktów 
prawnych: 
◊ Kodeks Postępowania Admi-

nistracyjnego z 14 czerwca  
1960 r. (Dz.U.2013.267 j.t.), 

◊ Ustawa z 7 września 1991 r. o sys- 
temie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 
nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

◊ Ustawa z 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 163),

• bardzo dobra znajomość obsługi 
systemów informatycznych (śro-
dowisko Windows – Word i Excel),

• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność sporządzania pism 

urzędowych,
• umiejętność pracy pod presją 

czasu,
• niekaralność za przestępstwa kar-

no-skarbowe,
• dobry stan zdrowia. 

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe o kierunku 
administracja, prawo, ekonomia, 
socjologia.

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• obsługa monitorów ekranowych 

powyżej 4 godzin dziennie, 
• praca w biurze zlokalizowanym na 

parterze OPS,
• praca siedząca, koncentrująca 

się przede wszystkim na pracy  
z klientami Ośrodka.

W marcu 2015 r. wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych,  
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej  i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
sumienność, obowiązkowość, skru-
pulatność, odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy 
potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem) oraz kwalifikacje (ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kse-
rokopie zaświadczeń o ukończo-
nych kursach, szkoleniach, posia-
dane certyfikaty potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność,  

w przypadku gdy kandydat zamie-
rza skorzystać z uprawnienia, wy-
nikającego z  art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści:
◊ „Przyjmuję do wiadomości fakt 

obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej moich 
danych osobowych, zgodnie  
z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. 
nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”

Wymagane dokumenty, tj. list mo-
tywacyjny oraz życiorys zawodowy, 
powinny być własnoręcznie podpi-
sane i opatrzone podpisaną przez 
kandydata klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę 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 (Dz.U. z 2002 r.  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą o pracownikach samorządo-
wych z 21 listopada 2008 r. ( Dz.U.  
z 2008 r. nr 223 poz.1458 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 24 kwietnia 2015 r. w Dziale 
Kadr i Organizacji  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  
Nabór numer 1/2015 na wolne sta-
nowisko urzędnicze referent w Dziale 
Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/335-
96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wy-
mogi formalne i dopuszczonych do 
kolejnego etapu postępowania zosta-
nie ogłoszona w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wa-
łów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy,  
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszcze-
niu.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych – 6 maja 2015 r.
Ostateczny termin testu merytorycz-
nego zostanie opublikowany na stro-
nie internetowej www.opsgliwice.pl 
wraz z listą kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne określone  
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi  
do 29 kwietnia 2015 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, 
kwestionariusz osobowy oraz „ Re-
gulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach” zostały opubli-
kowane na stronie internetowej BIP 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach (> zakładka nabory > ogłoszenia  
o naborach > pliki do pobrania).

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 9 kwietnia 2015 r.

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

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

• elektromonter – wykształcenie zawodo-
we lub techniczne kierunkowe, prawo 
jazdy kat. B, C+E – mile widziane, upraw-
nienia SEP do i powyżej 1 kV, uprawnie-
nia PPN, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kosztorysant budowlany – wykształce-
nie kierunkowe  (specjalność: koszto-
rysant budowlany), doświadczenie za-
wodowe min. 5 lat (w kosztorysowaniu  
min. 3 lata), analiza dokumentacji tech-
nicznej, samodzielne wykonywanie ob-
miarów na placu budowy, wykonywanie 
kosztorysów dla budownictwa kubaturo-
wego oraz z zagospodarowaniem terenu, 
mile widziane wykonywanie kosztorysów 
instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej, 
znajomość i doświadczenie w obsłudze 
programów AutoCad, Norma Pro/ Zuzia, 
praktyczne doświadczenie przy realiza-
cji procesów budowlanych, znajomość 
oprogramowania biurowego, prawo jazdy, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• sortowacz odpadów komunalnych – 
osoba z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności,wykształcenie – brak wyma-
gań, wymagana sprawność fizyczna, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• spedytor – wykształcenie średnie kierun-
kowe, min. rok doświadczenia, znajomość 
języka niemieckiego lub angielskiego  
w mowie i piśmie, obsługa pakietu  
MS Office, dobry kontakt z klientem, 
praca pod presją czasu, przyjmowanie 
i wyszukiwanie zleceń transportowych, 
współpraca z dotychczasowymi klientami 
oraz pozyskiwanie dokumentów trans-
portowych, miejsce pracy: Sośnicowice;

• ślusarz, monter konstrukcji aluminio-
wych – wykształcenie min. zawodowe, 
doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku, mile widziane upr. SEP, prace 
ślusarsko-montażowe (cięcie, szlifowanie, 
wiercenie, montaż konstrukcji aluminio-
wych, kontrola jakości, pace serwisowe, 
instalacyjne) jedna zmiana, miejsce pracy: 
Knurów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista  
ds. BHP i p.poż

Wymagania:
• minimum 4-letnie doświadczenie w za-

kresie BHP;
• wykształcenie wyższe o kierunku lub 

specjalności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo studia podyplomowe  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

• dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
takie jak kursy i szkolenia związane ze 
specyfiką pracy na stanowisku – mile 
widziane;

• obsługa komputera w zakresie pakietu 
MS Office (Word, Excel);

• bardzo dobra, praktyczna znajomość 
przepisów z obszaru bezpieczeństwa 
pracy;

• samodzielność oraz dobra organizacja 
pracy własnej.

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy 

(½ etatu),

• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku,

• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej współpracy  

w oparciu o umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształce-

nie,
• dokumenty potwierdzające wymagany 

staż pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiada-

nych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• referencje – mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
aplikacji drogą pocztową na adres: Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, oso-
biście w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych 
(pokój nr 301 w siedzibie PWiK) lub drogą 
e-mailową na adres: bok@pwik.gliwice.pl. 

MZUK-8501/2015
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora w Krytej 

Pływalni „Olimpijczyk” przy ul. Oriona 120 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca na 3 zmiany),
• uprawnienia do pracy na wysokości po-

wyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzial-

ność, sumienność, samodzielność, umie-
jętność pracy w zespole.

Mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne,
• staż pracy na podobnym stanowisku,
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycz-

nych do 1 kV (SEP).

Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem in-

stalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu 

na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków, pomieszczeń 

oraz terenu obiektu,
• wykonywanie prac porządkowych na te-

renie krytej pływalni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 20 kwiet-
nia 2015 r. do godz. 15.00. 

Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926  
z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształ-

cenie, posiadane kwalifikacje i staż  
pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

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

http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:bok@pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Lp. Nr KW Nr 
działki

Pow.  
w m2

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto wraz  
z udziałem  
w działkach  

nr 2102/1 i 2102/14 
oraz infrastrukturze

Wysokość 
wadium 

w zł

Wysokość 
postąpienia 

w zł

Godzina 
przetargu

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

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

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

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

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tbs2.pl

ogłasza, że 22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, w sali nr 146 na I piętrze, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, oznaczonej jako 
działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, zabudowanej budynkiem o charakterze użyt-
kowym o powierzchni użytkowej 865,92 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

W stosunku do nieruchomości nie 
zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księ-
gi wieczystej nr GL1G/00005081/3 
nie jest przedmiotem żadnych ob-
ciążeń.
Nieruchomość nie jest również 
przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza brutto za pra-
wo własności nieruchomości:  
2 532 000,00 zł
Wadium: 253 200,00 zł
Minimalne postąpienie:  
25 320,00 zł

Na podstawie przepisów ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (DzU nr 177 z 2011 r. 
poz. 1054 z późn. zm.) przedmioto-
wa transakcja zbycia będzie podle-
gała zwolnieniu z podatku VAT – art. 
43 ust. 1 pkt 10.

Działka nr 461 została przeznaczona 
do zbycia w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego na podstawie 
zarządzenia Wojewody Śląskiego  
nr 377/14 z 29 grudnia 2014 r. 
oraz zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej 
nr PM-412/15 z 10 lutego 2015 r. 
oraz wykazu nr 3/SP/2015 stano-
wiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

Opis nieruchomości 
Nieruchomość zabudowana 3-kon-
dygnacyjnym budynkiem o przezna-
czeniu użytkowym, wybudowanym 
w 1978 r., w bardzo dobrym stanie 
technicznym: częściowo wymie-
nione instalacje, nowe plastikowe 
okna, wymienione pokrycie dacho-
we, odświeżona (wymalowana) 
elewacja.
Zgodnie z posiadaną inwentaryzacją 
powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 865,92 m2. Budynek wypo-
sażony jest w instalację elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną, c.o. wraz 

z dwoma kotłami gazowymi na gaz 
ziemny „JUBAM”, gazową (przyłącze 
do kotłowni) i telefoniczną. Prawnie 
nie został zapewniony dostęp do 
sieci kanalizacji sanitarnej prze-
biegającej przez działkę sąsiednią  
o nr 467, znajdującą się w użytko-
waniu wieczystym osób fizycznych. 
Nad siecią został wybudowany bu-
dynek hali magazynowo-składo-
wej na podstawie pozwolenia na 
budowę nr AB-7353/1595/2007 r. 
z 12.12.2007 r. Aktualnie brak jest 
zawartych umów na dostawę me-
diów.
Teren wokół budynku zagospoda-
rowany zielenią, częściowo utwar-
dzony i ogrodzony, z tym że ogro-
dzenie częściowo nie pokrywa się 
z granicami geodezyjnymi działki. 
Nieruchomość posiada bezpośredni 
dostęp do drogi.
Sąsiedztwo nieruchomości stano-
wi zabudowa mieszkaniowa oraz 
usługowa.
W ewidencji gruntów i budynków 
oraz na mapach geodezyjnych  
w Państwowym Zasobie Geode-
zyjnym figuruje budynek o nr ewi-
dencyjnym 2024 o pow. zabudowy  
15 m2, który faktycznie w terenie 
nie istnieje.
Nieruchomość była dotychczas 
wykorzystywana na potrzeby sta-
tutowe Rejonu Dróg w Gliwicach, 
występującego w strukturze orga-
nizacyjnej Oddziału GDDKiA w Ka-
towicach. 

W planie zagospodarowania prze-
strzennego działka usytuowana jest 
na terenach zabudowy usługowej, 
oznaczonych symbolem „17U” oraz  
w niewielkim fragmencie na te-
renach komunikacji drogowej 
istniejącej i modernizowanej oraz 
projektowanej (ulice lokalne), ozna-
czonych symbolem „20 KL”. Nie wy-
klucza się, iż w związku z powyższym  
w przyszłości Miasto Gliwice może 

zwrócić się do nowego właściciela 
nieruchomości o wykup tej części 
działki w celu realizacji założeń miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Działka położona 
jest w granicach strefy obserwacji 
archeologicznej i w granicach Ob-
szaru Rewitalizacji Łabędy.

Sposób i termin zagospodarowania 
nieruchomości: sposób zagospoda-
rowania zgodny z przeznaczeniem 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Termin 
zagospodarowania nieruchomości 
nie zostaje ustalony ze względu na 
fakt, iż działka jest już zabudowana.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium w formie pieniężnej do  
17 czerwca 2015 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 461 obr. Przyszówka, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w prze- 
targu decyduje data uznania ww. ra-
chunku Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. 

Prosimy o dostarczenie dowodu 
wniesienia wadium (lub jego kse-
rokopii), na stanowisko ds. zamó-
wień publicznych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (parter) do 17 czerwca 
2015 r. do godz. 16.00. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

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. ZYGMUNTA STAREGO 39, 
lokal nr 4, I piętro, pow.  
81,48 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 23 kwietnia 
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 149 800,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 kwietnia 2015 r.

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

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal 
nr 1, poddasze, pow. 103,75 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 23 kwietnia 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 134 600,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 kwietnia 2015 r.

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

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

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

  UL. WYSZYŃSKIEGO 7, lokal 
nr 6, III piętro, pow. 123,55 m2 
+ piwnica 15,64 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
192 200,00 zł
Termin oględzin: 28 kwietnia  
2015 r. od godz. 9.30 do 9.45
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. TRAUGUTTA 15, lokal nr 10, 
IV piętro (poddasze), pow.  
90,88 m2, 3 pokoje, przedpo-
kój, kuchnia, spiżarka, łazienka,  
3 komórki
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
165 300,00 zł

Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 14.05 do 14.20
Wadium: 8300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. ZYGMUNTA STAREGO 32, 
lokal nr 8, II piętro, pow.  
33,95 m2 + pomieszczenie 
przynależne 2,35 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka 
z WC
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
73 800,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 12.55 do 13.10
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. PIASTOWSKA 22, lokal  
nr 5, II piętro, pow. 51,59 m2, 
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
119 900,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 6000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. KOZIELSKA 10a, lokal  
nr 1, parter, pow. 54,32 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
126 100,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. DASZYŃSKIEGO 19, lokal 
nr I, parter, pow. 23,13 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 23 kwietnia 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 67 000,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 kwietnia 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZE-
SŁAWA 24, lokal nr I, parter, 
pow. 62,37 m2, 2 pomieszcze-
nia, WC
Termin przetargu: 23 kwietnia 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 68 200,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 kwietnia 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12,  
I piętro, pow. 36,87 m2, 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 23 kwietnia 
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 29 100,00 zł
Wadium: 1500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
17 kwietnia 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1, lo-
kal nr I, parter, pow. 33,66 m2, 
2 pomieszczenia oraz pomiesz-
czenie sanitarne 
Termin przetargu: 30 kwietnia 
2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 37 600,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 kwietnia 2015 r.

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

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

  UL. OKRZEI 11, lokal nr IV, par-
ter, pow. 19,70 m2, 1 pomiesz-
czenie 
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
22 500,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 14.35 do 14.45
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. ŁOKIETKA 2, lokal nr 5, 
parter (oficyna), pow. 41,29 m2  
+ piwnica 3,54 m2, 2 pomiesz-
czenia, WC, korytarz 
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 10.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 
44 600,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 12.35 do 12.50
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal nr I, 
parter, pow. 140,89 m2, 6 po-
mieszczeń, 4 sanitariaty, korytarz
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
374 800,00 zł
Termin oględzin: 21 kwietnia  
2015 r. od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 18 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. KONARSKIEGO 4 – ZIMNEJ 
WODY 2, garaż nr 2, pow. 8,41 m2

Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
6500,00 zł
Termin oględzin: 21 kwietnia  
2015 r. od godz. 10.25 do 10.35
Wadium: 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 83, garaż 
nr 3, parter, pow. 15,94 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 7 maja 2015 r., 
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
11 300,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. w Gliwicach  

przy ul. Dolnych Wałów 11  
ogłasza przetarg na czynsz wolny na  

nw. lokale mieszkalne.

I PRZETARG

ul. Bł. Czesława 54/3, III piętro, powierzchnia użyt-
kowa – 112,98 m2 (budynek w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice) 

Cena minimalna za 1 m2 powierzchni użytkowej: 9,20 zł
Wadium: 6237,00 zł
Wysokość postąpienia: 0,20 zł
Opłata manipulacyjna: 30,00 zł 
Termin oględzin: 27 kwietnia 2015 r. w godz. 13.15 – 13.30

ul. Lotników 60/4+4a, I piętro, powierzchnia użyt-
kowa – 87,00 m2 (wspólnota mieszkaniowa zarządzana 
przez inny podmiot)

Cena minimalna za 1 m2 powierzchni użytkowej: 9,20 zł 
Wadium: 4802,00 zł 
Wysokość postąpienia: 0,20 zł 
Opłata manipulacyjna: 30,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2015 r. w godz. 15.15 – 15.30

II PRZETARG

ul. Krupnicza 12/9, IV piętro, powierzchnia użytkowa 
– 51,65 m2 (wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez 
inny podmiot)

Cena minimalna za 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,70 zł 
Wadium: 2386,00 zł 
Wysokość postąpienia: 0,20 zł 
Opłata manipulacyjna: 30,00 zł 
Termin oględzin: 23 kwietnia 2015 r. w godz. 15.15 – 15.30 

Przetarg rozpocznie się 5 maja 2015 r. o godz. 10.00  
w siedzibie ZBM I TBS sp. z o.o. przy ul. Dolnych  
Wałów 11 (sala narad, I piętro).
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej do 4 maja 
2015 r. wpłacić wadium oraz opłatę manipulacyjną na 
konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – 
ING Bank Śląski S.A. I o. Gliwice nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu oraz na www.zbm.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach 
przy ulicy Dolnych Wałów 11,

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość 

stawki czynszu na nw. lokale użytkowe.

I PRZETARG

II PRZETARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 14 maja 2015 r. (czwartek) od godz. 9.30 do 
10.00 w pokoju nr 121 (sala narad) na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 14 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 10.15, 
według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu, w pokoju  
nr 121 (sala narad) na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości  
i przetargi na wysokość czynszu oraz na www.zbm.gliwice.pl

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia,  
dzierżawy lub zbycia

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej nieruchomości obejmującej 
działki położone w Gliwicach przy  
ul. Dolnej Wsi:
• nr 204, obręb Wójtowa Wieś, o pow. 

0,2728 ha, KW nr GL1G/00125081/0,
• nr 207, obręb Wójtowa Wieś, o pow. 

0,1914 ha, KW nr GL1G/00023821/5, 
stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 28 kwietnia 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
632 900,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul, Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 63 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 kwietnia 2015 r. 

Rokowania po IV ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego nierucho-
mości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, będących w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Gliwice, obejmu-
jących zabudowaną działkę nr 296, ob-
ręb Centrum, KW GL1G/00053840/3, 
wraz z przeniesieniem prawa wła-
sności zabudowy budynku admi-
nistracyjno-biurowego o pow. 
użytkowej 3954 m2 oraz niezabudo-
waną działkę nr 297, obręb Centrum,  
KW GL1G/00118278/6.
Termin rokowań: 6 maja 2015 r.,  
o godz. 12.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
6 525 000,00 zł
Zaliczka: 652 500,00 zł
Termin wpłaty zaliczki: 29 kwietnia 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż:
• prawa własności niezabudowa-

nej nieruchomości, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obej-
mującej działkę nr 710, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0037 ha  
(KW nr GL1G/00110842/5);

• prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomo-
ści, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Miasta Gliwice, obej-
mującej działkę nr 711, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha  
(KW nr GL1G/00046749/3); 

położonych Gliwicach przy ul. Kor-
czoka.
Termin przetargu: 19 maja 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
200 700,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 maja 2015 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
• nr 9/SP/2015 do 29 kwietnia 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 8/SP/15 do 29 kwietnia 2015 r.

W związku z dużym zainteresowaniem wydzierża-
wianiem nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, z przeznaczeniem terenu na upra-
wy rolne, Prezydent Miasta Gliwice prosi wszystkie 
osoby korzystające z nieruchomości gminnych 
bez tytułu prawnego o zgłoszenie się do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, IV piętro,  
pok. 429), celem formalnego uregulowania użyt-
kowania, w terminie do 31 maja 2015 r. Nierucho-
mości niezagospodarowane oraz takie, których  
użytkownicy nie zgłoszą się w ww. terminie, zo-
staną przygotowane do wydzierżawienia w drodze 
przetargu nieograniczonego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

• nr 229-234 do 28 kwietnia 2015 r.

DZIAŁKI POD  
BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

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

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

ul. Łukasiewicza,  
obręb Żerniki

 działka nr 920/2 o pow. 0,0843 ha
Termin przetargu: 21 kwietnia, godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości  
(brutto): 178 000,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

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

Termin przetargu: 21 kwietnia, godz. 13.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 180 000,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 
2015 r.

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

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

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

Termin przetargu: 22 kwietnia, godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości  
(brutto): 169 000,00 zł
Wadium: 16 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 
2015 r.

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

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

1. ul. Asnyka 11-13-15, 
klatka nr 13, front, parter, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni  
15,64 m2, składający się z 3 po-
mieszczeń i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną, wodno-kanali-
zacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie 
– c.o. sieciowe. Stan techniczny 
lokalu – dobry.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 9.00 – 9.15

2. ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego 14A-D, klatka D, 
front, piwnica, parter, I piętro, 
lokal użytkowy o łącznej po-
wierzchni 1147,79 m2, składający 
się z 55 pomieszczeń, w tym pow. 
parteru – 577,36 m2 (19 pomiesz-
czeń), pow. I piętra – 155,06 m2 
(12 pomieszczeń), pow. piwnic 
– 415,37 m2  (24 pomieszcze-
nia) i wyposażony w instalacje: 
elektryczną – do wymiany, wod-
no-kanalizacyjną, gazową, WC  
w lokalu, ogrzewanie – c.o. sie-
ciowe – instalacja wewnętrzna  
w złym stanie technicznym, czę-
ściowo wycięta, nie nadaje się 
do dalszej eksploatacji, energia 
cieplna na potrzeby c.o. dla lo-
kalu dostarczana jest z m.s.c. po-
przez zabudowany bezpośrednio 
w lokalu wymiennik ciepła pracu-
jący tylko dla lokalu. Dodatkowo 
w stacji zabudowany jest układ 
pomiarowo-rozliczeniowy, na 
podstawie którego dostawca cie-
pła obciążał kosztami za zużycie 
ciepła – indywidualna umowa  
z PEC Gliwice Sp. z o.o. Stan tech-
niczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu (parter,  
I piętro – 732,42m2): 20,00 zł
Wadium: 43 945,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.

Uwaga!
Stawka za powierzchnię po-
mieszczeń piwnicznych nie pod-
lega licytacji i wynosi 415,37m2   
x 5,60 zł/m2 = 2326,07 zł mie-
sięcznie plus podatek VAT, wg 
aktualnej na dzień zapłaty staw-
ki czynszu.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 9.30 – 10.00

3. ul. Dolnej Wsi 90, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 32,42 m2, składający 
się z 2 pomieszczeń i wyposażo-
ny w instalacje: elektryczną – do 
wymiany, wodno-kanalizacyjną 
– odpływ od umywalki, istniejące 
WC wykonane bez pozwolenia 
– do legalizacji lub likwidacji, 
ewentualnie do przebudowy 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – do  
remontu.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 11.15 – 11.30

4. ul. Pszczyńska 6, front, par-
ter, lokal użytkowy o powierzch-
ni 13,39 m2, składający się  
z 1 pomieszczenia i wyposażony 
w instalacje: elektryczną – do 
wymiany, wodno-kanalizacyjną, 
istniejące WC wykonane bez 
pozwolenia – do legalizacji lub 
likwidacji, ewentualnie do prze-
budowy zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, ogrzewanie – 
brak. Stan techniczny lokalu – do 
remontu.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 11.45 – 12.00

1. ul. Częstochowska 15/1, 
front, parter, lokal użytkowy  
o łącznej powierzchni 28,42 m2 
(wejście do lokalu z klatki schodo-
wej), składający się z 4 pomiesz-
czeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną – do wymiany, wod-
no-kanalizacyjną, WC w lokalu, 
ogrzewanie – brak. Stan technicz-
ny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 10.15 – 10.30

2. ul. Kasprowicza 6, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 36,91 m2, składający 
się z 5 pomieszczeń i wyposażo-
ny w instalacje: elektryczną – do 
wymiany, wodno-kanalizacyjną,  
WC w lokalu, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – do re-
montu.

Cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) 
za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Termin oględzin: 27 kwietnia, 
godz. 10.45 – 11.00

http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2118
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2120
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2133
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2070
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2004
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1954
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2063
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2062
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2059
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2061
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2064
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IMPREZY CO?  
GDZIE?      

KIEDY?
16 KWIETNIA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne  

w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 
q godz. 18.00: „Zakończenie II wojny światowej 

oraz polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku 
we wspomnieniach Świadków Czasu” – spotka-
nie w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

q godz. 19.00: Spotkanie z cyklu „Couchserferzy  
w podróży”w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

q godz. 20.00: Koncert The JazzMiglance w Śląskim 
Jazz Clubie (Pl. Inwalidów Wojennych 1)

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

w Filii nr 30 MBP (ul. Partyzantów 25)
q godz. 17.00: Spotkanie autorskie z Aleksandrą 

Frątczak w Filii nr 9 MBP (ul. Czwartaków 18) 
q godz. 17.00: Spotkanie z cyklu „5 na 5”, poświe-

cone twórczości Tadeusza Różewicza w Bibliote-
ce Centralnej (ul. Kościuszki 17)

q godz. 17.00: Koncert galowy XVII Wojewódz-
kich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży  
w GTM (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 18.30: „Jestem w niebie” – recital Teatru 
Marii Meyer – Ma Scala w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57) 

q godz. 20.15: „Heavy Mental” – premiera filmu 
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

18 KWIETNIA (SOBOTA)
q godz. 16.00: „Sztuka baroku i rokoka” – wykład 

w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
q godz. 18.00: Wernisaż wystawy „ZOOM” w Czy-

telni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a)
q godz. 18.30: „Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś 

woła?” – spektakl Teatru Zagłębia w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

19 KWIETNIA (NIEDZIELA)
q godz. 11.00: „Podróżniczy poranek” – spotkanie 

dla dzieci w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)
q godz. 17.00: „Zemsta nietoperza” – operetka w Gli-

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

20 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 15.30: „Akademia podstaw wiedzy pla-

stycznej” – zajęcia integracyjne w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4-5)

q godz. 18.00: „Święta przestrzeń – ikona” – pre-
lekcja w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) 

21 KWIETNIA (WTOREK)
q godz. 17.00: Pokaz filmów „Brzezina” i „Panny 

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

q godz. 18.00: „Zemsta nietoperza” – operetka w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 18.00: Warsztaty teatralne dla młodzieży 
szkół średnich, uczącej się w Gliwicach, w Cen-
trum Organizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6)

q godz. 18.00: Koncert Hadar Noiberg Trio w Cen-
trum Kultury JAZOVIA (Rynek 10)

q godz. 19.00: „Ludzie gór” – spotkanie z Jackiem 
Czechem w MDK (ul. Barlickiego 3)

q godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – bezpłatne zaję-
cia teatralne dla dorosłych w Stacji Artystycznej  
RYNEK (Rynek 4-5) 

q godz. 20.00: „Wtorek bluesowy – jam session  
w stylistyce blues w Śląskim Jazz Clubie (Plac In-
walidów Wojennych 1)

22 KWIETNIA (ŚRODA)
q godz. 12.00: „Środa dla seniorów” – oprowa-

dzanie po Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
q godz. 18.00: „Jak emocje wpływają na jakość 

życia i dlaczego warto rozwijać swoje kom-
petencje emocjonalne?” – spotkania z cyklu  
„O sztuce życia, czyli…” w Stacji Artystycznej RY-
NEK (Rynek 4-5)

HALO!GEN zainauguruje Vimeo Party pod hasłem 
„Teledyski, o których nie miałeś pojęcia, bo jesteś miły  
i dobrze uczesany”. W piątkowy wieczór Marcin Fischer, 
reżyser i pasjonat nowych mediów, zaprezentuje naj-
bardziej „pojechane” teledyski, memy i animacje z sieci. 
Początek – 17 kwietnia o godzinie 19.00. 

Po pokazie (o godz. 20.00) rozpocznie się „Wie-
lokrotna Ekspozycja”, czyli Ars Electronica Animation 
Festival on Tour. To ponad 7 godzin najciekawszych  
i najbardziej różnorodnych animacji z całego świata. – Do 
tej pory organizowaliśmy pokazy „kinowe” wybranych 
prac z festiwalu, natomiast w tym roku postanowiliśmy 

zaprezentować je symultanicznie w kilku miejscach Starej 
Fabryki Drutu. Dzięki temu mamy możliwość wystawienia 
prac, które nie nadają się do pokazów „kinowych”, a są 
niezmiernie ciekawe. Dodatkowo zróżnicowanie skali 
odbioru – od quasi-kinowej projekcji z widownią, przez 
publiczny odbiór w małej przestrzeni, aż do intymnego 
jednoosobowego doświadczenia – umożliwi wprowa-
dzenie widza w różnorodne sytuacje narracyjne całej 
instalacji oraz relacje z pojedynczym dziełem filmowym 
– przekonuje Agnieszka Sysoł, kurator wystawy. Na piąt-
kowe imprezy wstęp jest wolny. 

Drugi dzień HALO!GENU wypełnią koncerty. Na sce-
nie Starej Fabryki Drutu wystąpią Fisz Emade Tworzywo 
i GOORAL. Fisz Emade to Bartek i Piotr Waglewscy – pry-
watnie bracia, a zawodowo duet producenta i wokali-
sty rapera. Mają na swoim koncie 9 płyt utrzymanych  
w stylistyce hiphopowej lub hiphopowo-eklektycznej  
i stale eksperymentują. Wszystkie ich wydawnictwa wy-
różnia wysoka jakość i zaangażowanie. Ostatni album 
„Mamut” został uznany za płytę roku m.in. przez „Gazetę 
Wyborczą”. Zdobył również trzy nominacje do tegorocz-
nych Fryderyków (w kategoriach: album roku elektro-
nika/indie/alternatywa, teledysk oraz utwór roku). Na 
koncertach bracia Waglewscy występują jako Fisz Emade 
Tworzywo, wsparci znakomitymi muzykami. 

Z kolei GOORAL to producent, generator dźwięków  
i prekursor łączenia electro, dubstep i dnb z góralszczy-
zną. Zaczynał od występów solo, a obecnie – w zależności 
od składu – występują z nim: Anna Wiosna Rogowska 
(wokal), Maciej Kamer Szymonowicz (wokal góralski, 
piszczałka), Piotrek Gawron (skrzypce) oraz Jan Mędrala 
(kontratenor). Mieszanka ta daje wybuchowe połączenie 
ludzi z różnych kultur i różnych miejsc, co w szczególności 
można zauważyć na energetycznych koncertach. Począ-
tek występów – 18 kwietnia, godz. 20.00. 

Bilety na koncerty są dostępne w sekretariacie GCE 
Halogen przy ul. Barlickiego 3 (pok. nr 27), księgarni 
„Czas” (ul. Zwycięstwa 1) i Sklepie Muzycznym Music 
Centrum na dworcu PKP w Zabrzu. W dniu imprezy bilety 
będą dostępne tylko na terenie Fabryki.

(bom)

PREZENTACJA MŁODEJ 
SZTUKI I CIEKAWYCH 
ZJAWISK W POLSKIEJ 
KULTURZE TO IDEA,  
KTÓRA PRZYŚWIECA 
ORGANIZATOROM  
HALO!GENU. TEGOROCZNA  
EDYCJA IMPREZY JUŻ  
W NAJBLIŻSZY WEEKEND. 
TRADYCYJNIE OPRAWĄ 
DLA WYDARZEŃ BĘDZIE 
SUROWA, INDUSTRIALNA PRZESTRZEŃ HAL STAREJ FABRYKI DRUTU (UL. DUBOIS 22). 
JAKIE ATRAKCJE ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI W TYM ROKU? 
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GOORAL

Fisz Emade

http://fabrykadrutu.org.pl/halogen.html

