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Power  
of Winds

1 maja na Placu Krakowskim odbędzie 
się koncert z okazji 10-lecia w Unii Euro-
pejskiej. W programie: muzyka filmowa 
i pokaz tańczących fontann. Początek  
– godz. 20.00. Wstęp wolny.

Majowe  
świętowanie

W tym roku będziemy obchodzić  
223. rocznicę uchwalenia przez Sejm Rze-
czypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 
3 maja. Warto w tym dniu wziąć udział  
w miejskich uroczystościach. 

Gliwice  
w nowym świetle

Gliwice realizują kolejny innowacyjny 
projekt – tym razem dotyczący wykorzy-
stania światła w miejskiej przestrzeni. To 
jedna z pierwszych w Polsce tak komplek-
sowa koncepcja oświetlenia miasta. 
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Nastepny numer 
„Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego  
– Gliwice” ukaże się  
8 maja 2014 r.! 
Aktualne informacje zawsze na stronie 
www.gliwice.eu.

„Cieszę się,  
że na szlaku mojej 
pielgrzymki  
do Ojczyzny  
znalazły się Gliwice. 
(...) Niech Bóg, który 
jest miłością, będzie 
światłem waszego 
życia na dzisiaj 
i na czasy, które 
nadchodzą”.

Z homilii Jana Pawła II, odczytanej na 
gliwickim lotnisku 15 czerwca 1999 r.

Gościliśmy Go przed  
piętnastu laty, teraz mamy 
okazję podziękować 
za Jego kanonizację. 

Msza św. dziękczynna  
za wyniesienie na ołtarze  
papieży Jana Pawła II  
i Jana XXIII pod  
przewodnictwem biskupa  
gliwickiego Jana Kopca  
rozpocznie się w kościele 
katedralnym w niedzielę,  
27 kwietnia, o godz. 18.30.
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akTualNOścI

19 maja już po raz piąty będziemy świętować w Gliwicach Dzień Dobrych uczynków. 
Tegoroczną edycję przedsięwzięcia objął patronatem prezydent miasta – Zygmunt Fran-
kiewicz. Obchody zainicjowała w 2005 r. Fundacja Ekologiczna arka z Bielska-Białej. 

Obchodom Dnia Dobrych 
Uczynków będzie towarzyszyć 
hasło „Wolontariat – Twoja 
zmiana!”. Zmiana rozumiana 
jako czas pracy grupy osób na 
rzecz innych. W wolnym tłuma-
czeniu: właśnie nadszedł czas 
na Ciebie, teraz Twoja kolej do 
działania. Hasło można odczytać 
też jako proces – przemianę, bo  
każde działanie pozostawia po 
sobie jakiś ślad.

W ramach gliwickiego Dnia 
Dobrych Uczynków odbędzie 
się konkurs na najlepszą zreali-
zowaną inicjatywę. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach rywa-
lizacji, zaproszenie zostało skie-
rowane do Szkolnych Klubów 
Wolontariatu oraz grup niefor-
malnych z gliwickich placówek 
edukacyjnych. Realizacja działań 
młodzieży będzie trwała przez 
cały maj. Do 5 czerwca uczest-
nicy konkursu muszą przesłać 
sprawozdania z akcji. 

– Dochodzą nas słuchy, że 
jeszcze przed oficjalnym rozpo-
częciem akcji uczniowie wraz 
z opiekunami obmyślają plan 
działania – szukają nowych 
miejsc, nowych odbiorców – mó-
wią pracownicy Centrum Wo-
lontariatu funkcjonującego przy 
Gliwickim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i dodają: – Każ-
dego roku obserwujemy wzrost 
zainteresowania młodzieży ideą 
Dnia Dobrych Uczynków. Poja-
wiają się nowe pomysły młodzie-
ży na bezinteresowną pomoc, 
a przykład zaangażowanych 
uczniów udziela się innym i po-
zytywnie wpływa na środowisko 
gliwickich gimnazjów i liceów. 

W tym roku termin realizacji 
działania został rozszerzony na 
cały maj, aby młodzież skupiła 
się na jednej akcji, w którą za-
angażuje większą liczbę uczniów. 
– Zachęcamy Szkolne Kluby Wo-
lontariatu, aby zadbały o promo-
cję swojego wydarzenia poprzez 
np. zaprojektowanie plakatu czy 

stworzenie zaproszenia dla gości 
– apelują pracownicy Centrum 
Wolontariatu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że 
wspólnie wykonywana praca 
jednoczy i wydaje się mniej wy-
czerpująca. Towarzyszące jej ra-
dość, uśmiech i życzliwość mogą 
uzależnić i przynieść niesamowite 
efekty.

Wszystkich gliwiczan także 
zachęcamy do dobrych uczyn-
ków – nie tylko w maju, ale  
i na co dzień! Więcej informacji  
w Centrum Wolontariatu przy  
ul. Zwycięstwa 1, tel. 32/ 775-01-
78. 

Ilona Rola 

Wolontariat  
– TWOja ZMIaNa!

Niemal 60 kandydatur – organizacji pozarządowych, 
liderów oraz firm – zgłoszonych zostało w marcu  
w konkursie liderzy Społeczni Gliwic 2013. Propozycje 
oceniała kapituła powołana przez Prezydenta Miasta 
Gliwice. Natomiast w jednej kategorii zwycięzcę wy-
biorą gliwiczanie w głosowaniu vox populi. 

Na tytuł Inicjatywy Roku 
2013 szansę mają 3 przedsię-
wzięcia:
• Stacja Artystyczna Rynek, 

w której odbywają się róż-
norodne wydarzenia kul-
turalne realizowane przez  
Stowarzyszenie GTW;

• Rok Theodora Kalidego, 
podczas którego „Gliwickie 
Metamorfozy – Stowarzy-
szenie na rzecz Dziedzic-
twa Kulturowego Gliwic” 
zorganizowało szereg 
wydarzeń upamiętniają-

cych 150. rocznicę śmierci  
artysty; 

• Niedzielna Liga Futsalu, czyli 
całoroczne charytatywne 
rozgrywki w piłkę nożną 
halową, organizowane 
przez Stowarzyszenie „Cała 
Naprzód”.

Swój głos na jedną z inicja-
tyw można oddać do 20 maja 
poprzez sondę internetową, 
która będzie wkrótce udostęp-
niona na stronie www.gcop. 
gliwice.pl lub wypełniając ku-
pon, który zamieszczony zos- 

tanie w pierwszym majowym 
wydaniu „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice”. 
Zachęcamy do zapoznania 
się ze szczegółowymi opisami 
przedsięwzięć i do wyboru 
tego, które uważają Państwo 
za najbardziej udane i potrzeb-
ne. Czekamy na Państwa głosy  
– wybierzmy zwycięzcę!

Liliana Haduch
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ZaGłOSuj Na  
INIcjaTyWę ROku!

W Gliwicach trwa akcja zbie-
rania elektrośmieci. 26 kwietnia 
nieużywane lub niedziałające 
urządzenia elektryczne i elektro-
niczne (np. stary telewizor, tele-
fon, monitor, lodówkę, kuchen-
kę, pralkę, niedziałające radio, 

zużyte żarówki) będzie można 
oddać na Placu Piłsudskiego. 
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 
10.00. Harmonogram kolejnych 
akcji można znaleźć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu  
w zakładce „Ekologia”.       (bom)

Z PIT-EM DO BOI 

aRcHEOlODZy Na 
POlacH BOjkOWa

Tradycyjnie w okresie rozli-
czeń podatkowych w Biurze Ob-
sługi Interesantów na parterze 
Urzędu Miejskiego zostało uru-
chomione stanowisko gliwickiej 
skarbówki. Obsłuży klientów 
zarówno I, jak i II Urzędu Skar-
bowego w Gliwicach.

Do 30 kwietnia mieszkańcy 
mogą pobierać tam potrzebne 
formularze, składać pisem-

ne zeznania podatkowe za 
2013 rok oraz uzyskiwać po-
rady na temat zasad popraw-
nego wypełniania druków. 
Przedstawiciele fiskusa pełnią 
dyżury w godzinach pracy UM 
– od poniedziałku do środy  
w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od 8.00 do 17.00,  
w piątki od 8.00 do 15.00.

Między 28 kwietnia a 30 ma- 
ja badacze z krakowskiego Sto- 
warzyszenia Archeologów Te-
renowych „STATER” będą pro-
wadzić w Bojkowie obserwacje  
w terenie, polegające na poszu-
kiwaniu i opisywaniu zabytków 
archeologicznych zalegających 
na powierzchni zaoranych pól. 
To pierwsze od dłuższego czasu 
tzw. badania powierzchniowe  
w tej części miasta, przyłączonej 
do Gliwic – przypomnijmy –  
w 1975 roku.

Przedsięwzięcie stanowi 
element projektu „Rozpoznanie 

i inwentaryzacja dziedzictwa 
archeologicznego Płaskowyżu 
Rybnickiego”, realizowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za 
zgodą Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach. Podczas badań 
wykorzystuje się m.in. dane ze 
źródeł archiwalnych oraz wy-
wiady z mieszkańcami danego 
obszaru. Efekty takich eksplo-
racji służą do celów naukowych  
i konserwatorskich, związanych 
z ochroną zabytków w regionie. 

(kik)
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WyDaRZENIa

W tym roku będziemy obchodzić 223. rocznicę uchwa-
lenia przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
konstytucji 3 maja. Warto zadbać w tym dniu o ude-
korowanie domów biało-czerwonymi flagami, a także 
wziąć udział w miejskich uroczystościach. 

Historycy uznali Konstytucję 
3 maja za jedno z najważniej-
szych dzieł prawodawczych 
XVIII wieku. Przypomnijmy, że 
była to pierwsza w Europie,  
a druga na świecie – po USA – 
ustawa zasadnicza. Do grona jej 
twórców należeli w 1791 roku: 
Stanisław August Poniatowski, 
Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. 

Dzień 3 maja został usta-
nowiony polskim świętem 
narodowym w 1919 roku.  
28 lat później zniesiono je decy-
zją ówczesnych władz PRL. Zo-
stało ono przywrócone dopiero  
w 1990 roku, po 44-letniej prze-
rwie, w wyniku przełomu ustro-
jowego w naszym kraju. 

W ramach gliwickich obcho-
dów rocznicy uchwalenia tej 
historycznej konstytucji zapla-
nowano oficjalne uroczystości. 
Zainauguruje je tradycyjnie 
msza święta w intencji Ojczy-
zny w kościele katedralnym  
pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła. Po nabożeństwie uczestnicy 
przejdą spod Katedry na Plac 
Mickiewicza. Tam, po odegraniu 
hymnu, głos zabierze przedsta-
wiciel miejskiego samorządu.  
W spotkaniu wezmą udział 
poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele wojska oraz orkiestra dęta  
KWK „Sośnica”. 

Majowe świętowanie zwień-
czy koncert na Scenie BAJKA  
(ul. Dolnych Wałów 3). Wystąpi 
aktorka Stanisława Celińska, 
która gościła już w Gliwicach. Jej 
recital podczas jednej z ostatnich 
edycji Parkowego Lata cieszył się 
dużym powodzeniem. Tym ra-

zem artystka zaprezentuje nowy 
program pt. „Piękny świat”. – To 
poetycko-filozoficzne rozważa-
nia o przemijaniu, radości, bólu, 
tęsknocie i nadziei. Poruszająca, 
czasem zabawna opowieść  
o życiu. Stanisława Celińska za-
prezentuje piosenki z tekstami 
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha 
Młynarskiego, Joanny Kulmo-
wej, Haliny Poświatowskiej, Ka-
zimierza Wierzyńskiego, a także 
poetki cygańskiej Papuszy, z mu-
zyką Bułata Okudżawy, Edwarda 
Pałłasza, Tomasza Bajerskiego  
i innych. Niepowtarzalny klimat 
koncertu tworzy naturalny, pełen 
spontaniczności kontakt artystki 
z publicznością – informują orga-
nizatorzy imprezy. 

Stanisława Celińska jest ce-
nioną aktorką teatralną, filmową 
i estradową. Stworzyła wiele ról 
w warszawskich teatrach: Współ-
czesnym, Ateneum, Nowym, Na 
Woli, Dramatycznym, Rozma-
itości oraz Studio. Dzięki swoim 
umiejętnościom dramatycznym 
i komediowym z powodzeniem 
jest obsadzana w filmach – gra 
zarówno epizody, jak i postaci 
pierwszoplanowe. Jest także 
uznaną wykonawczynią piosen-
ki aktorskiej. Na Scenie BAJKA 
towarzyszyć jej będzie pianista 
Tomasz Bajerski. Recital roz-
pocznie się 3 maja o godzinie 
17.00. Na koncert obowiązują 
wejściówki w cenie 1 zł, które są 
dostępne w kasie „Sceny BAJKA 
– Kina AMOK”. Do wspólnego 
świętowania zaprasza miejski 
samorząd. 

MajOWE śWIęTOWaNIE

SPOTkaNIE 
POkOlEń
28 kwietnia na cmentarzu centralnym w Gliwicach 
odbędzie się coroczne „Spotkanie Pokoleń”. Ponie-
działkowe uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00.

Spotkanie organizowane 
jest tradycyjnie dla uczczenia 
pamięci ofiar „Marszu Śmierci”, 
więźniów politycznych hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau i jego filii 
w Gliwicach, pomordowanych 
w styczniu 1945 r. przez konwo-
jentów z SS. Wezmą w nim udział 
m.in. przedstawiciele samorządu 
miasta oraz młodzież z gliwickich 
szkół. Uczniowie będą mieli oka-
zję poznać historię tragicznych 
wydarzeń, do których doszło 

w końcowym okresie II wojny 
światowej.

Inicjatorami spotkania są 
gliwickie oddziały trzech ogólno-
krajowych organizacji – Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Polskiego 
Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych oraz 
Towarzystwa Opieki nad Oświę-
cimiem, a także Gimnazjum nr 3 
im. Noblistów Polskich i Miasto 
Gliwice.                                  (bom)fo
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SPORT

BIEGNIj  
Z SERcEM

Trwają zapisy na 2. piknik sportowy 
„Biegamy z Sercem”, organizowany  
11 maja przy Centrum Handlowym EU-
ROPA CENTRALNA (ul. Pszczyńska 315). 

– W tym roku piknik ma bardzo 
szlachetny i konkretny cel: zebranie 
środków pieniężnych na zakup profesjo-
nalnej bieżni do chodzenia i biegania dla 
niepełnosprawnej młodzieży z Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 
w Gliwicach – podkreśla Artur Szcze-
śniak z fundacji „Biegamy z sercem”, 
która organizuje imprezę. W programie: 
bieg i marsz nordic walking na dystansie 
10 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży 
na dystansach od 100 do 800 metrów. 
Przewidziano również marszobieg dla 
osób niepełnosprawnych na dystansie  
2 km oraz gry i zabawy dla najmłodszych. 

Zapisy chętnych prowadzone są na 
stronie www.biegamyzsercem.pl. Zgło-
szenia będą przyjmowane do 4 maja. 

Nowoczesne centrum Sportowo-kulturalne „łabędź” działa przy  
ul. Partyzantów od marca. Obecnie miasto szuka dzierżawcy obiek-
tu. czy znajdą się chętni? Przekonamy się w połowie maja.

Centrum Sportowo-Kulturalne 
„Łabędź” wybudowano w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 2 w gliwickiej dzielnicy Łabędy. Nowy 
obiekt miejski za 16 mln zł jest w pełni 
przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Mieści halę sportową  
o wymiarach 48 x 28 metrów, która 
pozwala na uprawianie wielu dyscyplin 
zespołowych (m.in. koszykówki, piłki 
ręcznej, piłki nożnej halowej oraz siat-
kówki). W pobliżu ulokowano szatnie, 
prysznice oraz toalety. Jest także pokój 
medyczny, pomieszczenia dla trenerów 
oraz pokoje techniczne i magazyny. Na 
widowni jest miejsce dla 288 osób. Dzię-
ki rozkładanym trybunom liczbę tę moż-
na zwiększyć jeszcze o 112. Ponadto na 
tarasie budynku urządzono minisiłownię 
na świeżym powietrzu.

Obiekt przy ul. Partyzantów służy też 
kulturze. Znajduje się tam sala widowisko-
wa ze sceną i widownią amfiteatralną (dla 
103 osób) wraz z zapleczem, działa filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kilka po-
mieszczeń wielofunkcyjnych przeznaczono 
na potrzeby organizacji pozarządowych  
i rady osiedlowej. Zajęcia w „Łabędziu” 
organizuje Młodzieżowy Dom Kultury oraz 
Strefa Aktywności Społecznej Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Na co dzień w Centrum ćwiczą ucznio-
wie łabędzkich szkół, korzystają z niego 
również pozostali mieszkańcy dzielnicy. 
Rezerwacje na wynajem hali sportowej, 
sali widowiskowej i pomieszczeń biuro-
wych przyjmuje na razie dyrekcja ZSO  
nr 2. Miasto chce jednak, aby „Łabędziem” 
zarządzał profesjonalny dzierżawca. Ma 
to pozwolić na efektywne wykorzystanie 

obiektu, a także na odzyskanie podatku 
VAT. Dlatego ogłoszono kolejny ustny prze-
targ nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego. 

Mogą do niego przystąpić osoby 
fizyczne lub prawne prowadzące działal-
ność gospodarczą, które spełnią warunki 
określone w specyfikacji przetargowej  
i najpóźniej 12 maja wpłacą wadium  
w wysokości 7200 zł. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
– bip.gliwice.eu, w zakładce Ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Stawka wywoławcza czynszu miesięczne-
go wynosi 400 zł netto. Umowa zostanie 
zawarta na 3 lata. Licytacja rozpocznie się 
15 maja o godz. 12.00 w gmachu UM. 

Warto przypomnieć, że w takiej formu-
le działają już miejskie hale sportowe przy 
ul. Górnych Wałów i Kozielskiej. Dzierżawcę 
ma również nowo powstały obiekt sporto-
wy przy ul. Chorzowskiej, którego otwarcie 
planowane jest w maju. Dzięki przekaza-
niu tych obiektów w zarząd prywatnym 
podmiotom miasto odzyskało już prawie  
4 mln zł z tytułu podatku VAT.

klub Inicjatyw kulturalnych i Rada 
Osiedla łabędy zapraszają miło-
śników przebojów piosenki retro 
na koncert zatytułowany „Melodie 
sercem śpiewane”. 24 kwietnia  
w cSk „łabędź” wystąpią Danuta 
Widuch-jagielska, Marian Wiśniewski  
i jan Maria Dyga. O oprawę muzycz-
ną zadbają pianistka krystyna Stryja  
i skrzypaczka Monika Wrzos. Początek 
imprezy – godz. 17.00. Wstęp wolny.

– Zapraszamy do wspólnej zabawy 
wszystkich miłośników dwóch kółek  
– zachęcają organizatorzy „Rowerowej 
Gry Miejskiej Gliwice 2014”. 

Impreza rozpocznie się 26 kwiet-
nia o godz. 9.00 na Rynku. Zespoły  
(2-5-osobowe) otrzymają „Mapę zada-
niową” i wyjadą w miasto. Po drodze 
poznają gliwickie dzielnice i rozwiążą 
konkursowe zadania. Finał o godz. 13.00 
na Placu Krakowskim. Uczestnicy powinni 
posiadać kaski rowerowe i przestrzegać 
zasad ruchu drogowego.

Zgłoszenia zespołów będą przyj-
mowane drogą e-mailową na adres: 
grahuzy@gmail.com do 25 kwietnia do 
godz. 15.00. Udział w grze jest bezpłat-
ny. Regulamin imprezy jest dostępny na 
stronie www.gliwice.pttk.pl.            (bom)

„łaBęDź” 
cZEka Na DZIERżaWcę
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INWESTycjE

jEST WykONaWca.  
NIEBaWEM RuSZy REMONT

NOWy ROZDZIał  
WIllI NEuMaNNa

Zabytkowy Dom Przedpogrzebowy przy ul. Poniatow-
skiego przejdzie metamorfozę. W przetargu wyłoniono 
już wykonawcę, który zajmie się gruntowną przebudo-
wą cennego architektonicznie obiektu.

Przetarg wygrała firma z Ka- 
towic – KONIOR Firma Projek-
towo Budowlana Spółka Jawna. 
Przedstawiła ona najkorzystniej-
szą ofertę związaną z przebu-
dową zabytkowego budynku. 
Koszt modernizacji ma wynieść 
ok. 3,7 mln zł.

Do zrobienia jest sporo…
Osuszanie i izolacja ścian 

piwnic, wzmocnienie stropu, 
nowe ściany działowe, schody 
wewnętrzne, tynki i posadzki 
– to tylko niektóre z zaplano-
wanych robót budowlanych. 
Wejścia zostaną przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. 
Konieczny jest montaż nowych 
instalacji: wodnej, kanalizacyj-
nej, elektrycznej, energetycznej, 
centralnego ogrzewania i tele-

technicznej. Potem przyjdzie 
pora na czyszczenie i uzupełnie-
nie elewacji z cegły klinkierowej, 
odnowienie fresków i witraży  
w sali głównej, rozety poddasza, 
posadzki i drewnianej boazerii 
recepcji, schodów metalowych, 
bram kutych oraz fragmentów 
ogrodzenia z cegły klinkierowej. 
Roboty powinny zakończyć się 
na początku przyszłego roku.

Najpierw przebudowa, 
potem aranżacja…

Po pracach remontowo-bu-
dowlanych wyjątkowo cenna 
historycznie i architektonicznie 
przestrzeń zostanie zagospo-
darowana przez muzealników. 
Już wiadomo, że w budynku 
powstanie oddział Muzeum  
w Gliwicach, który będzie po-

święcony historii Żydów na Gór-
nym Śląsku. Wstępnie przyjęte 
koncepcje aranżacyjne są im-
ponujące. – W założeniu nowa 
funkcja obiektu ma jednoczyć 
wszystkie środowiska zainte-

resowane tematyką Żydów na 
Górnym Śląsku, którzy byli nie 
tylko częścią Gliwic, ale całego 
regionu: jego kultury, gospo-
darki i nauki. Dlatego miejsce 
poświęcone ich pamięci będzie 

dostępne dla szerokiego gro-
na zainteresowanych – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. 

(sos)

Po neogotyckim Domu Przedpogrzebowym czas na kolejną rewitalizację w mieście. Dobiega końca termin składania ofert w postępowa-
niu przetargowym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dawnej willi Neumanna przy ul. Rybnickiej 27. Otwarcie ofert nastąpi  
29 kwietnia.

Willa przy ul. Rybnickiej 
powstała w 1926 roku. Do  
1945 roku była prywatną rezy-
dencją Arthura Neumanna (wy-
wodzącego się z wpływowej ro-
dziny drukarzy współwłaściciela 
wydawnictwa publikującego 
m.in. lokalną gazetę „Der Ober-
schlesische Wanderer”). Po  
II wojnie światowej działało 
w niej sanatorium dla studen-
tów Politechniki Śląskiej, na-

stępnie przedszkole oraz Dom 
Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej. W 2009 roku willa trafiła 
ponownie w ręce Politechniki 
Śląskiej, jednak uczelni nie 
było stać na kosztowny remont 
obiektu. Ostatecznie nierucho-
mość przy ul. Rybnickiej została 
wystawiona przez Politechnikę 
na sprzedaż w drodze przetar-
gu. W tym trybie, w 2010 roku, 
nabyło ją Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji w Gliwi- 
cach.

Do tej pory w zabytkowym 
budynku przeprowadzono 
prace zabezpieczające, 
opracowano koncepcję 
jego odnowy  
i uzyskano pozwolenie  
na modernizację

Zgodnie z przyjętą koncepcją, 
którą odzwierciedlają projekty 
wykonawcze, dawna willa Neu-
manna będzie adaptowana na 
cele biurowe. Zachowane zo-
stanie historyczne dziedzictwo 
obiektu – m.in. oryginalne sty-
lowe witraże czy kominek. Zwy-
cięzca kwietniowego przetargu 
zajmie się odnowieniem elewacji 
budynku, montażem instalacji 
wewnętrznych (wodno-kanaliza-
cyjnej, deszczowej, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mecha-
nicznej oraz elektrycznej), a tak-
że zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą. Wybudowana 
zostanie stacja transformato-
rowa, parking na 69 stanowisk 
(w tym 2 miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych) wraz 
z wewnętrznym układem drogo-
wym, przyłącza wody i kanaliza-
cji. Termin realizacji zamówienia 
to koniec czerwca 2015 roku.

Spacerowy park?  
Miejsce zabaw  
dla dzieci? Miasteczko 
edukacyjne?

To jedne z możliwych pomy-
słów na zagospodarowanie nie-

mal hektara zielonych terenów 
przylegających do zabytkowej 
willi i temat konkursu dla stu-
dentów organizowanego wkrót-
ce przez PWiK we współpracy  
z Politechniką Śląską. Zostanie 
on ogłoszony m.in. na stro-
nie internetowej www.pwik. 
gliwice.pl, a najwyżej ocenione 
prace będą punktem wyjścia 
do projektów wykonawczych. 
Przewidywane są także nagrody 
rzeczowe. 

– Miasto przekazało ten te-
ren PWiK z zadaniem przywró-
cenia go społeczeństwu. Zanim 
ponad 15 tys. m2 zadrzewionych 
gruntów wokół willi podzielono 
na zamknięte enklawy, służyły 
one jako ogólnodostępny park 
z placem zabaw – przypomina 
Tomasz Brągiel, dyrektor ope-
racyjny PWiK. – Odtworzenie 
pierwotnej funkcji jest jedną  
z możliwości. Ale jesteśmy rów-
nież otwarci na inne, bardziej 
śmiałe sugestie. Przestrzegamy 
jedynie przed zbytnim pusz-
czaniem wodzów wyobraźni, 
nieliczącym się z realiami finan-
sowymi. Rozwiązania muszą też 
brać pod uwagę istniejący układ 
przestrzenny – podkreśla. 

(kik)
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EDukacja

OD MaRZEń DO RZEcZyWISTOścI
– Jeśli miałabym iść na rozmowę kwalifika-
cyjną z Barackiem Obamą, Woodym Alle-
nem albo szefem osiedlowego warzywniaka, 
przedstawiłabym się jako osoba, która czte-
rokrotnie brała udział w „Odysei Umysłu”. 
Dlaczego tak? Ponieważ nic w moim życiu 
tak bardzo mnie nie ukształtowało – mówi 
Marta Sznajder, kapitan drużyny z gliwickie-
go FIlOMaTy, która wygrała finał ogólnopol-
skiego projektu „Odyseja umysłu”. 

Iga Koclęga, Zofia Marcinek, Marta Sznajder, Michał 
Szopa, Łukasz Turek i Dominika Wójcik – uczniowie 
drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA  
w Gliwicach – wzięli udział w 23. Finale Ogólnopolskim 
projektu „Odyseja Umysłu” i wywalczyli pierwsze miej-
sce. Mają przywilej reprezentować kraj, region i miasto 
na 35. Światowych Finałach Konkursu, które odbędą się 
na przełomie maja i czerwca w Ames w stanie Iowa w 
Stanach Zjednoczonych. Koronnym „numerem” gliwic-
kiej drużyny było przedstawienie „I kto tu rządzi?”, które 
uczniowie przygotowali pod okiem trenerek: Izabeli 
Ballon i Marzeny Biskup.

„Odyseja Umysłu” to program edukacyjny re-
alizowany w formie międzynarodowego konkursu, 
w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy 
uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad 
polską edycją sprawuje Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój zdolności 
twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Pro-
jekt uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego 
myślenia, angażując grupy uczestników w proces 
twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, 

czyli takich, które rozwiązać można na bardzo wiele  
sposobów. 

– O „Odysei Umysłu” dowiedziałam się w pierwszej 
klasie gimnazjum. Razem z przyjaciółkami artystkami 
stwierdziłyśmy, że to coś dla nas i zebrałyśmy drużynę. 
Wielokrotnie żartowaliśmy z tego, jak to będzie, kiedy 
już wygramy. I udało się, wygraliśmy! Jedziemy do Sta-
nów Zjednoczonych! My, grupa sześciu młodych ludzi  
z Gliwic. My, poprzebierani za Słońce, Chmurę, Parasolkę 
i króla Ludwika XIV. My, którzy od czterech lat spędzamy 
każdą wolną chwilę na strychu naszej szkoły, wynajdując 
niebanalne rozwiązania problemów banalnych. Ma-
rzymy, myślimy, tworzymy. „Odyseja Umysłu” nauczyła 

nas, do czego tak naprawdę służy mąka ziemniaczana 
(jest to najlepszy ręcznie robiony klej), na ile różnych 
sposobów można zużyć kartony po jajkach (czemu by 
nie przerobić ich na piękne barokowe ramy) i dlaczego 
zdecydowanie lepiej jest spędzać każdą sobotę w szko-
le na odysejowych działaniach niż gdziekolwiek indziej  
– przekonuje Marta Sznajder. Szczegółowe informacje 
o projekcie znajdują się na stronie 

lEkcja Z MISTRZEM
Spotkanie z utytułowanym gliwickim kick boxerem Szymonem Wąsem zainaugurowało 
nowy program edukacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. 

„Lekcja wychowania fizycznego z mistrzem spor-
tu” – to program, który powstał w odpowiedzi na 
kampanię społeczną Ministerstwa Turystyki i Sportu 
„Stop zwolnieniom z WF-u”. – Jego głównym celem jest 
zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach wycho-
wania fizycznego, propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz wzbogacanie wiedzy o sporcie. W osiągnięciu tych 
celów będą pomagali znani i lubiani sportowcy, których 
gliwicka „siódemka” będzie zapraszała na cykliczne spo-
tkania i którzy wcielą się w rolę nauczycieli wychowania 
fizycznego – zapowiada Dorota Tarczyńska, dyrektor 
ZSOS nr 7.

Lekcję inauguracyjną poprzedziła rozmowa uczniów 
z mistrzem. Szymon Wąs zapoznał uczestników z za-
sadami i stopniami szkoleniowymi obowiązującymi  
w kick boxingu, opowiedział również o początkach swo-
jej drogi sportowej oraz planach na przyszłość. Gość 
podkreślał, że droga do sportowego sukcesu jest długa 
i niezwykle trudna, wymaga ogromnej samodyscypliny, 
konsekwencji w działaniu i wielu wyrzeczeń, ale dzięki 
temu kształtuje się tężyzna fizyczna i siła charakteru. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się mistrzowski pas 
kick boxera, który stał się cennym rekwizytem utrwa-
lonym na licznych zdjęciach uczniów z gliwickim spor-
towcem. 

– Lekcja wychowania fizycznego z Szymonem 
Wąsem była dla podopiecznych ZSOS nr 7 wielką 
atrakcją, ale również nie lada wyzwaniem. Ćwiczenia 
prezentowane przez zaproszonego gościa wzbudzały 
podziw i szacunek, lecz ich wykonanie nie było ła-
twym zadaniem – wymagało od ćwiczących wnikliwej 
uwagi, samozaparcia i wytrwałości. Pomimo tego, że 
zmęczenie dało się we znaki, a pot lał się szerokim 
strumieniem, uczestnicy wychodzili z sali gimnastycznej  
uśmiechnięci i dumni z siebie, dziękując sportowcowi 
za ciekawą lekcję WF-u – relacjonuje Dorota Tarczyń-
ska. Kolejna lekcja z mistrzem sportu w ZSOS nr 7 już  
w maju. Kto wówczas będzie gościł w gliwickiej placów-
ce? To niespodzianka. 

(bom)

MIęDZyNaRODOWO W „cZWóRcE”
W IV liceum Ogólnokształcącym gościli uczniowie i nauczyciele z czterech europejskich kra-
jów: Turcji, czech, Włoch oraz Niemiec. To uczestnicy unijnego projektu Sokrates comenius. 
Gliwicka wizyta wieńczyła dwuletnie przedsięwzięcie, którego temat przewodni brzmiał: 
„Nasze święta – tradycje i obyczaje”. 

W ramach międzynarodowej współpracy uczniowie 
poznawali kulturę, religię oraz zwyczaje innych krajów. 
Każdej wizycie w partnerskiej szkole towarzyszyło kon-
kretne zadanie do wykonania. Uczniowie m.in. przepro-
wadzali wywiady ze swoimi dziadkami na temat różnych 
obyczajów. Powstał kalendarz, w którym opisano święta 

charakterystyczne dla danego kraju, a także między-
narodowa książka kucharska z tradycyjnymi polskimi, 
czeskimi, niemieckimi, tureckimi i włoskimi potrawami. 

Ostatnie spotkanie, które zakończyło dwuletni pro-
jekt, odbyło się w IV LO na początku kwietnia. Młodzież 
zaprezentowała prace dziennikarskie na temat różnic  

i podobieństw między krajami partnerskimi. – Jesteśmy 
dumni, że nasza szkoła była koordynatorem unijnego 
projektu Socrates Comenius. Podczas każdej wizyty 
uczniowie i nauczyciele mieli okazję zwiedzić najciekaw-
sze miejsca, zobaczyć zabytki, a także poznać kulturę 
życia codziennego mieszkańców w krajach naszych 
partnerów – opowiadają przedstawiciele gliwickiej 
„czwórki”. – Ponadto młodzież ćwiczyła porozumiewanie 
się w języku obcym. Zawiązały się też nowe znajomości. 
Koordynatorką projektu w IV LO była Anna Misztela, 
nauczycielka języka angielskiego. 

WWW.ODySEJA.ORG
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Prezentacja młodej sztuki i ciekawych zjawisk w polskiej kulturze to idea, która 
przyświeca organizatorom HalO!GENu. kolejna edycja tej interdyscyplinarnej im-
prezy już w najbliższy weekend. Tradycyjnie oprawą dla wydarzeń będzie surowa, 
industrialna przestrzeń hal Starej Fabryki Drutu (ul. Dubois 22). 

Tegoroczny HALO!GEN za-
inauguruje 25 kwietnia o godz. 
18.00 wernisaż wystawy prac 
dyplomowych uczniów Liceum 
Plastycznego w Gliwicach (wstęp 
wolny). Potem rozpocznie się 
pierwszy z zaplanowanych kon-
certów. Zagra Kapela ze Wsi 
Warszawa (na zdjęciu powyżej). 
To jeden z najbardziej utytułowa-
nych i rozpoznawanych na świe-
cie polskich zespołów. Zagrali już 
setki koncertów, odwiedzając bli-
sko 40 krajów na 5 kontynentach. 
W repertuarze grupy znajdują się 
awangardowe interpretacje mu-
zyki ludowej z terenu Mazowsza. 
Muzycy wierni są tradycyjnym 
technikom śpiewu i gry. W in-
strumentarium kapeli słyszymy 
takie instrumenty, jak skrzypce, 
cymbały, barabany, które brzmią 
jednak wyjątkowo nowocześnie. 
Będzie się można o tym przeko-
nać w najbliższy piątek tuż po 
godz. 20.00. 

Drugi dzień imprezy (26 kwiet- 
nia) otworzy Vimeo Party, czyli 
pokaz najbardziej „pojechanych” 
teledysków, memów i animacji 

z internetu, wybranych przez 
Marcina Fischera – reżysera 
i pasjonata nowych mediów. 
Początek – godz. 19.00. Wstęp 
wolny. Sobotni wieczór zwień-
czą koncerty (od godz. 20.30). 
Najpierw na fabrycznej scenie 
wystąpi duet The Dumplings. To 
najgłośniejszy debiut minionego 
roku. – Justyna Święs (śpiew  
i teksty) oraz Kuba Karaś (mu-
zyka i teksty) tworzą muzykę 
elektroniczną bez kompleksów, 
za to z silnym pierwiastkiem au-
tentycznych emocji. Poszukując 
swojego brzmienia, zahaczają  
o eksperymenty rytmiczne, nie 
zapominając przy tym o harmonii 
na linii wokal – bity. Nie wydali 
jeszcze płyty, ale ich pierwsza 
trasa koncertowa została już wy-
przedana. Dodatkowo mieszkają 
po sąsiedzku, bo w Zabrzu, a to 
wszystko osiągnęli, będąc jeszcze 
w liceum! – informują organiza-
torzy koncertu. 

Po debiutantach zagrają 
utytułowane Pustki (na zdjęciu 
poniżej). Zespół został uznany 
przez krytyków za jeden z naj-

bardziej ambitnych i oryginal-
nych na polskim rynku. Pustki 
były dwukrotnie nominowane 
do prestiżowej nagrody Paszport 
Polityki, otrzymały też nagrodę 
„miazgi” miesięcznika PULP 
w kategorii zespół roku i płyta 
roku. Grupa dwukrotnie zagrała 
również na jednym z najbardziej 
znanych i prestiżowych festiwali 
w USA – SXSW. Transowa rytmi-
ka, analogowe klawisze i gitary,  
a wszystko to osadzone w delikat-
nym klimacie, który niespodzie-
wanie przechodzi w jazgot – tak 
można opisać muzykę Pustek. Po 
wielkich sukcesach płyt „Koniec 
Kryzysu” i „Kalambury” w ubie-
głym miesiącu ukazała się ich 
najnowsza płyta – „Safari”, którą 
będą promować w Gliwicach. 

Bilety na koncerty są dostęp-
ne w sekretariacie GCE Halogen 
(ul. Barlickiego 3, pok. 27) oraz  
w księgarni „Czas” (ul. Zwy-
cięstwa 1), a w dniu imprezy –  
w fabryce. Organizatorem  
HALO!GENU jest Stowarzyszenie 
Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży. 

kultura

HalO!GEN 2014

MuZEuM  
ZaPRaSZa

W najbliższą sobotę muzycznie będzie także w klu-
bie Studenckim „Spirala” (ul. Pszczyńska 85). Szykuje 
się tam druga edycja charytatywnej imprezy pod ha-
słem „Hałas Miasta”. 

– Gwarantujemy dużo 
dobrej i różnorodnej muzyki – 
zapowiadają organizatorzy ze 
Stowarzyszenia „Cała Naprzód”. 
Na scenie „Spirali” wystąpią ka-
pele ze Śląska. Surowe, rockowe 
brzmienie zaprezentuje zespół  
8 lat w Tybecie, a w klimaty reg-
gae wprowadzi słuchaczy grupa 
Dzioło. Pozytywnym dźwiękiem, 
inspirowanym ska, reggae, roc-
kiem, a nawet hiszpańskimi ryt-
mami podzieli się kapela Wie-
wiórka na Drzewie. Zagrają też 
alternatywni, folkowi, punkowi 
i ludowi zarazem, czyli siedmio-

osobowy skład Fifidroków oraz 
legenda gliwickiego podziemia 
– NOX, instrumentalna kapela 
grająca szeroko pojęty metal.

– Naszym celem, oprócz 
świetnej zabawy oraz promo-
cji lokalnej kultury, jest pomoc 
Ani Urban. Będziemy zbierać 
środki na zakup ortez i gorsetu 
dla sześcioletniej gliwiczanki  
– zapowiadają pomysłodawcy 
przedsięwzięcia. „Hałas Miasta” 
rozpocznie się 26 kwietnia o go-
dzinie 19.00 (wejście od 18.30). 
Bilety są dostępne w klubie. 

25 kwietnia w Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) od-
będzie się prezentacja książki i panel dyskusyjny na 
temat deportacji mieszkańców regionu do Związku 
Sowieckiego, a dzień później – kolejny wykład z cyklu 
„komplety Historyczne”.

W 1945 r. z Górnego Śląska 
do obozów pracy przymusowej 
w ZSRR zostało wywiezionych 
około 50 tysięcy osób. Po raz 
pierwszy po wielu latach ten te-
mat podejmuje książka wydana 
przez katowicki Oddział IPN we 
współpracy z Muzeum w Gli-
wicach. „Wywózka. Deportacja 
mieszkańców Górnego Śląska 
do obozów pracy przymusowej  
w Związku Sowieckim w 1945 ro- 
ku. Faktografia – konteksty – 
pamięć” to zbiór kilkunastu ar-
tykułów i tekstów źródłowych, 
którym towarzyszą omówienia 
kluczowych publikacji dotyczą-
cych zagadnienia. W pracy – 
obok podstawowej faktografii – 
znajdziemy konteksty deportacji 
i wspomnienia o wywózkach. 

Więcej na temat publikacji 
oraz problemów badania depor-
tacji do ZSRR z ziemi gliwickiej  
w Willi Caro mówić będą re-
daktorzy książki Sebastian Ro-
senbaum i dr Dariusz Węgrzyn  
z IPN Katowice. W panelu 
dyskusyjnym weźmie również 
udział dr Elżbieta Borkowska. 

Początek – godz. 17.00. Wstęp  
wolny.

26 kwietnia szykuje się kolej-
ny wykład z cyklu „Komplety Hi-
storyczne”. Prof. dr hab. Roman 
Michałowski z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
opowie o Bolesławie Chrobrym 
Wielkim. – Pierwszy król Polski, 
„wielki i ciężki, że i na koniu led-
wo mógł siedzieć, ale bystrego 
umysłu”, to postać otoczona 
swoistym kultem w polskiej 
historiografii. Kultem narasta-
jącym przez wieki, nieustannie 
podsycanym przez zapiski Galla 
Anonima, skłonnego do prze-
sady i gloryfikacji pierwszych 
Piastów. Jakim Chrobry był 
władcą? Jakim był człowiekiem? 
Czy zasłużył na miano jednego 
z „Ojców Założycieli” państwa 
polskiego? O tym – podczas 
drugiego spotkania w ramach 
cyklu „Komplety Historyczne” – 
prof. Roman Michałowski będzie 
mówić 26 kwietnia w Willi Caro 
– zapowiadają gliwiccy muzeal-
nicy. Początek wykładu – godz. 
16.00. Wstęp wolny.         (bom)
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GlIWIcE  
W NOWyM śWIETlE

GlIWIcE REalIZujĄ kOlEjNy INNOWacyjNy PROjEkT – TyM RaZEM DOTycZĄcy WykORZySTaNIa 
śWIaTła W MIEjSkIEj PRZESTRZENI. TO jEDNa Z PIERWSZycH W POlScE Tak kOMPlEkSOWa kONcEP-
cja OśWIETlENIa całEGO MIaSTa. 

Całościową koncepcję miejskiego 
oświetlenia pod nazwą „Nowe światło 
dla Gliwic. Równowaga | Praca | Życie” 
przygotowała warszawska firma Studio 
DL. Ten masterplan kosztował około  
500 tys. zł i został sfinansowany wspólnie 
przez miasto oraz firmę Tauron Dystry-
bucja. Gliwice sporządziły tym samym 
ważny dokument planistyczny będący 
podstawą do uporządkowania struktury 
oświetlenia z uwzględnieniem kwestii 

ekologicznych. Wykonanie inwestycji 
jest bardzo kosztowne, więc koncepcja 
będzie realizowana stopniowo w per-
spektywie wieloletniej. 

Sporządzenie dokumentu poprzedzi-
ły pomiary oświetlenia różnych części 
miasta. Sprawdzano, gdzie jest za jasno, 
gdzie za ciemno, jak efektywnie wyko-
rzystać światło w danym miejscu, jakie 
ma pełnić funkcje, czy ma rozchodzić się 
równomiernie czy punktowo, gdzie waż-

niejsze jest oświetlenie całej jezdni niż 
budynków, jak najlepiej wydobyć piękno 
architektury, czy wybrać lampy sodowe, 
LED czy może metalohalogeny. Wskazy-
wano najwłaściwszą barwę światła i moc.

W efekcie powstały szczegółowe wy-
tyczne dotyczące dwóch podstawowych 
rodzajów oświetlenia. I tak oświetlenie 
funkcjonalne, w tym uliczne, ma wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa i orientacji 
w przestrzeni – wyraźnie odznaczone 
zostaną ważne trakty komunikacyjne, 
obszary mieszkaniowe i centrum, czy-
li strefa aktywna miasta. Natomiast 
oświetlenie architektoniczne – poprzez 
odpowiednią iluminację wybranych bu-
dynków – ma odzwierciedlać charakter 
Gliwic i podkreślać tożsamość miasta. 
W sumie wykreowany powinien zostać 
nowy, spójny, nocny wizerunek miasta 
– przyjazny dla gliwiczan i gości odwie-
dzających Gliwice. 

ciepło, cieplej, najcieplej
Co dokładnie zaplanowano? Świa-

tłem, a właściwie temperaturą barwo-
wą, namalowana zostanie mapa miasta. 
Miejsca związane z aktywnym życiem  
i wypoczynkiem mieszkańców mają być 
wyznaczone wyraźnie cieplejszym świa-
tłem. Zdecydowanie najcieplejsza barwa 
zarezerwowana została dla serca Gliwic, 
czyli Starego Miasta. Ma wyobrażać śre-
dniowieczny żar pochodni, stanowić sym-
boliczne połączenie historii z teraźniej-
szością. Panować tam powinna przytulna 
atmosfera zachęcająca do spacerów. 

Ciepłe światło będzie rozchodzić się 
pierścieniowo wokół Starówki, ale im 
dalej od tej części miasta, tym będzie 
bardziej intensywne i chłodniejsze. 
„Ciepło” będzie jednak w całym centrum 
Gliwic, czyli strefie aktywnej. Specjalne 
oświetlenie przewidziano dla ważnych 
osi architektonicznych. Na ulicy Zwycię-

stwa pojawi się tzw. welon światła, który 
dobrze uwypukli piękno kamienic. Trakt 
od Placu Piłsudskiego do Politechniki 
Śląskiej i budowanej hali Gliwice wyty-
czą umieszczone na latarniach znaczniki 
LED w kolorze niebieskim. Ciepłe światło,  
o przyjemnej barwie, kojarzące się ze 
spokojnym wypoczynkiem, wyróżniać ma 
również dzielnice mieszkaniowe.  

Po świetle – do celu
Ważne połączenia drogowe, w tym 

ulice rozchodzące się promieniście od 
centrum w stronę dzielnic mieszkanio-
wych i granic miasta, otrzymają chłodne 
oświetlenie i tym samym stworzą czy-

Zygmunt Frankiewicz,  
prezydent Gliwic

To kolejne innowacyjne przedsię-
wzięcie w Gliwicach. Od lat wspie-
ramy rozwój gospodarki w oparciu  
o firmy z sektora high-tech. Nawiązu-
jemy do tradycji, bo dzięki Politech-
nice Śląskiej i licznym instytucjom 
naukowym Gliwice od dziesięcioleci 
szczycą się marką miasta nauki.  
W Gliwicach z powodzeniem funkcjo-
nują nowe placówki prorozwojowe, 
takie jak np. Park Naukowo-Techno-
logiczny TECHNOPARK GLIWICE. Po-
większają się obszary inwestycyjne, 
na których działają przedsiębiorcy 
wykorzystujący supernowoczesne 
technologie – na przykład w NO-
WYCH GLIWICACH. Nowatorskie 
rozwiązania chętnie wykorzystuje-
my też w zadaniach inicjowanych 
lub realizowanych przez gliwicki 
samorząd. Niedawno wdrożyliśmy 
inteligentny system zarządzania 
sygnalizacją świetlną na ulicach, co 
zdecydowanie ułatwia sterowanie 
ruchem drogowym i tym samym 
jazdę po mieście. Budujemy bardzo 
nowoczesną sieć szerokopasmową  
z wykorzystaniem światłowodów 
oraz systemu bezprzewodowego 
przesyłania danych za pomocą fal ra-
diowych. Staramy się, by nowoczes- 
ne i ekologiczne rozwiązania coraz 
szerzej wkraczały w nasze codzienne 
życie. Dlatego zleciliśmy opracowa-
nie Masterplanu Oświetlenia Ulicz-
nego – nowatorskiego rozwiązania, 
które wprowadza gliwicką przestrzeń 
publiczną w XXI wiek. 

Schematyczna koncepcja oświetlenia: „zimne” trasy  
komunikacyjne przecinają „ciepłe” obszary aktywności  
i wypoczynku. Dzielnice mieszkaniowe widoczne są na nocnej  
mapie Gliwic jako „satelity” wokół śródmieścia. 
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telny zarys miasta. „Zimne” drogi będą 
przechodzić przez „ciepłe” tereny miesz-
kalne. Odgraniczenie tych stref ułatwi 
orientację w terenie. 

Plany nabierają już realnych kształ-
tów, a efekty widać na ul. Pszczyńskiej. 
Droga – jak mogą zauważyć kierowcy 
– jest zdecydowanie lepiej oświetlona, 
choć wcześniej używano mocy 40 kW,  
a teraz 26,2 kW. Dawniej były tam lampy 
sodowe, teraz są nowoczesne oprawy 
ze źródłem LED. Zagęszczono punkty 
świetlne – były 93 słupy oświetleniowe, 
teraz jest ich 165. Wykonana w ubiegłym 
roku kompleksowa wymiana oświetlenia 
na ul. Pszczyńskiej kosztowała prawie  
2 mln zł. Oprawy są jednak energo-
oszczędne, do tego pozwalają na reduk-
cję mocy w godzinach późnonocnych. 
Przed modernizacją roczne zużycie 
energii było na poziomie 160 000 kWh, 
a po modernizacji wynosi 91 400 kWh. 
Oszczędności w skali jednego roku mogą 
wynieść około 30 tys. zł. Podobne, ener-
gooszczędne rozwiązania mają być zasto-
sowane także na innych ulicach.  

Będą pieniądze unijne,  
będą szybsze efekty

Tak kompleksowe prace, jak na  
ul. Pszczyńskiej, trzeba przeprowadzić na 
wielu innych ulicach. Są też miejsca, gdzie 
system oświetlenia jest w miarę nowy  
i wystarczy wymienić np. oprawy. Nale-
ży też uwzględnić plan aktualnych robót 
drogowych, bo od razu warto zadbać  
o dostosowanie oświetlenia do master-
planu. Nowe oświetlenie uwzględniono 
przy okazji remontów na ul. Bojkowskiej 
(źródła LED) i Dolnych Wałów (metalo-
halogeny) – na odcinku od Dworcowej 
do Zwycięstwa. Zmodernizowano też 
oświetlenie ul. Pułaskiego, gdzie zain-
stalowano lampy sodowe z reduktorem 
mocy. Łączny koszt tych trzech zadań 
oszacowano na 1,15 mln zł. 

Jest już przygotowywany pakiet 
kolejnych inwestycji oświetleniowych. 
Obejmuje ulice Zwycięstwa, Toszecką, 
Rybnicką, Tarnogórską, Kozielską, Dwor-
cową oraz tzw. oś Politechniki, czyli uli-
ce Akademicką, Strzody, Wyszyńskiego  
i Plac Piłsudskiego. Zadania te są 
obecnie na etapie projektowania 
– w niektórych przypadkach wyło-

niono wykonawców, w innych trwają 
postępowania przetargowe. Koszt pro-
jektów jest szacowany w sumie na mniej  
więcej 640 tys. zł, ale na wykonanie in-
westycji potrzeba znacznie więcej. Moż-
na je realizować powoli – za pieniądze 
z budżetu miejskiego lub postarać się  
o wsparcie zewnętrzne i osiągnąć szybsze 
efekty. Dlatego miasto zabiega o pozy-
skanie dotacji z Unii Europejskiej, która 
może pokryć do 85% budowy oświetle-
nia.

architektura jak „malowana” 
Nowa koncepcja oświetlenia uwzględ- 

nia również odpowiednie wyeksponowa-

nie najciekawszych lub najpiękniejszych 
budynków. Gliwice to miasto o bogatej 
przeszłości, w którym sąsiadują ze sobą 
obiekty zabytkowe, nowoczesne i in-
dustrialne. Plan oświetlenia różnicuje 
je ze względu na funkcję i wprowadza 
pewne reguły. Zalecenia dla przyszłych 
projektantów dotyczą natężenia światła, 
zakresu zalecanych temperatur barwo-
wych, zapobiegania „wojnie świateł”  
w przestrzeni miejskiej czy ograniczenia 
zużycia energii. Jako pierwsza nową 
świetlną oprawę zyska Palmiarnia 
Miejska. Zaplanowano zastosowanie 
oświetlenia ledowego konturów obiektu  
w kolorze zielonym. Trwają prace projek-

towe, a ostateczny efekt będzie można 
zobaczyć jesienią. 

Dodatkową propozycją zawartą  
w masterplanie jest stworzenie tzw. 
ścieżki światła. To projekt edukacyjny 
polegający na rozlokowaniu na niewiel-
kiej przestrzeni interaktywnych instalacji 
świetlnych, z których w przyszłości będą 
mogli korzystać przechodnie. Według 
autorów koncepcji optymalną lokali-
zacją dla tego typu instalacji jest teren 
Politechniki Śląskiej – wzdłuż ul. Akade-
mickiej. 

(al)

Najcieplejsza barwa światła zarezerwowana została dla Starego Miasta.  
Ciepłe światło wyróżniać ma też całe centrum, gdzie wyraźnie odznaczona zostanie  
m.in. ul. Zwycięstwa i tzw. oś Politechniki Śląskiej.
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MIaSTO I MIESZkańcy

21 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZłOTycH i DIaMENTOWycH GODóW. Z myślą o 35 parach przygotowano okoliczno-
ściowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie małżeństw świętujących 
60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w czwartej, ostatniej turze). W gronie obcho-
dzących Diamentowe Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Teresa i Stefan Gumprechtowie, Helena i Eugeniusz kotowie, 
Helena i Marian klęczarowie, Danuta i Wojciech Moszyńscy, józefa i Stanisław Pająkowie, krystyna i Tadeusz Wolfowie, a także Helena  
i Stanisław Womelowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: Danutę i kazimierza kalwińskich, 
Teresę i Zdzisława klucznych oraz Irenę i Franciszka Olejników.                             (kik)
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ZłOTE I DIaMENTOWE GODy

kOlORy 
MIaSTa
Potrzeba doszukiwania się piękna w najbliższym otoczeniu towarzyszy ludzkości 
od zarania dziejów. Przekonuję się o tym codziennie.

Jak co roku Gimnazjum 
Dwujęzyczne w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 12  
w Brzezince zorganizowało 
wojewódzki konkurs dla dzieci 
i młodzieży „Ratowanie Zabyt-
ków Naszej Małej Ojczyzny”, 
popularyzujący historyczne  
i zabytkowe wartości regionu 
oraz „małych ojczyzn”. Mnie, 
jako osobę oceniającą zgłoszo-
ne prace plastyczne, poruszyły 
najmocniej obrazki stworzone 
przez najmłodszych: rysun-
ki historycznych budynków, 
kapliczek, krzyży, opisane do-
datkowo w rodzaju „Kapliczek 
historię znamy, dlatego o nią 
dbamy”. Dzieci różnymi tech-
nikami uwieczniały nie tylko 
obiekty efektowne, odnowio-
ne, po prostu rozpoznawalne, 
lecz również zniszczone ludzką 
głupotą bądź nadgryzione 
zębem czasu – słowem takie,  
w których trudno dopatrzeć się 
zabytkowego piękna. A jednak 
one je dostrzegły! Bo zabytki 
to nie tylko budowle, których 
elewacje zdobią stylizowane 

detale architektoniczne. To też 
mała architektura lub budynki, 
których wartość historyczna 
tkwi w bardzo oszczędnym de-
talu czy też oryginalnej stolarce 
drzwiowej, okiennej. 

Potrzeba oglądania rzeczy 
z gruntu „ładnych” tkwi w nas 
głęboko, przybierając czasami 
zaskakujące formy. Ostatnio je-
den z mieszkańców prosił mnie 
o... dobudowanie dekoracji  
w postaci kolumienek wie-
żowcom powstałym w latach  
60. i 70. XX wieku. Te ozdoby 
miałyby im dodać brakującego 
piękna. Trochę czasu zajęło mi  
i jeszcze innemu rozmówcy 
przekonanie mieszkańca, że 
tworzenie sztucznych, niepraw-
dziwych zabytków jest tak samo 
złe, jak niszczenie prawdziwych 
architektonicznych pamiątek hi-
storii. Z drugiej strony rozumiem 
tę wolę oswojenia architektury 
nierespektującej skali i potrzeb 
człowieka. Memu gościowi  
(i innym) dedykuję prace wyko-
nane przed 8 laty, polegające 
na odtworzeniu zniszczonego, 

zabytkowego wystroju fasady 
dawnego Urzędu Rejonowego 
(obecnie Starostwa Powiato-
wego) przy ul. Zygmunta Stare- 
go 17. 

W latach 90. XX wieku, 
zanim poznałam historię tego 
obiektu, mocno zastanawiała 
mnie jego architektura nie-
nawiązująca do zabytkowego 
otoczenia. Wiedząc o nim wię-
cej, zaczęłam żywić nadzieję, 
że fasada frontowa odzyska 
swój dawny neorenesansowy 
wygląd, a pozostałe elewacje 
zostaną poddane renowacji. 

Budynek przy ul. Zygmunta 
Starego od początku swego 
istnienia był przeznaczony na 
siedzibę władz lokalnych. Pod 
koniec XIX wieku mieścił się 
tutaj powiat gliwicko-toszecki, 
a po wojnie znalazła swoje 
miejsce powiatowa rada naro-
dowa. Prawie każda późniejsza 
zmiana administracyjna powo-
dowała równocześnie zmiany  
w wystroju fasady i wnętrz. Lata 
60. były najbardziej niełaskawe 
dla obiektu (to właśnie wtedy 

elewacja frontowa została po-
zbawiona neorenesansowych 
dekoracji). W budynku odar-
tym z bogatych detali archi-
tektonicznych ulokował się po  
1998 roku powiat ziemski. 

W 2006 roku historia zato-
czyła koło. Elewacja siedziby 

Starostwa odzyskała dawny 
blask, a mieszkańcy odkryli 
jedną z zapomnianych pereł 
zabytkowej historii Gliwic.

Ewa Pokorska
miejski konserwator 

zabytków 
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Detal budynku Starostwa Powiatowego  
od strony ul. Królowej Bony
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Stypendia w dyscyplinach indywidualnych na okres od maja do grudnia 2014 r.
Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Nazwa klubu
Mateusz Nycz szermierka GKS „Piast” Gliwice
Piotr kapała szermierka UKS „Kosynier”
Magdalena Pyrgies kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice
Dawid Sałamacha kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice
adam Trudziński kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice
arkadiusz Szyszkowski judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Martin jasek judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
adrian lewandowski judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Michał Głowacki judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

Stypendia w dyscyplinach zespołowych na okres od maja do lipca 2014 r.
Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Nazwa klubu
joanna Benet curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Marta Malinowska curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Marta Pluta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Tomasz Pluta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Tomasz Bosek curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej

Stypendia w dyscyplinach zespołowych na okres od maja do sierpnia 2014 r.
Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Nazwa klubu
Gabriela Ponikowska siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
anna Wrzeszcz siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Renata Bekier siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Patrycja Flakus siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Magdalena kluza siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
karolina Pawłowska siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Fatima Piasta siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Olga Samul siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

STYPENDIA SPORTOWE

lista osób,  
którym Prezydent Miasta Gliwice  

przyznał:

OGłOSZENIa

cZy WIESZ, żE MOżESZ ZałaTWIaĆ WyBRaNE SPRaWy uRZęDOWE BEZ kO-
NIEcZNOścI WycHODZENIa Z DOMu? WySTaRcZy, żE PRZEZ INTERNET ZłOżySZ 
WNIOSEk O TZW. PROFIl ZauFaNy, jEDNORaZOWO STaWISZ SIę W PuNkcIE PO-
TWIERDZaNIa PROFIlu I BęDZIESZ MóGł kORZySTaĆ Z uSłuG DOSTęPNycH Na 
ElEkTRONIcZNEj PlaTFORMIE EPuaP!

Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej, 
czyli ePUAP, służy do komuni-
kacji obywateli z jednostkami 
administracji publicznej, np.  
z Urzędem Miejskim w Gliwi-
cach. Do wysłania formularzy 
nie jest potrzebny podpis elek-
troniczny (weryfikowany za 
pomocą płatnego kwalifikowa-
nego certyfikatu), a jedynie uzy-
skanie profilu zaufanego. Jest to 
bezpłatna metoda potwierdza-
nia tożsamości obywatela Polski 
w systemach elektronicznej 
administracji. 

Założenie profilu  
zaufanego jest  
najprostszym  
i najwygodniejszym 
sposobem załatwiania 
spraw urzędowych. 

Aby uzyskać profil zaufany, 
należy:
1. Wejść na stronę http://epu-

ap.gov.pl i założyć konto.
2. Zalogować się na konto  

i wysłać wniosek o wydanie 
profilu zaufanego (drogą 
elektroniczną).

3. Udać się do wybranego 
Punktu Potwierdzającego, 
aby poświadczyć swoją 
tożsamość (w terminie do  
14 dni od wysłania wniosku 
o wydanie profilu). Należy 
zabrać ze sobą dowód oso-
bisty lub paszport.

Jeden z takich punktów 
znajduje się w Biurze Obsłu-
gi Interesantów na parterze 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(ul. Zwycięstwa 21) i jest czynny:
• od poniedziałku do środy od 

8.00 do 16.00,
• w czwartek od 8.00 do 17.00,
• w piątek od 8.00 do 15.00.

Profil zaufany  
na ePuaP, należy  
połączyć ze skrzynką 
kontaktową na  
platformie SEkaP  
(platforma elektronicznych 
usług publicznych  

Województwa śląskiego), 
na której urząd  
Miejski w Gliwicach 
udostępnia swoje usługi 
i formularze.

Samodzielnie można połą-
czyć profil zaufany na ePUAP ze 
skrzynką SEKAP przy pierwszej 
próbie załatwienia wybranej 
sprawy. Aby tego dokonać, 
należy:
1. Wejść na stronę http://www.

sekap.pl.
2. Wejść w zakładkę logowania 

i kliknąć link „Zaloguj przez 
ePUAP”.

3. Zalogować się danymi wpisa-
nymi przy zakładaniu konta 
ePUAP (login i hasło) i korzy-
stać z możliwości, jakie daje 
e-administracja.

W razie jakichkolwiek 
wątpliwości czy problemów 
pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Punkcie Potwierdzającym 
chętnie pomogą Państwu 
połączyć profil zaufany ze 
skrzynką na platformie SEKAP  
(tel. 32/238-54-37, 32/239-11-
09).

chcąc załatwić sprawę  
w urzędzie Miejskim  
w Gliwicach, warto 
zapoznać się  z opisem 
wszystkich usług, aby 
dowiedzieć się, czy daną 
sprawę można załatwić 
częściowo, czy całkowicie 
drogą elektroniczną.

W pełni elektronicznie moż-
na załatwić m.in.:
• uzyskanie opinii konserwa-

torskiej,
• zamawianie map i materia-

łów geodezyjnych w formie 
elektronicznej z państwowe-
go zasobu geodezyjnego,

• ustalenie (zmianę) wysokości 
podatku od nieruchomości 
dla osób fizycznych i praw-
nych,

• złożenie deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

• uzyskanie zaświadczenia  
w sprawach meldunkowych,

• uzyskanie zaświadczenia 
dotyczącego wydanych do-
wodów osobistych,

• wpisanie do rejestru wybor-
ców obywatela polskiego.

Więcej informacji na temat 
usług elektronicznych możli-
wych do załatwienia w pełni 
elektronicznie można znaleźć 
na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego www.gliwice.eu  
w dziale „Dla mieszkańców” 
lub poprzez Biuletyn Informa-
cji Publicznej (http//bip.gliwice.
eu → Wirtualne Biuro Obsługi 
→ Karty usług elektronicznych 
dostępne na portalu SEKAP).

Specjalnie przygotowana 
platforma internetowa popro-
wadzi Państwa krok po kroku 
przez wypełnianie formularzy. 
Następnie za jej pośrednictwem 
wyślecie Państwo wypełniony 
wniosek do urzędu. Nie trze-
ba się martwić, czy przesłany 
drogą elektroniczną formularz 
wniosku dotarł na miejsce  
– program wydaje potwier-
dzenie w sytuacji poprawnego 
przebiegu całej operacji lub wy-
świetla odpowiedni komunikat. 
Złożony poprawnie dokument 
pozwala na wygenerowanie 
Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru (UPO).

Zachęcamy również do 
zapoznania się z prezentacją 
przygotowaną przez pracow-
ników gliwickiego magistratu, 
która dobrze ilustruje pro-
ces załatwiania spraw drogą  
online z wykorzystaniem profilu 
zaufanego, certyfikatu SEKAP 
lub podpisu kwalifikowanego. 
Można ją znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach –  http//
bip.gliwice.eu → Wirtualne 
Biuro Obsługi → Jak korzystać 
z e-Administracji.

(al)

E-aDMINISTRacja
– ZałaTW SPRaWę  
PRZEZ INTERNET
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http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://epuap.gov.pl
http://epuap.gov.pl
http://www.sekap.pl
http://www.sekap.pl
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/strona=52
http://bip.gliwice.eu/strona=52
http://bip.gliwice.eu/strona=10624
http://bip.gliwice.eu/strona=10624
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Zarząd Budynków Miej-
skich I Towarzystwo 

Budownictwa Społecz-
nego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 

nieograniczonych pn.:

 Wykonanie robót zduńskich w bu-
dynkach administrowanych i zarzą-
dzanych przez Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwi-
cach w Rejonie Obsługi Mieszkańców 
nr 2.

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

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

 Wykonanie ocieplenia elewacji  
z kolorystyką ściany od strony uli-
cy Wrocławskiej oraz odnowienie 
kolorystyki elewacji frontowej par-
teru od ulicy Dunikowskiego w nie-
ruchomości przy ul. Dunikowskie-
go 16 front i oficyna w Gliwicach.

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

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

 Wykonanie remontu elewacji wraz 
z kolorystyką i częściową wymianą 
stolarki okienno-drzwiowej budyn-
ku mieszkalno-usługowego przy  
ul. łanowej 2 w Gliwicach.

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

Termin otwarcia ofert:  
28 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00

 Wykonanie remontu budynku 
mieszkalnego przy ul. Nowy 
świat 43 oficyna w Gliwicach.

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

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

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

OGłOSZENIa
KOMUNIKATYWYRÓŻNIENIA I NAGRODY PIENIĘŻNE ZA WYNIKI SPORTOWE

Przedszkole Miejskie nr 38  
w Gliwicach, ul. literatów 41,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieogra-
niczonego na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja instalacji elektrycznych.

Termin składania ofert:  
6 maja 2014 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
6 maja 2014 r. o godz. 12.15

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

/ Zamówienia publiczne jednostek 
miejskich

Szkoła Podstawowa nr 11  
w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nie-
ograniczonego na roboty budowlane pn.:

Modernizacja dachu – etap 1.

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

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

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

/ Zamówienia publiczne jednostek 
miejskich

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieogra-
niczonego na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektów  
– remont elewacji.

Termin składania ofert:  
6 maja 2014 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
6 maja 2014 r. o godz. 9.15

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

/ Zamówienia publiczne jednostek 
miejskich

•	 wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r. następującym 
zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się  
osiągnięciami w działalności sportowej:

lp. Nazwisko i imię Dyscyplina 
sportowa klub sportowy

1. Nikiel Michał szermierka Uczniowski Klub Sportowy 
„Kosynier”

2. Daniszewski Marek szermierka Uczniowski Klub Sportowy 
„Kosynier”

3. czermak Tomasz pływanie –
4. Głodek Marek judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
5. Garsztecki Bartosz judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

6. Zimowski 
Przemysław judo/jujitsu KŚ AZS Politechniki Śląskiej

7. jander Remigiusz jujitsu KS „Kodokan”
8. Ważny łukasz jujitsu KS „Kodokan”

9. Załęcki Bartosz modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

10. Fabian Marcel kolarstwo Grupa Kolarska GLIWICE
11. kubicka anna szachy Klub Sportowy „CARBO - GLIWICE”
12. Malinowska julia curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
13. kądzielewski jarosław tenis –

14. Polewka Beata orientacja 
sportowa UKS Kometa Gliwice

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r.  
następującym zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych:

lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa klub sportowy

1. Paczek-krawczak Irena spadochroniarstwo –
2. Wąs Szymon kick boxing GSWW Najemnik
3. Niestrój Daniel szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
4. Majgier Sebastian szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
5. Szlama Patryk szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
6. Zagała jagoda szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
7. Ridzewska anna szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
8. kościelniak kaja szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
9. krawczyk Paweł szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”

10. kapała Piotr szermierka Uczniowski Klub Sportowy 
„Kosynier”

11. antkiewicz Mateusz szermierka KS AZS AWF Katowice
12. kubica arkadiusz orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice
13. lamorska Martyna orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice
14. lewandowski Patryk orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice
15. Sanocka Barbara orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice
16. Skorupa Piotr orientacja sportowa –
17. Pachuła klaudia boks GUKS „Carbo”
18. Stańczak jadwiga boks GUKS „Carbo”
19. letkiewicz Martyna boks GUKS „Carbo”
20. Pel Sylwia boks GUKS „Carbo”
21. Gawrysiuk karolina boks GUKS „Carbo”
22. Fidura lidia boks GUKS „Carbo”
23. kwiatkowski Tomasz judo –
24. Malczewski jacek judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
25. kubicki Patryk judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
26. kowalski aleksander judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
27. lewicki jędrzej judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
28. Tyc artur judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
29. Niedziela kamil judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
30. Szczurowski kacper judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
31. Szyszkowski arkadiusz judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
32. Głowacki Michał judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

33. kopacz Stanisław modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

34. Monkiewicz józef modelarstwo 
szkutnicze i lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

35. lipski Tomasz modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

36. żurowski konrad modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

37. żurowski jacek modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

38. Dradra Dariusz modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

39. Plachetka Piotr modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

40. Stryja Mikołaj modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

41. kluba agata modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

42. adam krawiec modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

43. Grzegorzyca Dominik kolarstwo Grupa Kolarska GLIWICE

Wydział kultury i Promocji Miasta informuje,  
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 r.  

Prezydent Miasta Gliwice przyznał:

44. Sałamacha Dawid kolarstwo Grupa Kolarska GLIWICE
45. Trudziński adam kolarstwo Grupa Kolarska GLIWICE
46. Waśkowski Mikołaj wyścigi psich zaprzęgów –
47. świniarski józef wyścigi psich zaprzęgów –
48. Staniczek Magdalena żeglarstwo –

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r.  
następującym zawodnikom w dyscyplinach zespołowych:

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina 
sportowa klub sportowy

1. cygnarowski Michał futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
2. Dewucki Przemysław futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
3. kujawa łukasz futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
4. Mizgajski Maciej futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
5. Musiał kamil futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
6. kaczmarczyk Dawid futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
7. Bugajak Patryk futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
8. kania Michał futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
9. Szczurek Tomasz futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
10. cielesta Tomasz futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
11. Wiśniewski Dawid futsal Gliwicka Akademia Futsalu „NOVA”
12. Pawłowska karolina siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
13. Pastuszko Sylwia siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
14. Perlińska Natalia siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
15. kluza Magdalena siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
16. Piasta Fatima siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
17. Bekier Renata siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
18. Samul Olga siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej
19. Flakus Patrycja siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

20. Wania jakub koszykówka Stowarzyszenie Sportowe 
Niesłyszących „MIG”

21. Malinowska Marta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
22. Pluta Marta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
23. Benet joanna curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r.  
następującym trenerom i innym osobom wyróżniającym się  
osiągnięciami w działalności sportowej:

lp. Nazwisko i imię Dyscyplina 
sportowa klub sportowy 

1. czapla krzysztof siatkówka Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej

2. Walczuk Sylwester koszykówka Stowarzyszenie Sportowe 
Niesłyszących „MIG”

3. Ziober czesław modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

4. kubit Stanisław modelarstwo 
lotnicze 

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

5. Milewska 
Małgorzata

modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych 

6. Pażdziorek 
Stanisław

modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych 

7. Milewski Tadeusz modelarstwo 
lotnicze 

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

8. Błachut Wojciech modelarstwo 
lotnicze 

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

9. Tomala Piotr szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” 

10. Pac Pomarnacki 
Mikołaj szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”

11. chudzikiewicz Maciej szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
12. julczewski Marek szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
13. Motyl jan szermierka UKS „Kosynier”
14. Ważny Mariusz jujitsu Klub Sportowy „Kodokan”

15. Garncarz czesław judo Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej

16. Wołkowicz Bronisław judo Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej

17. kotliński Grzegorz judo Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej

18. laskowski Sebastian judo Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej 

19. Wąs krzysztof kick boxing GSWW „Najemnik”
20. Pawlus Bartlomiej kick boxing GSWW „Najemnik”
21. Polewka Tomasz orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice 
22. Markowski Marcin orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice 

23. Suchecki Wacław tenis stołowy Stowarzyszenie Sportowe 
Niesłyszących „MIG”

24. Nowak andrzej kolarstwo Grupa Kolarska GLIWICE 
25. Budzyński Mieczysław boks GUKS „Carbo”
26. Wilk Henryk boks GUKS „Carbo”
27. czok Tomasz futsal GAF „NOVA”
28. Iwański adam futsal GAF „NOVA”
29. Białek Roman futsal GAF „NOVA”

http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4714,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4715,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4706,,
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Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwi-

cach, ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych organizowanych 
wg procedur określonych „Regulaminem PWiK Gliwice” pn.:

 Budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni 
ścieków w Smolnicy.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00

 Zakup urządzenia skanująco-drukującego a0.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.20

 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku (dawnej willi Neumann) z przeznaczeniem na 
siedzibę PWik Sp. z o.o. w Gliwicach wraz z zago-
spodarowaniem terenu i infrastrukturą (tj. budową 
stacji transformatorowej G68, budową parkingu na 
69 stanowisk, w tym 2 miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych wraz z wewnętrznym układem 
drogowym, budową przyłączy wody i kanalizacji 
oraz wewnętrznymi instalacjami, tj. wodno-ka-
nalizacyjną, deszczową, centralnego ogrzewania, 
wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej) przy 
ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach (działki nr 278, 279, 
281, 282, obręb Trynek, oraz działka nr 1183, obręb 
Sikornik).

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.10

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

OGłOSZENIa
KOMUNIKATY

Górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwo-

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

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

i usług Zamawiającego pn.

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

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

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

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

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

Tamy 135,

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

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

przetargu nieograniczonego pn.:

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

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

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją przetar-
gową dostępna jest na stronie www.pec.gliwice.pl

INFORMACJEPRZETARG

INFORMACJE OFERTY PRACY

uprzejmie informujemy,  
że 2 maja 2014 r. (piątek) 

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej będzie nieczynny.

Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o. w Gliwicach 

przy ul. Dolnych Wałów 11, 
informuje wszystkich klientów,  

że 2 maja 2014 r. (piątek) będzie 
dniem wolnym we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych spółki.

2 maja 2014 r. Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach będzie NIEcZyNNy.

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

Powiatowy  
Urząd Pracy  

informujeOferty z 17 kwietnia 2014 r.

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

tel. 32/231-18-41. 

• ciastkarz – wykształcenie: brak wymagań, doswiad-
czenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy, praca na 
jedną zmianę od 6.00, miejsce pracy: Przyszowice;

• mechanik taboru kolejowego o specjalności wagony/
lokomotywy – wykształcenie mechaniczne, mile wi-
dziane o specjalności naprawa wagonów/lokomotyw, 
3-letnie doświadczenie przy naprawach wagonów/
lokomotyw, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• operator urządzeń – wykształcenie średnie, upraw-
nienia do spawania metodą TIG, mile widziane upraw-
nienia SEP do 1kV, obsługa urządzeń produkcyjnych, 
łączenie zwojów taśmy zakładanej na urządzenie 
poprzez spawanie, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik biurowy – wykształcenie wyższe tech-
niczne, min. roczne doświadczenie zawodowe, mile 
widziana znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, 
podstawowa znajomość programu AutoCAD, zakres 
obowiązków: zamawianie towaru aluminium, wpro-
wadzanie nowych produktów, kontakt z dostawcami, 
ulepszanie produktów, rozwiązywanie problemów 
technicznych, rozpisywanie poleceń, jedna zmia-
na,miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik restauracji (kasjer, kucharz, dostawca, 
serwisant) – oferta dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności – mile widziane doświadczenie 
zawodowe, książeczka do celów sanitarno-epide-
miologicznych, komunikatywność, kultura osobista, 
przygotowywanie posiłków, obsługa klienta, przyjmo-
wanie dostaw i rozpakowywanie i układanie towaru, 
zmianowość do uzgodnienia, miejsce pracy: Gliwice.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Gliwicach, ul. chorzowska 5,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzone-
go w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Przebudowa instalacji elektrycznych wraz  
z wykonaniem instalacji systemu alarmowa-

nia pożaru i remontem instalacji teletechnicz-
nych w ramach projektu „Wymiana instalacji 
elektrycznych w budynku internatu” – etap I.

Termin składania ofert: 5 maja 2014 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2014 r. o godz. 10.15

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

publiczne jednostek miejskich

Wydział 
Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych 
urzędu  

Miejskiego w Gliwicach  
przypomina,

że zgodnie z Ustawą o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (j.t. DzU z 2013 r. 
poz. 135 z późn. zm.) od  
1 stycznia 2015 r. na terenie 
miasta mogą funkcjonować 
placówki wsparcia dziennego, 
które posiadają zezwolenie Pre-
zydenta Miasta Gliwice na pro-
wadzenie swojej działalności. 
Placówki wsparcia dziennego  
w myśl ww. ustawy prowadzone 
są w formie:

• opiekuńczej, w tym: kół zain-
teresowań, świetlic, klubów  
i ognisk wychowawczych,

• specjalistycznej,

• pracy podwórkowej realizo-
wanej przez wychowawcę.

Informacje dotyczące wymagań, 
jakie należy spełnić, by uzyskać 
zezwolenie Prezydenta, określa 
ww. ustawa. 

Wniosek o wydanie zezwolenia 
wraz z wymaganymi załączni-
kami dostępny jest w Biurze 
Obsługi Interesantów oraz na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Wszelkie informa-
cje udzielane są w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych  
– tel. 32/239-12-59.

komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach  
ogłasza nabór do pra-
cy w Straży Miejskiej 
w Gliwicach, ul. Bole-

sława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, 
na wolne stanowisko urzędnicze: 

aplikant lub młodszy strażnik

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na 
tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

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

nowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 30 maja 2014 r. do godz. 
10.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na sta-
nowisko urzędnicze aplikanta lub młodszego 
strażnika”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 
30 maja 2014 r. do godziny 10.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu 
ze sprawności fizycznej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach  

ogłasza nabór do 
pracy w Straży Miej-

skiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława śmiałego 2a, 44-121 
Gliwice, na wolne kierownicze sta-
nowisko urzędnicze: kierownik Wy-
działu administracyjno-Prawnego

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:  
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabo-
ry oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

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

nowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do  30 maja 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na kie-
rownicze stanowisko urzędnicze – kierownik 
Wydziału administracyjno-Prawnego”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie 
do 30 maja 2014 r. do godziny 15.00.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne  
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej SM w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+E
Oferujemy: 
• Pracę pojazdami Iveco Stralis i MAN
•  Stabilne warunki zatrudnienia  

– umowa o pracę
•  Szkolenia wprowadzające
•  Pakiet świadczeń socjalnych

Wymagania:
• Doświadczenie w przewozach  

krajowych i międzynarodowych
•  Ważne prawo jazdy kat. C+E
•  Elektroniczna karta kierowcy
•  Oświadczenie o niekaralności
•  Mile widziana znajomość języków 

obcych w stopniu komunikatywnym
•  Dyspozycyjność do pracy na terenie 

kraju i UE

Zainteresowane osoby prosimy o prze- 
słanie swojego CV z zaznaczonym nume-
rem referencyjnym: Kierowca/MSI/2014 
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl 
lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu nr 133, poz. 883)

Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008  
nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

o przyjęciu uchwałą nr HlII/880/2014  
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 marca 2014 r. 

zaktualizowanej „Strategii Zintegrowanego  
i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice  

do roku 2022”.
Z treścią Strategii oraz Podsumowaniem, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3 ww. ustawy zawierającym uzasadnienie 
wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się  
w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego,  
pok. 374, III p, gdzie są wyłożone do wglądu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta, codziennie 
z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych pod nu-
merem telefonu: 32/238-54-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

I NIEOGRaNIcZONy PRZETaRG uSTNy  
(Z lIcyTacjĄ)

na sprzedaż samochodu osobowego
Marka: OPEL ASTRA
Model: CLASSIC
Rok produkcji: 1999 

cENa WyWOłaWcZa: 4552,85 zł netto
Minimalne postąpienie: 50,00 zł netto
uWaGa! Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg rozpocznie się 16 maja 2014 r. o godz. 10.00, 
w sali nr 254, w siedzibie Sprzedającego (Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu  

w wysokości 300,00 zł na konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach:

42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
• w przypadku osób fizycznych biorących udział  

w przetargu, posiadanie dowodu tożsamości, a w przy- 
padku przedstawicieli firm nieposiadających upoważ-
nienia wynikającego z dokumentów rejestrowych lub 
umowy spółki cywilnej oraz osób trzecich działających 
w imieniu osoby fizycznej, posiadanie odpowied-
niego dokumentu upoważniającego je do składania 
oświadczeń woli w imieniu tych osób,

• dowód wpłaty wadium lub jego kserokopię potwier-
dzoną za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela 
oferenta wraz z upoważnieniem, o którym mowa  
w pkt 2, należy przedłożyć sprzedającemu bezpo-
średnio przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez podmiot (osobę), który(a) za-
oferował(a) najwyższą cenę, zostanie zaliczone na poczet 
zapłaty należnej Sprzedającemu, a jeżeli podmiot (oso-
ba), który(a) zaoferuje najwyższą cenę kupna samochodu 
uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty  
w terminie przewidzianym w umowie – wadium prze-
pada na rzecz Sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałe podmioty (osoby) 
zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych od da-
ty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.

Oględzin samochodu można dokonać w miejscu i termi-
nie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Organizacyj-
nego – Ewą Jakubowską (tel. 32/239-13-03).
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezy-
denta Miasta Gliwice.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny. 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż  
w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia wyników prze-
targu przez Prezydenta Miasta Gliwice.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostało umiesz-
czone ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym 
pod nazwą:

 Wynajem lokalu użytkowego zlokalizo-
wanego w budynku Ratusza Miejskiego 
w Gliwicach wraz z powierzchnią arkad  

z przeznaczeniem na prowadzenie  
działalności restauracyjnej.

Okres publikacji od 22 kwietnia 2014 r.  
do 6 maja 2014 r. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

http://arl.pl/pl/
http://www.pec.gliwice.pl
www.opsgliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://www.smgliwice.pl/
http://www.smgliwice.pl/
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1289
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1335
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1337
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1322
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1336
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,4701,,
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OGłOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy Pla-
cu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy zawierające:

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
• nr 191-204 do 1 maja 2014 r.,
• nr 206 do 1 maja 2014 r.;

nieruchomość przeznaczoną do czasowego 
wydzierżawienia:
• nr 207 do 1 maja 2014 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane 
do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieru-
chomości:

przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność Gminy 
Gliwice:
• nr 74/2014 do 2 maja 2014 r.,
• nr 78/2014 do 6 maja 2014 r.,
• nr 79/2014 do 6 maja 2014 r.,
• nr 80/2014 do 7 maja 2014 r.,
• nr 82/2014 do 6 maja 2014 r.;

przeznaczone do oddania w od-
płatne użytkowanie, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr 83/2014 do 7 maja 2014 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowią-
ce własność Gminy Gliwice:
• nr 81/2014 do 6 maja 2014 r.

Pełna treść wykazów dostępna 
jest na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia

Zarząd Budyn-
ków Miejskich 
II Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b, 

zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu pisemnego nieograniczo-
nego na wysokość stawki czynszu za 
najem garażu:

	ul. Domańskiego 6, 
pow. 18,36 m2

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

przetargu ustnego nieograniczone-
go na wysokość stawki czynszu za 
najem lokalu użytkowego:

	ul. Domańskiego 6, 
pow. 116,73 m2

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

DZIałkI PoD  
BuDOWNIcTWO  
MIESZkaNIOWE

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

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na  

wysokość czynszu

Położone przy ul. lwowskiej  
w Gliwicach, obr. Brzezinka

 działka nr 954/1 o pow. 863 m2

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

 działka nr 954/2 o pow. 861 m2

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

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

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

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

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

 działka nr 954/8 o pow. 889 m2

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

 działka nr 954/9 o pow. 893 m2

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

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

Zarejestruj się!  
Szczegóły na  

www.gliwice.eu  
w dziale Dla mieszkańców

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 lokale użytkowe położone przy ulicach:

II PRZETaRG
1. ul. Sikorskiego 70, parter, lokal użytkowy 
o łącznej powierzchni 22,29 m2 (wejście do lokalu 
z kl. schodowej), składający się z 1 pomieszczenia 
i wyposażony w instalacje: elektryczną (instala-
cja wewnętrzna do wymiany, brak niezależnego 
zasilania), brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny 
lokalu – lokal do remontu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

2. ul. Rolników 104, front, parter, lokal użyt-
kowy o łącznej powierzchni 113,63 m2, składający 
się z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną (do 
wymiany), WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 2557,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

3. ul. Zwycięstwa 36, front, I piętro, lokal użyt-
kowy o łącznej powierzchni 329,53 m2, składający 
się z 13 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan 
techniczny lokalu – lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 9,50 zł
Wadium: 9392,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,95 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

4. ul. Zwycięstwa 41, oficyna lewa parter, 
lokal użytkowy o łącznej powierzchni 82,47 m2 
(wejście do lokalu z kl. schodowej), składający się  
z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC 
– brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 8,50 zł
Wadium: 2103,00 zł

Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,85 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

5. ul. Barlickiego 13, I piętro, lokal użytko-
wy o łącznej powierzchni 48,37 m2, składający się  
z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, gazo-
wą, WC, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1088,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależy WC o powierzchni 1,12 m2  
x 3,50 zł/m2 = 3,92 zł miesięcznie plus podatek VAT 
wg stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu.
Do lokalu przynależy komórka o powierzchni  
1,17 m2 x 3,50 zł/m2 = 4,10 zł miesięcznie plus 
podatek VAT wg stawki aktualnej na dzień zapłaty 
czynszu.
Do lokalu przynależy klatka schodowa o powierzch-
ni 5,69 m2 x 3,50 zł/m2 = 19,92 zł miesięcznie plus 
podatek VAT wg stawki aktualnej na dzień zapłaty 
czynszu.

6. ul. Dworcowa 43, front, II piętro, lokal użyt-
kowy o łącznej powierzchni 216,01 m2, składający 
się z 11 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan techniczny 
lokalu – lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 4860,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

7. ul. Dworcowa 43, front, I piętro, lokal użyt-
kowy o łącznej powierzchni 247,25 m2, składający 
się z 15 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan techniczny 
lokalu – lokal do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 5563,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł 
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przy-
stąpienia do przetargu odbędzie się 15 maja 2014 r. 
(czwartek) od godz. 9.30 do godz. 10.00, w pokoju 
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 15 maja 2014 r. (czwartek) 
o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali 
podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpła-

ty – kserokopii wraz z pisemną informacją o nu-
merze konta, na które wadium to będzie mogło 
zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi 
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego re-
jestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką 
zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, wy-
stawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, składają oświadczenie o niepro-
wadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I O/ Gli-
wice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu tech-
nicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją 
wekslową można zapoznać się w Dziale Eksplo-

atacji, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych  
Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpła-
ty wadium, a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone upoważniające ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału  
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez 
prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze-
targu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub 
wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu  
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organi-
zatora przetargu weksel In blanco opiewający na 
wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane  
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu bądź wycofania lokalu z przetargu, na wniosek 
Prezydenta Miasta, bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oglę-
dzin 6 maja 2014 r. (wtorek):

1. ul. Sikorskiego 70, parter           godz. 10.30-10.45
2. ul. Rolników 104, parter               godz. 10.00-10.15
3. ul. Zwycięstwa 36, I piętro          godz. 8.30-8.45
4. ul. Zwycięstwa 41, of. parter      godz. 9.00-9.15 
5. ul. Barlickiego 13, I piętro           godz. 9.30-9.45
6. ul. Dworcowa 43, II piętro        godz. 11.00-11.20
7. ul. Dworcowa 43, I piętro         godz. 11.00-11.20

6 maja 2014 r. w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach w sali 
nr 317 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na wysokość 
miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego części nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej 
nr Gl1G/00066323/7, oznaczonej jako działka nr 9, obr. Przyszówka, 
położonej w Gliwicach przy ul. Wolności, z przeznaczeniem pod 
istniejące garaże blaszane o nr 29 oraz 41 (o godz. 10.00 – przetarg 
na stawkę czynszu dzierżawnego pod garaż nr 29 oraz o godz. 
10.30 – przetarg na stawkę czynszu dzierżawnego pod garaż nr 41).

Przedmiotem przetargu jest część 
nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, zapisanej w księdze 
wieczystej nr KW GL1G/00066323/7, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 9 o powierzchni 15 450 m2 
obręb Przyszówka, użytek B, poło-
żonej w Gliwicach przy ul. Wolności 
(powierzchnia do dzierżawy pod 
każdym garażem – 15 m²).

Wywoławcza stawka czynszu dzier-
żawnego za nieruchomość wynosi: 
75,00 zł netto miesięcznie
Minimalne postąpienie: 1,00 zł 

Organizator przetargu ustala wa-
dium w wysokości 150,00 zł (słow-
nie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100). 
Wadium należy wnieść w formie 
pieniężnej dokonując przelewu na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Prze-
targ, dz. nr 9, numer garażu, obręb 
Przyszówka, oraz wpisać nazwę dzier-
żawcy”. Kwota wadium winna być 
uznana na rachunku najpóźniej na 
trzy dni przed datą przetargu określo-
ną w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium w dniu podpisania umowy 
dzierżawy staje się kaucją gwaran-
cyjną prawidłowego wykonania wa-
runków umowy i pozostaje na koncie 
depozytowym Urzędu do dnia za-
kończenia umowy dzierżawy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie 
prawidłowego wykonania warunków 
dzierżawy. 

Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestni-

kom przetargu w terminie do   

7 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu na wskazane konto banko-
we zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

Wymagane jest przynajmniej jedno 
postąpienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy 
czynsz, zobowiązana będzie do za-
warcia umowy dzierżawy w terminie 
7 dni od dnia przetargu.

uWaGa!  Do wylicytowanej staw-
ki zostanie doliczony podatek VAT  
w wysokości 23%. 

Szczegółowe warunki przetargu 
zawiera specyfikacja przetargowa 
stanowiąca załącznik do zarządze-
nia nr PM-5938/14 Prezydenta Mias- 
ta Gliwice wykonującego zadania  
z zakresu administracji rządowej  
z 7 kwietnia 2014 r.

Wymagane jest przedłożenie peł-
nomocnictwa w formie pisemnej, 
uprawniającego do udziału w prze-
targu w przypadku nieobecności oso-
by, z którą będzie zawierana umowa 
dzierżawy.

Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 24 kwietnia  
2014 r. od godz. 10.00 do godz. 
10.20.

Szczegółowe informacje na temat 
przetargu można uzyskać w pokoju 
446 (tel.32/239-12-32).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl/index.php
https://gliwice.eu/node/2488
http://gliwice.eu/node/2488
http://www.zbm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,1333
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1310
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1311
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1312
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1313
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1314
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1315
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1316
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1317
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1318
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OGłOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  NA SPRZEDAŻ
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

  ul. BOjkOWSka 12, lokal nr 9, II piętro, 
pow. 63,64 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, Wc
Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 9.30 
cena wywoławcza nieruchomości:  
121 300,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  ul. lOTNIkóW 8, lokal nr 1, parter, 
pow. 49,72 m2 + piwnica 2,77 m2, par-
ter, 2 pokoje, przedpokój, łazienka, 
kuchnia
Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
73 400,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

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

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

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

  ul. kOcHaNOWSkIEGO 26, lokal  
nr 7, II piętro, pow. 39,28 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka, spiżar- 
ka
Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 12.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  ul. OkOPOWa 10, lokal nr nr 4, I piętro, 
pow. 88,95 m2 + piwnica 8,42 m2, 3 po-
koje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka 
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
140 200,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 7100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. PlEBańSka 9, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 45,77 m2 + 2 piwnice 10,80 m2, 
1 pokój, kuchnia, przedpokój (z dostę-
pem do Wc w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
84 200,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2014 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 4300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. NOWy śWIaT 4, lokal nr 8, podda-
sze, pow. 33,80 m2, 1 pokój, kuchnia  
(z dostępem do Wc w częściach wspól-
nych nieruchomości)
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
60 900,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2014 r.  
od godz. 11.25 do 11.40
Wadium: 3100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. ZyGMuNTa STaREGO 39, lokal  
nr 7, III piętro (poddasze), pow.  
40,03 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, 
z dostępem do Wc na klatce schodo-
wej (części wspólne)
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
65 000,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2014 r.  
od godz. 14.10 do 14.25
Wadium: 3300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. ZyGMuNTa STaREGO 25, lokal 
nr 1, parter, pow. 59,41 m2 + piwnica  
12,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, Wc (do zalegalizowania)

Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
107 300,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2014 r. 
od godz. 13.45 do 14.00
Wadium: 5400,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. PSZcZyńSka 145, lokal nr 2, par-
ter, pow. 63,75 m2 + piwnica 7,48 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
97 500,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2014 r. od 
godz. 14.10 do 14.25
Wadium: 4900,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. PSZcZyńSka 92, lokal nr 2, parter, 
pow. 40,38 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do Wc na klatce schodowej 
(części wspólne)
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
58 200,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2014 r.  
od godz. 13.45 do 14.00
Wadium: 3000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. PSZcZyńSka 151, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 71,66 m2 + pomieszczenie 
przynależne 13,51 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
145 800,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2014 r.  
od godz. 14.35 do 14.50
Wadium: 7300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. PSZcZyńSka 179, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 60,04 m2 + pomieszczenie 
przynależne 5,94 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 100,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5600,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. FORNalSkIEj 16, lokal nr II, parter, 
pow. 52,61 m2, 4 pomieszczenia, Wc 
Termin przetargu: 8 maja 2014 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
123 900,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  ul. NOWy śWIaT 9, lokal nr III, parter, 
pow. 37,29 m2, 2 pomieszczenia,
Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
141 500,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  ul. ZyGMuNTa STaREGO 16a, garaż  
nr 3, parter, pow. 26,17 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
19 100,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  ul. ZyGMuNTa STaREGO 16a, garaż  
nr 5, pow. 12,09 m2 
Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 14.00

cena wywoławcza nieruchomości:  
9900,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r. 

  al. WOjcIEcHa kORFaNTEGO 12, garaż 
nr 1, parter, pow. 17,60 m2

Termin przetargu: 8 maja 2014 r.,  
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
16 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 maja 2014 r.

  ul. SOBIESkIEGO 23, lokal nr II, sute-
rena, pow. 39,59 m2, 2 pomieszczenia, 
Wc, korytarz
Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
39 500,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 2000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. lIGONIa 40, lokal nr I, parter, piw-
nica, pow. 68,85 m2, 3 pomieszczenia 
i Wc znajdujące się na parterze oraz  
1 pomieszczenie znajdujące się  
w piwnicy

Termin przetargu: 15 maja 2014 r.,  
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
154 400,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2014 r. 
od godz. 14.35 do 14.50
Wadium: 7800,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 maja 2014 r.

  ul. WySZyńSkIEGO 14D, lokal nr V, 
pow. 1147,79 m2, PaRTER – dwie sale 
główne, pokój, pomieszczenie biu-
rowe, zaplecze, dwa pomieszczenia 
gospodarcze, łazienka, cztery Wc, kory-
tarze, I PIęTRO – sala główna, pomiesz-
czenie gospodarcze, trzy łazienki z Wc, 
korytarze, PIWNIca – dwadzieścia po-
mieszczeń gospodarczych, łazienka, 
Wc, korytarze

Termin przetargu: 5 czerwca 2014 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
2 124 800,00 zł
Terminy oględzin: 
6 maja 2014 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
23 maja 2014 r. od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 106 300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 czerwca 
2014 r. 

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczy-
sta nr Gl1G/00044052/6, oznaczonej 
jako działka nr 1578 o pow. 0,0923 ha,  
obr. Sośnica, zabudowanej fragmentem 
budynku mieszkalnego przy ul. Wiśla-
nej 1-5, do podmiotów lub ich następców 
prawnych, które wzniosły posadowiony 
na przedmiotowej działce budynek
Termin przetargu: 30 kwietnia 2014 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
163 622,60 zł
Wadium: 16 363,00 zł
Termin wniesienia wadium: 24 kwietnia 
2014 r. 

I ustny przetarg ograniczony do wła-
ścicieli działek sąsiednich oznaczonych  
nr 454, 459 i 571, obręb Łąki Kłod-
nickie, na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej działki nr 569, ob-
ręb łąki kłodnickie, o powierzchni  
0,0120 ha, położonej w Gliwicach  
w rejonie ul. karola Goduli i ul. Nad-
brzeżnej, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr Gl1G/00072728/1.
Termin przetargu: 21 maja 2014 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
15 600,00 zł
Wadium: 1560,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 maja 2014 r.

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa będących 
w użytkowaniu wieczystym Gmi-
ny Gliwice obejmujących zabudo-
waną działkę nr 229, obręb kolej,  
kW Gl1G/00069805/6 wraz z przenie-
sieniem prawa własności zabudowy 

budynku biurowo-socjalnego o pow. 
użytkowej 2755 m2. 
Termin przetargu: 29 maja 2014 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
357 000,00 zł
Wadium: 35 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 maja 2014 r. 

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa będących 
w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Gliwice, obejmujących zabudowa-
ną działkę nr 296, obręb centrum,  
kW Gl1G/00053840/3 wraz z przenie-
sieniem prawa własności zabudowy 
budynku administracyjno-biurowego 
o pow. użytkowej 3954 m2 oraz nieza-
budowaną działkę nr 297, obręb cen-
trum, kW Gl1G/00118278/6.
Termin przetargu: 29 maja 2014 r., godz. 
13.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
5 935 000,00 zł
Wadium: 593 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 maja 2014 r.

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej położonej  
w Gliwicach przy ul. Skarbnika, obej-
mującej działkę nr 262, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,0562 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta  
nr Gl1G/00035827/4 z przeznaczeniem 
na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną
Termin przetargu: 29 maja 2014 r., godz. 
14.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
114 300,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin wniesienia wadium: 26 maja 2014 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

Złóż wniosek na kartę rabatową! 

Szczegóły na  
www.gliwice.eu

Ustny przetarg nieograniczony na wy-
sokość stawki czynszu dzierżawnego 
centrum Sportowo-kulturalnego 
znajdującego się przy ul. Partyzantów 
w Gliwicach wraz z wewnętrznymi in-
stalacjami: gazową, elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji oraz infrastruk-
turą towarzyszącą i wyposażeniem, 
którego budowa zrealizowana została 
na nieruchomości obejmującej część 
działki nr 362 oraz część działek nr 344, 
359, 360, 363, 364, 1033, 1034 i 1105, 
obręb Przyszówka, w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem przedmiotu dzierżawy zgodnie  
z przeznaczeniem określonym w doku-
mentacji projektowej na okres 3 lat. 
Termin przetargu: 15 maja 2014 r., godz. 
12.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, p. 432 (IV piętro)
Miesięczny czynsz wywoławczy: 400 zł netto 
Wadium: 7200,00 zł netto 
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2014 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na 
wysokość czynszu dzierżawnego hali 
widowiskowo-sportowej zlokali-

zowanej pomiędzy ulicami akade-
micką i kujawską w Gliwicach wraz  
z infrastrukturą techniczną i towarzy-
szącą oraz wjazdami i ciągami komuni-
kacyjnymi, której budowa realizowana 
jest na nieruchomości położonej przy  
ul. Kujawskiej i Akademickiej w Gli-
wicach, obejmującej działki o nr ewi-
dencyjnych 281, 640, 663, 638, 635, 
238, 240, obręb Politechnika, w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem przedmiotu dzierżawy 
zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w dokumentacji projektowej autor-
stwa konsorcjum firm PERBO Projekt 
Sp. z o.o. z Krakowa i Modern Construc-
tion System z Poznania na okres 20 lat.
Termin składania ofert: 29 maja 2014 r. do 
godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro Podaw-
cze, stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 maja 
2014 r. o godz. 10.00, Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 432  
(IV piętro).
Miesięczny czynsz wywoławczy:  
73 364,00 zł netto 
Wadium: 440 184,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2014 r.
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