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Koniec marzeń  
o pierwszej ósemce?

Po ostatniej porażce w Białymstoku 
piłkarze gliwickiego Piasta mają już tylko 
hipotetyczne szanse na zakończenie zasad-
niczej części sezonu w pierwszej ósemce 
piłkarskiej ekstraklasy. Kluczowe będą dwa 
najbliższe mecze. 

Gliwice czytają!
23 kwietnia o godz. 11.00 na skwe-

rze Doncaster rozpocznie się happening 
„Gliwice Czytają!”. – Jeśli lubisz czytać, 
musisz tam być – pokażmy, że czytanie jest 
ważne i modne – zachęcają organizatorzy 
imprezy. 

Remontowa wiosna  
w gliwickiej oświacie

67 – to liczba miejskich placówek 
oświatowych, w których na ten rok zapla-
nowano szereg przedsięwzięć inwestycyj-
nych i remontowych o łącznej wartości 
ponad 15 mln zł. Ich realizacji podejmą 
się same placówki.

Prezydent Gliwic 
wyróżniony

Zygmunt Frankiewicz został Samorzą-
dowym Menedżerem Regionu 2014 w woj. 
śląskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznał 
prezydentowi Gliwic „Puls Biznesu”, ale de-
cydujący wpływ na wyniki rankingu mieli inni 
samorządowcy ze Śląska.   

FONTANNY ZACZYNAJĄ SEZON! 
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Co robi Neptun na gliwickim Rynku? Co symbolizują trzy fauny tańczące przed Urzędem Miejskim? 

Skąd w Gliwicach wziął się chłopiec z łabędziem? Przypominamy mniej i bardziej znane legendy  

i fakty o gliwickich fontannach, które od wielu lat są ulubionym miejscem spotkań gliwiczan. 

https://gliwice.eu/samorzad
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TRzeCIe z RzęDU TaKIe 
WyRóżNIeNIe Dla 
PRezyDeNTa GlIWIC
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zygmunt Frankiewicz został Samorządowym Menedżerem Regionu 2014 w woje-
wództwie śląskim. Prestiżowe wyróżnienie w rankingu Filary Polskiej Gospodar-
ki przyznał prezydentowi Gliwic po raz trzeci z rzędu „Puls Biznesu”. Decydujący 
wpływ na ostateczne wyniki rankingu mieli inni samorządowcy ze śląska.   

Filary Polskiej Gospodarki 
to ranking przygotowywany co 
roku przez „Puls Biznesu” i czo-
łową agencję badawczą. Jest 
pierwszym w Polsce katalogiem 
dużych firm odgrywających 
czołową rolę w poszczególnych 
województwach oraz samorzą-
dowców, którzy w sposób godny 
naśladowania zarządzają podle-
głym sobie regionom.

Tytułem Samorządowego 
Menedżera Regionu nagradzani 
są przedstawiciele władz lokal-
nych, którzy efektywnie zarzą-
dzają gminami, ich finansami, 
inwestują w ochronę środowiska 
oraz dbają o budowanie aktyw-
ności społecznej. Już po raz dzie-
siąty swoją opinię na temat firm                 
i samorządowców przedstawiali 
prezydenci miast, burmistrzowie 
oraz wójtowie. To właśnie samo-
rządy terytorialne jako organy 
władzy zlokalizowane najbliżej 
lokalnych przedsiębiorców  
i społeczności, poprzez swoje 
głosy,  wybierają laureatów 
rankingu. „Puls Biznesu” chce 
nagradzać za aktywność i dyna-
mizm, a także za więzi ze spo-

łecznościami lokalnymi. W tym 
właśnie opiniotwórczy dziennik 
widzi siłę polskiej gospodarki  

– w bezbłędnym połączeniu 
przedsiębiorczości z samorząd-
nością.                                (as)

27 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Centralnym  
w Gliwicach odbędzie się Spotkanie Pokoleń – corocz-
na uroczystość organizowana dla uczczenia pamięci 
więźniów politycznych gliwickich filii hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego auschwitz-Birkenau. 

Spotkanie Pokoleń ma na 
celu ocalenie od zapomnienia 
dramatycznych losów więźniów 
pomordowanych w 1945 roku 
przez konwojentów SS. W tej 
niezwykłej lekcji historii wezmą 
udział m.in. gliwiccy uczniowie, 
służby mundurowe, przedsta-
wiciele samorządu, posłowie, 
a także byli więźniowie obozów 
koncentracyjnych.

Uroczystości uświetni Górni-
cza Orkiestra Dęta KWK „Sośni-
ca”, Zespół Wokalno-Recytatorski 
KOMBATANT ZKRP i BWP oraz 
występ uczniów Gimnazjum nr 3 
im. Noblistów Polskich. 

W organizację Spotkania 
Pokoleń włączyły się: Związek 

Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Polski Związek 
Więźniów Politycznych Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncen-
tracyjnych, Towarzystwo Opieki 
nad Oświęcimiem, Gimnazjum 
nr 3 im. Noblistów Polskich oraz 
Miasto Gliwice.

Początek uroczystości za-
planowano na poniedziałek  
(27 kwietnia) na godzinę 13.00  
w pobliżu pomnika ofiar wy-
darzeń z 1945 roku i mogił, do 
których przeniesiono ich szczątki. 
Patronat nad spotkaniem objął 
prezydent miasta, Zygmunt Fran-
kiewicz. 

(mag)

W konferencji prasowej pod tym właśnie tytułem uczestniczyli 1 kwietnia przed-
stawiciele 17 gliwickich organizacji pożytku publicznego. Przedstawili swoje dzia-
łania, wyszczególniając dotychczasowe osiągnięcia i przekazali istotne informacje  
o celach, na jakie przekazują otrzymany 1% podatku.

Konferencję zorganizowała 
filia GCOP – Dom Aktywnej 
Młodzieży – w ramach kampanii 
społecznej „Przekaż 1% swojego 
podatku na rzecz gliwickich or-
ganizacji pożytku publicznego”. 
Do udziału zaproszono lokalne 
media dopytujące m.in. o prio-
rytetowe działania społeczne  
i sposoby wykorzystania zgroma-
dzonych środków z 1% podatku. 
W spotkaniu uczestniczyły: 
Gliwickie Towarzystwo Szkolne 
im. Janusza Korczaka, Chrześci-
jańska Misja Społeczna „Teen 
Challenge” (oddział Gliwice), 

Fundacja św. Rity, Gliwickie Sto-
warzyszenie Taneczno Sportowe 
SZOK – GLIWICE, Gliwickie To-
warzystwo Koszykówki, Habitat 
For Humanity (oddział Gliwice), 
Polski Czerwony Krzyż (oddział 
rejonowy PCK w Gliwicach), 
Stowarzyszenie „Abadá Capo-
eira Gliwice”, Stowarzyszenie 
„Cała Naprzód”, Stowarzyszenie 
Polska Wolna od GMO, Śląskie 
Stowarzyszenie Chorych na 
SM „Sezam”, Fundacja „Tacy 
Sami”, Towarzystwo Opieki nad  
Zwierzętami w Polsce (oddział 
Gliwice), Towarzystwo Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży z Cukrzy-
cą, Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta (oddział Gliwice), 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
(oddział miejski Gliwice) oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego 
(Hufiec Ziemi Gliwickiej).

Większość wymienionych 
OPP skupiło się w minionym 
roku na pomocy ludziom cho-
rym, ubogim czy słabszym.

Otrzymali oni pomoc finan-
sową, leki, bezpłatną możliwość 
konsultacji i leczenia w specja-
listycznych poradniach, sprzęt 
rehabilitacyjny bądź miejsce na 

nocleg. Organizacje wyciągnę-
ły również pomocną dłoń do 
dzieci chorych, osieroconych 
lub pochodzących z rodzin dys-
funkcyjnych. Nie zapomniały też  
o bezbronnych zwierzętach. 

W trakcie konferencji wywią-
zała się interesująca dyskusja. 
Pojawiło się bowiem pytanie, 
dlaczego wciąż tak mało ludzi 
przekazuje 1% swojego podat-
ku. Główny problem, zdaniem 
uczestników, tkwi w niedoin-
formowanym społeczeństwie. 
Skierowano zatem prośbę do 
mediów, aby mocniej nagła-
śniać ten temat, a podatnikom 
uzmysłowić fakt, iż odliczenie 
1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego nie wiąże 
się z żadnymi konsekwencjami 
finansowymi. 

Konferencję można podsu-
mować apelem do przeciętnego 
gliwiczanina: Nie zmarnuj tego-
rocznej szansy na przekazanie 

organizacji pożytku publicznego 
1% swojego podatku. Wystar-
czy wpisać wybrany numer KRS  
w rocznym zeznaniu PIT składa-
nym do urzędu skarbowego. Nie 
wiąże się to z żadnymi dodatko-
wymi kosztami! Wpisując numer 
KRS konkretnej OPP, przekazujesz 
jej wyłącznie 1% tego, co i tak 
musisz oddać fiskusowi. W prze-
ciwnym wypadku Twój podatek 
zostanie w całości przekazany na 
rzecz Skarbu Państwa. Zdecyduj 
sam – 1% dla fiskusa czy dla 
OPP?

Wykaz wszystkich gliwickich 
OPP uprawnionych do otrzymy-
wania 1% z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych można 
znaleźć na stronie www.gcop.
gliwice.pl w zakładce Dom Ak-
tywnej Młodzieży pod hasłem 
„Kampania 1% w roku 2015”.

Agnieszka Liszczyna
Dom Aktywnej Młodzieży

SPOTKaNIe 
POKOleń

„1% TO NIe żaRT”

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:lenczowska_j%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:redaktor%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:wesolowski_m%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/nie-wiesz-co-zrobic-z-odpadami-odwiedz-pszok
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/nie-wiesz-co-zrobic-z-odpadami-odwiedz-pszok
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/nie-wiesz-co-zrobic-z-odpadami-odwiedz-pszok
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Strefowa firma Saint-Gobain Construction Products 
Polska, działająca w Gliwicach przy ul. Okrężnej i pro-
dukująca m.in. wełnę mineralną pod marką Isover, 
planuje w najbliższym czasie zainwestować nawet  
31 mln zł w rozwój zakładu. 

Spółka matka (francuska 
grupa Saint-Gobain), w ramach 
obchodów 350. rocznicy swoje-
go powstania, zainaugurowała 
natomiast wirtualną wystawę 
„#SaintGobain350:”, opowiada-
jącą historię wytwarzania szkła 
i materiałów izolacyjnych we 
Francji i Europie przez pryzmat 
kilkusetletnich doświadczeń 
firmy.

W Gliwicach...
...Saint-Gobain Construction 

Products Polska zamierza zaku-
pić linię technologiczną do pro-
dukcji wełny skalnej na matach 
siatkowych dla przemysłu ener-
getycznego. – Inwestycja ma 
kosztować od blisko 21,5 mln zł 
(5,3 mln euro) do nawet 31 mln 
zł (6,5 mln euro). Spółka planuje 
utrzymać dotychczasowe zatrud-
nienie do 2022 roku (287 osób)  
z możliwością utworzenia dodat-
kowych etatów. Przewidywany 

termin zakończenia przedsię-
wzięcia to 2017 rok – informuje 
Kamil Jany z Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, uczestnik 
kwietniowych rozmów w siedzi-
bie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej z ramienia Miasta 
Gliwice. 

W europie...
. . .grupa Saint-Gobain 

uruchomiła wirtualną wy-
stawę „#SaintGobain350:”. 
Dostępna w całości w inter-
necie, obejmuje ponad 700 
eksponatów w różnej formie 
(archiwalnych dokumentów, 
fotografii, filmów, obiektów 
itp.) w przestrzeni dwu-  
i trzywymiarowej. Większość  
z nich pochodzi z archiwum 
Saint-Gobain, publicznych ar-
chiwów, francuskiej biblioteki 
narodowej oraz ze zbiorów 
prywatnych.

Ekspozycja została skon-
struowana w sposób przyjazny 
dla oglądającego. Dostęp do 
prezentowanych treści można 
uzyskać z kilku różnych punktów, 
tak aby każdy mógł zwiedzać 
wystawę pod kątem swoich 
zainteresowań oraz preferencji, 
np. historii firmy, historii branży 
czy poszczególnych okresów roz-
woju przemysłu szklanego i pro-
dukcji materiałów izolacyjnych. 
Wystawa jest podzielona na kilka 

części, z których każda odnosi się 
do innego aspektu działalności 
firmy. Znajdziemy tam: oś czasu 
z 22 datami wyznaczającymi 
najważniejsze okresy w historii 
firmy, wykonaną w technologii 
3D rekonstrukcję fabryki luster 
Saint-Gobain, ukazującą jej dzia-
łalność w roku 1785, galerię in-
nowacji prezentującą wkład S-G 
w rewolucję architektoniczną  
i zmiany w budownictwie miesz-
kaniowym na przestrzeni lat, ga-

lerię portretów osób będących 
ucieleśnieniem „ducha firmy” 
oraz sześć obszarów tematycz-
nych, na jakie podzielone zostało 
blisko 700 prezentowanych do-
kumentów.

Wystawa jest dostępna  
w pięciu wersjach językowych: 
francuskiej, angielskiej, niemiec-
kiej, hiszpańskiej i brazylijskiej 
portugalskiej.

(kik)

Wielka inwestycja, imponujący jubileusz

Gliwicki samorząd systematycznie – rokrocznie – wspiera finansowo gliwicką po-
licję. Dzięki temu funkcjonariusze mogą jeszcze bardziej usprawnić swoją pracę, 
co przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa w Gliwicach. W ciągu pięciu 
ostatnich lat (wliczając plan na ten rok) z miejskiego budżetu przeznaczono prawie  
4 mln złotych na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji  
w Gliwicach. 

Ostatnio zdecydowano  
o przekazaniu dodatkowych 
środków na zakup wyposażenia 
dla funkcjonariuszy z Gliwic. 
Łączna kwota – blisko 262 tys. 
złotych – powinna pozwolić na 
dofinansowanie zakupu nowych 
radiowozów oraz specjalistyczne-
go pojazdu, wykorzystywanego 
przez techników kryminalnych, 
wraz ze sprzętem. To, jakie radio-
wozy trafią do Gliwic oraz ile ich 
będzie, okaże się po rozstrzygnię-
ciu przetargu ogłoszonego przez 
Komendę Wojewódzką Policji  
w Katowicach. – Mamy pewność, 
że miejskie dotacje, przekazy-
wane na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji, przełożą się na 
wsparcie gliwickiej policji. A to  
z kolei na pewno usprawni jeszcze 
pracę funkcjonariuszy w naszym 
mieście – podkreśla Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Miasto 
wspiera finansowo również 

inne działania gliwickich funk-
cjonariuszy. W ubiegłym roku 
sfinansowało dodatkowe patrole  
na kwotę ponad 418 tys. złotych. 
Na dofinansowanie kosztów 
utrzymania Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach przeznaczono 

blisko 220 tys. złotych, na remon-
ty – ok. 155 tys. złotych. Gliwicki 
samorząd pomógł też sfinanso-
wać zakup dwóch radiowozów  
i samochodu dostawczego  

na potrzeby policjantów (prawie  
100 tys. zł). Ubiegłoroczne wspar-
cie dla Komendy Miejskiej Policji  
w Gliwicach ze strony miasta wy-
niosło w sumie blisko 900 tys. zł. 
W ubiegłym roku gliwicki samo-
rząd przekazał policji także działkę 
budowlaną przy ul. Pszczyńskiej, 
na której powstaje nowa siedziba  
III komisariatu policji. (pisaliśmy  
o tym szerzej w „MSI” 2 kwiet-
nia). – Głównym celem policji 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. Taki cel 
przyświeca także samorządom. 
Gliwice wyróżniają się stało-
ścią wsparcia oraz jego wy-
sokością. Miasto udziela nam 
pomocy regularnie. Dodajmy,  
że finansowanie policji jest obo-
wiązkiem rządu i państwowego 
budżetu, a nie miasta. Tym bar-
dziej należy docenić pomoc gli-
wickiego samorządu – podkreśla 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Gliwicach, komisarz 
Marek Słomski. 

(mag)

Pieniądze dobrze zainwestowane.  
Dobrze, bo w bezpieczeństwo... 

Dofinansowanie z budżetu 

miasta kosztów funkcjono-

wania KMP w Gliwicach: 

2011 r. – 713 126, 96 zł

2012 r. – 810 067, 77 zł

2013 r. – 750 478, 19 zł

2014 r. – 898 034, 20 zł

Plan na 2015 r. – 796 625 zł

W ubiegłym roku dzięki finansowej pomocy gli-
wickiego samorządu policjanci z Gliwic wzbogacili 
się m.in. o dwa radiowozy 
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Teren pod budowę nowej siedziby III komisariatu 
Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach bezpłat-
nie przekazało miasto
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ROzMaITOśCI

FISKUS W MaGISTRaCIe
Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś 

się z fiskusem, możesz to zrobić 
w gliwickim magistracie. Do 
30 kwietnia w Biurze Obsługi 
Interesantów na parterze UM 

będzie dostępne stanowisko 
gliwickiej skarbówki. 

Klienci zarówno I, jak  
i II Urzędu Skarbowego w Gli-
wicach mogą tam pobierać 
potrzebne formularze, składać 

pisemne zeznania podatkowe 
za 2014 rok oraz uzyskiwać 
porady na temat zasad po-
prawnego 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 piątek od 8.00 do 15.00. 

(bom)

zBIóRKa eleKTROśMIeCI
Pozbądź się z domu nie-

używanych lub niedziałających 
urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych!  

25 kwietnia stanowisko, na 
którym będzie można zostawić 
stary telewizor, telefon, moni-
tor, lodówkę, kuchenkę, pralkę, 
niedziałające radio, zużyte 

żarówki lub inne niepotrzebne 
urządzenia, pojawi się w godzi-
nach od 10.00 do 14.00 na par-
kingu przy Placu Piłsudskiego. 
Harmonogram kolejnych zbió-
rek można znaleźć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu 
w zakładce „Ekologia”. 

(bom)

zMIaNy Na STaRóWCe 
20 kwietnia rozpoczął się ko-

lejny etap robót wykonywanych 
w ramach remontu gliwickiej 
starówki. Prace trwają obecnie 
na ul. Basztowej. Ul. Matejki 
została otwarta dla ruchu. 

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów w Gliwicach prosi 
kierowców o zwracanie uwagi 
na wprowadzone w tym rejonie 
oznakowanie tymczasowe.

(kik)
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W maju 2012 roku klub alfa Romeo Gadjah Krasu z Gorjanska w Słowenii utworzył 
najdłuższą jak dotąd kolumnę alf w ruchu (526 pojazdów). Choć osiągnięcie zosta-
ło oficjalnie potwierdzone przez organizację Guinness World Records w londynie, 
wciąż nie dorównuje rekordowi z lipca 2010 r., kiedy to fani renaultów przemierzali 
Poznań w megakarawanie liczącej dokładnie 678 aut. Obecnie wszelkie znaki na 
niebie i ziemi wskazują, że ten wynik uda się pobić z pompą i nawiązką – 1 maja  
w Gliwicach! 

Spektakularne motoryzacyj-
ne wydarzenie – bicie rekordu 
Guinnessa samochodów marki 
Alfa Romeo – organizuje w na-
szym mieście Klub Alfa Romeo 
Górny Śląsk. Okazję stanowi 
jubileusz 105-lecia marki.  
Do tej pory swój udział w im-
prezie zgłosiło blisko 1500 po-
siadaczy alf z Polski i zagranicy! 
Internetowa rejestracja pojaz-
dów prowadzona jest nadal  
(do 25 kwietnia). Regulamin 
wydarzenia i dodatkowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
www.ar-gs.pl oraz na fanpage’u 
klubu (www.facebook.com/Al-
faRomeoGornySlask).

Korowód alf w Gliwicach 
może ciągnąć się nawet 
na ponad 5 km. Trasa 
przejazdu poprowadzi 
ulicami: Graniczną  
w Przyszowicach i Boj-
kowską. Należy się liczyć 
z częściowym wyłącze-
niem z ruchu tej ostat-
niej.

 – Start jest zaplanowany  
z parkingu Centrum Handlo-
wego EUROPA CENTRALNA na 
węźle autostradowym Gliwice 
Sośnica. Miejsce jest dobrze 
oznakowane i widoczne, więc 
żaden z uczestników nie będzie 
miał problemu, by je znaleźć. 
Przejazd spod EUROPY CEN-
TRALNEJ przez Gliwice potrwa 
około godziny. Cała impreza bę-
dzie nagrywana. Film zostanie 
przesłany do Komisji Rekordów 
Guinnessa i to ona oceni, czy re-
kord został rzeczywiście pobity – 
mówi Magdalena Rduch z Klubu 
Alfa Romeo Górny Śląsk. – Mo-
żemy się pochwalić, że gościem 
specjalnym bicia rekordu będzie 
Przemysław Ozimek, wicemistrz 
Polski w Wyścigach Górskich  
w klasie HS/Z-2000 w 2014 roku 

z pucharową Alfą Romeo 156. 
Nie zabraknie też Mateusza 
Piątka (Matejki), który pojawi 
się ze swoją lazurową „147” – 
jedną z najpiękniejszych, jeśli 
nie najpiękniejszą alfą w kraju. 
Właśnie nią pojedzie jedna  
z flag Klubu Alfa Romeo Górny 
Śląsk.

Uczestnicy rajdu będą poja-
wiać się na węźle Gliwice Sośni-
ca mniej więcej od godz. 7.30. 
Rejestracja pojazdów zakończy 
się o godz. 10.00. Alfiści ruszą  
z parkingu EUROPY CENTRAL-
NEJ o godz. 13.00. Do tego 
czasu miłośnicy alf będą mogli 
podziwiać tam najpiękniejsze 
modele aut, zarówno nowe, jak 

i nieco bardziej wiekowe. Nie za-
braknie rzecz jasna konkursów  
z nagrodami (z wicemistrzem 
Ozimkiem w roli głównej) oraz 
licznych atrakcji. 

– Gliwice to piękne miasto. 
Chcemy na jego przykładzie po-
kazać, że taki jest również cały 
Górny Śląsk i Górnoślązacy. Ten 
region wciąż się rozwija, może 
pochwalić się świetnymi ludźmi, 
intrygującymi zabytkami i bar-
dzo dobrą współczesną archi-
tekturą oraz niezłą infrastruk-
turą drogową. Tutaj po prostu 
warto przyjechać – podkreślają 
członkowie Klubu Alfa Romeo 
Górny Śląsk.                        

  (kik)

alfiści chcą pobić 
Rekord Guinnessa

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

or
ga

ni
za

to
ró

w

fo
t. 

A.
W

itw
ic

ki

http://www.gliwice.eu/
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FONTaNNy. 

TRzy TańCzĄCe FaUNy przy Urzędzie Miejskim 
Fontanna pojawiła się przed hotelem „Haus Oberschlesien” (obecnie siedziba  
UM Gliwice) w 1928 roku. Rzeźba przedstawiająca tańczące fauny powstała w gliwic-
kiej hucie według projektu Hansa Damanna. Legenda mówi, że przedstawia trzech 
prezydentów: Gliwic, Bytomia oraz Zabrza, którzy nie potrafią dojść do porozumienia  
w kwestii przedwojennych planów połączenia trzech miast w jedno. 

lada moment gliwickie fontanny rozpoczną sezon.  
Po zimowej przerwie wszystkie muszą przejść dokład-
ny przegląd, niektóre wymagają drobnych napraw. 
Najwięcej uwagi pracownicy Miejskiego zarządu 
Usług Komunalnych poświęcają fontannie na Placu 
Piłsudskiego. To największa i najbardziej skompliko-
wana konstrukcja. Pozostałe fontanny w Gliwicach 
również są uruchamiane. Warto o nie dbać, bo na 
stałe wpisały się w miejską przestrzeń – są ulubionym 
miejscem spotkań gliwiczan. 

FONTaNNa na Placu Piłsudskiego 
Budowę najbardziej ulubionej przez gliwiczan fontanny rozpoczęto w kwietniu 2011 
roku.  To największa i najbardziej skomplikowana konstrukcja wśród gliwickich fon-
tann – składa się z 30 dysz, oświetlenia, systemu sterowania. Przed zimą elementy 
są demontowane, a w trakcie przerwy czyszczone i odkamieniane. Latem fontanna 
cieszy oko pokazami światło – woda, ale zimą wygląda równie atrakcyjnie dzięki tu-
nelom świetlnym, które zastępują tryskającą wodę. 

CHŁOPIeC z ŁaBęDzIeM na skwerze Dessauprzy ul. jana Pawła II 
W 1996 roku fontannę na skwerze przy gliwickiej katedrze ozdobiła replika rzeźby 
„Chłopiec z łabędziem”. Autorem oryginału jest Theodor Erdmann Kalide. Pierwowzór 
został wykonany na początku lat 30. XIX w. w Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach. 
Model został wciągnięty do katalogu huty i można było go kupić za 150 talarów. 

MIeSzKańCy GlIWIC  
je UWIelBIajĄ!

NePTUN na gliwickim Rynku 
Co robi Neptun na gliwickim Rynku? Jak mówi jedna z gliwickich legend jest sym-
bolem połączenia Gliwic z Bałtykiem. Inna mówi, że w tym miejscu miało stanąć… 
koryto do pojenia koni, ale ten pomysł nie spodobał się miejskim rajcom i kazali 
wybudować fontannę. Została ona odsłonięta w 1794 roku. To dzieło barokowego 
rzeźbiarza pochodzącego z Opawy – Johannesa Nitschego. 

FOSa przy zamku Piaskowskim 
Fosa wypełniła się na nowo wodą w 2001 roku. Symbolicznie nawiązuje do rowu obron-
nego wypełnionego wodami Ostropki, który okalał mury obronne Gliwic. Dawna fosa 
została zasypana w XVII wieku. Dziś fontanna przy Zamku Piastowskim, na skwerze Sal-
gótarján, cieszy oko i zapewnia miłą ochłodę, zwłaszcza latem – gdy żar leje się z nieba. 
Strumień tryskającej wody niesiony wiatrem tworzy coś w rodzaju delikatnej, wodnej 
mgiełki ku pokrzepieniu sił i witalności dla przebywających w pobliżu fontanny. 
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Źródło: MZUK (opracowano na podstawie książki Tomasza Dudzińskiego „Gruss aus Gleiwitz" oraz materiałów własnych)
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67 – to liczba gliwickich przedszkoli, szkół i innych miejskich placówek oświato-
wych, w których na ten rok zaplanowano szereg przedsięwzięć inwestycyjnych  
i remontowych o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Ich realizacji podejmą się same 
placówki.

Na liście robót znalazły się 
różne zadania – od wymiany 
okien i drzwi, naprawy dachów 
i instalacji, przez remonty klas 
lekcyjnych czy sanitariatów, 
osuszanie i docieplenie ścian 
oraz fundamentów, po mo-
dernizacje boisk sportowych 
czy rozpoczęcie przedsięwzięć 
związanych z rozbudową istnie-
jących obiektów oświatowych. 
Większość inwestycji powinna 
się rozpocząć z początkiem 
wakacji, a zakończyć przed  
1 września, niektóre jednak 
już ruszyły bądź wystartują  
w najbliższym czasie. 

BęDzIe NOWOCześNIe...
– Największe tegoroczne 

przedsięwzięcia stanowią: 
kontynuacja modernizacji bo-
isk sportowych przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
(ul. Kilińskiego 1) oraz budowa 
nowoczesnej siedziby Zakładu 
Aktywności Zawodowej przy 
Zespole Szkół Specjalnych  
im. Janusza Korczaka (ul. Dolnej 
Wsi 74) – stwierdza Mariusz 
Kucharz, naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego. 

Inwestycja przy ul. Kilińskie-
go realizowana jest etapowo.  
W ubiegłym roku wykona-
no prace przygotowawcze  
i roboty ziemne. W tym roku 
zaplanowano dokończenie 
budowy boisk wraz z oświe-
tleniem oraz zagospodarowa-
niem terenu. Prace związane  
z drugim etapem rozpoczną się  
w najbliższym czasie, a ich koszt 
przekroczy 1,2 mln zł. 

Na budowę i uruchomie-
nie Zakładu Aktywności Za-
wodowej przy Zespole Szkół 
Specjalnych zdecydowano się 

wyasygnować z miejskiej kasy 
ponad 1,5 mln zł. Środki na 
budowę i dalszą działalność 
placówki mają też pochodzić 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i samorządu woje-
wództwa śląskiego. Prace przy 
wznoszeniu obiektu rozpoczęły 
się w marcu. Uruchomienie  
ZAZ-u przewidziano na paź-
dziernik. Zakład będzie prowa-
dził działalność w branży intro-
ligatorsko-drukarskiej. Znajdzie 
w nim zatrudnienie blisko  
30 absolwentów Zespołu Szkół 
Specjalnych im. J. Korczaka.

...I CIePlej!
Oprócz robót renowa-

cyjnych czy odświeżających,  
w niektórych placówkach pro-
wadzone będą także prace 
termomodernizacyjne. Naj-
szybciej powinny rozpocząć 
się w Szkole Podstawowej  
nr 2 (ul. Goździkowa 2). 

– Przewidziano tam ocieplenie  
i modernizację budynku szkol-
nego wraz z uporządkowaniem 
gospodarki ściekowej obiektu. 
Zakres prac obejmie m.in. docie-
plenie przegród zewnętrznych, 
budowę wentylacji grawitacyjnej, 
a także przebudowę kotłowni, in-
stalacji centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej, insta-
lacji odgromowej, przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz budowę drenażu opasko-
wego. Najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu przetargowym 
złożyło Przedsiębiorstwo Budow-
lane „INTRABUD” ze Świebodzic. 
Propozycje oferentów poznaliśmy  
14 kwietnia – informuje Krystyna 
Pilsyk, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów UM.

W połowie wakacji roz-
strzygnięty zostanie natomiast 
przetarg na termomoderni-
zację i modernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. 
Daszyńskiego 424). Zakres tego 
zadania obejmie roboty budow-
lane związane z dociepleniem 
i remontem obiektu wraz  
z uporządkowaniem gospo-
darki ściekowej i zagospodaro-
waniem terenu, przebudową  
i modernizacją budynku szko-
ły, przebudową wewnętrznej 
instalacji wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i cen-
tralnego ogrzewania, budową 
nowej kotłowni gazowej wraz 
z instalacją gazową, wentylacji 
mechanicznej, zagospodaro-
waniem terenu, budową drogi 
pożarowej, przyłączy i instalacji 
zewnętrznych (wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej) oraz budową oświetlenia 
terenu. 

Na tym nie kończą się za-
mierzenia inwestycyjne w gli-
wickiej oświacie. W tym roku 
przewidziano również termo-
modernizację siedziby Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących  
nr 7 (ul. Gierymskiego 7), bu-
dynków warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Samochodowych 
(ul. Strzelców Bytomskich 25) 
oraz Przedszkola Miejskiego  
nr 18 (ul. Brzozowa 50).  
– W kolejnych latach planowa-
ne jest natomiast wykonanie 
docieplenia Przedszkola Miej-
skiego nr 34 (ul. Chatka Puchat-
ka), Szkoły Podstawowej nr 11 
(ul. Pocztowa 31) oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych (ul. Dolnej 
Wsi 74) – zdradza Krystyna 
Pilsyk. 

(kik)

ReMONTOWa WIOSNa  
W GlIWICKIej OśWIaCIe

Gliwice systematycznie 
realizują inwestycje w za-
kresie ocieplania budynków 
oświatowych. Począwszy od 
2004 roku, zmodernizowano 
ich już 63. Ogólna wartość tych 
przedsięwzięć zamknęła się  
w kwocie 84,9 mln zł. 62 z tych 
inwestycji zostało dofinanso-
wanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wyso-
kość wsparcia w postaci po-
życzek i dotacji wyniosła 30,6 
mln zł, a umorzeń wcześniej 
zaciągniętych pożyczek z Fun-
duszu – ponad 6,3 mln zł. Do-
datkowo do termomoderniza-
cji jednej z placówek uzyskano 
dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa śląskiego  
w wysokości ponad 1,8 mln zł. 

Budowa boisk sportowych przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Zajęcia w zmodernizowanej częściowo w 2014 r.  
Szkole Podstawowej nr 12

Budowa nowoczesnej siedziby  
Zakładu Aktywności Zawodowej

SP nr 12 przeszła największą modernizację w 2014 r. Prace będą kontunuowane
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MalUCHy W KRaINIe DŹWIęKU
To nowa propozycja Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, skierowa-
na do rodzin z niemowlętami 
i małymi dziećmi do lat 6. czy 
spodziewających się potomstwa. 
– Zapraszamy na cykl nietypowych 
koncertów – zachęcają pracowni-
cy teatru. Pierwszy zatytułowany 
„Bajkowe dźwięki – muzyka  
z filmów i bajek”, już w najbliższą 
niedzielę. 

Koncerty z cyklu „Maluchy  
w krainie dźwięku” to autorski pro-
gram Doroty Banaś, absolwentki 
Wydziału Pedagogiki Muzycznej 
Uniwersytetu Śląskiego, skrzypaczki 
Filharmonii Zabrzańskiej i anima-
torki kultury. Został zainspirowany 
badaniami i doświadczeniem prof. 
E. E. Gordona – muzyka jazzowego, 
pedagoga i psychologa muzyki, ba-
dacza związanego z Uniwersytetem 

Temple w Filadelfii oraz University 
of South w stanie Kolumbia. – Ce-
lem pracy Gordona jest stymulacja 
rozwoju dziecka wykorzystująca 
jego naturalne predyspozycje  
i zdolności w okresie największej 
chłonności młodego umysłu. Po-
dobnie jak w nauce mowy mały 
człowiek musi wiele usłyszeć, zanim 
wypowie pierwsze słowo, tak samo 
oddziałując na dziecko różnorodno-
ścią dźwięków, motywów i melodii, 
możemy doprowadzić do rozumie-
nia muzyki i optymalnego rozwoju 
muzycznych zdolności – przekonują 
pomysłodawcy przedsięwzięcia. 

Koncerty dla maluchów będą 
miały niecodzienną formę. Nie 
będzie podziału na publiczność  
i wykonawców. W środku sali, na 
materacach i kolorowych podu-
chach, zasiądą dzieci i ich rodzice, 

natomiast muzycy rozmieszczeni 
w koło poruszać się będą pomię-
dzy słuchaczami. – Spotkanie 
połączy elementy zajęć i zabaw 
umuzykalniających, ruchowych  
i teatralnych. Będzie można poczuć 
się jak na letnim pikniku – zachęcają 
organizatorzy imprezy. 

Pierwsze koncerty odbędą się  
26 kwietnia w sali kameralnej 
GTM przy Nowym Świecie. Po-
czątek – godz. 14.00 i 15.30. Wy-
stąpią: Dorota Banaś (skrzypce, 
wokal), Sylwester Sośniak (gitara), 
Ronald Tuczykont (kontrabas), 
Andrzej Schneider (fortepian  
i perkusja). Spotkanie poprowadzą 
Dorota Banaś i Monika Szczecina. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.teatr.gli-
wice.pl.

(bom)

Na WyKŁaD?  
DO MUzeUM!

Muzeum w Gliwicach  
i Polska Akademia Umiejętności 
zapraszają na kolejny wykład 
Wszechnicy Naukowo-Kultu-
ralnej. 23 kwietnia w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) wygłosi 
go prof. Krzysztof Meissner  

z Katedry Teorii Cząstek  
i Oddziaływań Elementarnych 
Instytutu Fizyki Teoretycznej 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Będzie mówił 
o granicach poznania w nauce. 
Początek spotkania – godz. 
16.00. Wstęp wolny. 

Natomiast 25 kwietnia  
w śródmiejskiej willi szykuje 

się kolejna odsłona „Komple-
tów Historycznych”. Wykład 
zatytułowany „Pierwsze wolne 
elekcje w Rzeczypospolitej – 
droga donikąd czy nowa forma 
ustrojowa?” rozpocznie się  
o godzinie 16.00. O kształto-

waniu się nowych zasad wy-
boru króla oraz o pierwszych 
władcach wybranych w ramach 
systemu wolnej elekcji opowie 
historyk dr hab. Adam Perła-
kowski z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Na spotkanie wstęp 
jest wolny. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.
muzeum.gliwice.pl.         (bom)

zWIaSTUNy 2015

Dziesiąta edycja Gliwickiej 
Gali Młodych Talentów już  
8 czerwca. Tradycyjnie na 
deskach Gliwickiego Teatru 
Muzycznego prezydent miasta 
wręczy nagrody uczniom gliwic-
kich placówek oświatowych i kul-
turalnych. Statuetką „Zwiastuna” 
zostaną uhonorowani ci, którzy 
osiągnęli znaczące sukcesy  
w takich dziedzinach, jak: taniec, 
śpiew, gra na instrumencie, 
recytacja, aktorstwo, plastyka 

i inne dyscypliny artystyczne. 
Zgłoszenia laureatów będą 
przyjmowane do 8 maja. Moż-
na je przesyłać na adres Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 21 im. Henryka 
Sinkiewicza (ul. Reymonta 18a, 
44-103 Gliwice, faks: 32/337-
13-70, e-mail: sp21@sp21.gli-
wice.pl). Formularz zgłoszeniowy  
i regulamin gali są do pobrania 
na stronie http://www.sp21.
gliwice.pl/dokumenty. 

III liceum Ogólnokształcące 
im. Wincenta Styczyńskiego 
w Gliwicach podpisało umo-
wę o współpracy z Katedrą 
Międzynarodowych Stu-
diów Polskich Uniwersyte-
tu śląskiego w Katowicach. 
Po co? 

Współpraca pozwoli m.in. na 
rozwój jedynej w naszym mieście 
klasy o profilu artystyczno-wie-
lokulturowym oraz klasy o pro-
filu dziennikarsko-prawniczym. 
– Katedra Międzynarodowych 
Studiów Polskich zaoferowała 
szkole zajęcia pokazujące kulturę 
innych krajów, skierowane do mło-
dzieży – tłumaczy Ewa Grynicka, 
wychowawczyni klasy o profilu 
artystyczno-wielokulturowym  
i opiekun szkolnej gazetki „Troll” . 
– Różnice etniczne, odmienne 
kultury to temat, który bardzo in-
teresuje młodzież. Zanim powstała 
klasa o tym profilu, poświęciliśmy 
temu zagadnieniu całe wydanie 
szkolnej gazetki „Troll” – dodaje 
Grynicka. 

Na łamach swego pisma 
uczniowie często piszą o wydarze-
niach na świecie, wychodzących 
szeroko poza lokalność. Redakcyj-
na praca nad „Trollem” to jedno ze 

sztandarowych działań III Liceum 
Ogólnokształcącego w Gliwicach. 
Razem ze szkolnym radiem To-
nacja (pisaliśmy o nim w „MSI”  
z 19 marca) daje licealistom szansę 
na praktyczne sprawdzenie swoich 
dziennikarskich umiejętności. 

– Pierwszy numer naszej szkol-
nej gazetki ukazał się w marcu 

2007 roku. Wówczas nazywała 
się jeszcze „Koń Trojański”. Póź-
niej zmieniła nazwę na „Troll”  
i jak pokazują liczne konkursy  
w których bierze udział nasza 
szkolna redakcja, wszystko idzie 
w dobrym kierunku – opowiada 
dyrektor III LO, Waldemar Pigu-
lak. Szkolna gazetka ukazuje się  
3 lub 4 razy w roku w nakładzie ok. 

50 egzemplarzy. Każde wydanie 
jest drukowane w profesjonalnej 
drukarni, w twardej oprawie  
i w kolorze. Nagrodą dla uczniów 
pracujących w redakcji są nie tyl-
ko lepsze oceny, ale i satysfakcja. 
– Mamy na swoim koncie m.in. 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce 
w kolejnych edycjach corocznego, 

Wojewódzkiego Przeglądu Gaze-
tek Szkolnych SZPALTA. Już w 2008 
roku „Troll” został jedną z najlep-
szych gazetek szkolnych w Polce, 
w konkursie „Pałuckie Pióro”. Je-
steśmy też doceniani w Gliwicach: 
w ubiegłym roku redakcja została 
wyróżniona podczas Gali Młodych 
Talentów ZWIASTUNY – wylicza 
Ewa Grynicka.                       (mag)

INTeReSUje ICH CaŁy śWIaT

fo
t. 

A.
W

itw
ic

ki
m

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e 
or

ga
ni

za
to

ró
w

fo
t. 

.K
. M

ag
ie

ra

http://www.teatr.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
http://www.muzeum.gliwice.pl
http://www.muzeum.gliwice.pl
mailto:sp21@sp21.gliwice.pl
mailto:sp21@sp21.gliwice.pl
http://www.sp21.gliwice.pl/dokumenty
http://www.sp21.gliwice.pl/dokumenty


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  17/2015 (740), 23 kwietnia 20158

sport

fo
t. 

w
w

w
.p

ia
st

-g
liw

ic
e.

eu

W kolejnym sezonie (2015/2016) Gliwice będą miały silną reprezentację w ekstra-
klasie futsalu. W najwyższej klasie rozgrywkowej zagra nie tylko doświadczony GaF 
jasna Gliwice, ale też gliwicki NBIT, który właśnie przypieczętował swój awans.

Ostatnia wyjazdowa wy-
grana z Marexem Chorzów 
(3:1) daje gliwiczanom pewne 
miejsce w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Dwie pierwsze 
bramki dla NBITU zdobył To-
masz Czech. Autorem trzeciego 
gola dla pomarańczowo-srebr-
nych był Marek Chojnacki. 

– Jestem bardzo zadowolo-
ny i szczęśliwy. Jako zawodnik 
nieraz przeżywałem podobne 
chwile, ale jako trener po raz 
pierwszy – przyznał po wy-
granym meczu trener Nbitu 

Szymon Maksym. Nadzieje na 
wejście do najwyższej klasy 
rozgrywkowej rozbudziła już 
wygrana z wiceliderem tabeli 
I ligi – Cuprum Polkowice. 
Podopieczni Szymona Maksy-
ma, typowani na faworytów 
końcowych spotkań ligowych, 
nie zawiedli oczekiwań. 
Przed nimi jeszcze 2 mecze 
kończące sezon. Najbliższy – 
26 kwietnia z Solnym Miastem 
Wieliczka –  będzie zarazem 
ostatnim w tej rundzie, który 
rozegrają na własnym parkie-

cie. W nowym sezonie kibice 
futsalu mogą oczekiwać emocji 
na najwyższym poziomie, bo  
w ekstraklasie NBIT spotka się  
z gliwickim GAFEM. Piłka-
rze GAFu ostatnie spotkanie  
z Gwiazdą Ruda Śląska za-
kończyli bez gola i przegrali  
z gospodarzami 0:1. Końcówka 
sezonu będzie dla nich wyma-
gająca. W nadchodzącą sobotę 
(25 kwietnia) ich rywalem bę-
dzie wyżej notowany Rekord 
Bielsko-Biała.  

(mag)

Po ostatniej porażce w Białymstoku piłkarze gliwickiego Piasta mają już tylko hipote-
tyczne szanse na zakończenie zasadniczej części sezonu w pierwszej ósemce piłkar-
skiej ekstraklasy. Gliwiczanie przegrali z jagiellonią 1:2 (0:2). Najbliższe dwa mecze 
będą więc kluczowe, ale wygrana Piasta w obu tych spotkaniach nie wystarczy. Waż-
ne będą także wyniki spotkań innych drużyn, które walczą o to, by sezon dokończyć 
w górnej połowie tabeli. 

W poprzedniej kolejce Piast 
Gliwice przegrał w Białymstoku  
z Jagiellonią 1:2 (0:2). Gliwiczanie 
walczyli ambitnie do końca, ale 
dwa trafienia gospodarzy zapew-
niły im trzy punkty. – Zasłużyli-
śmy co najmniej na remis. Bardzo 
żałuję, że nie strzeliliśmy jeszcze 
jednej bramki. Doskonale wiemy, 
że z Podbeskidziem i Górnikiem 
Łęczna musimy wygrać – mówił 

po meczu w Białymstoku Kornel 
Osyra, młody obrońca Piasta.  
– Pierwsza połowa w naszym 
wykonaniu była słabsza. Grali-
śmy ospale. Niektórzy zawodnicy 
myśleli, że przyjechaliśmy tutaj 
na przechadzkę, w efekcie straci-
liśmy dwie bramki – powiedział 
trener gliwiczan, Radoslav Látal. 
– W drugiej połowie zagraliśmy 
dużo lepiej. Wprowadzone zmia-

ny odmieniły oblicze naszej gry. 
Niestety bramka została strzelo-
na zbyt późno i już nie zdołaliśmy 
odwrócić losów spotkania – tłu-
maczył szkoleniowiec gliwickiej 
jedenastki. 

Przed Piastem ostatnie dwa 
mecze w zasadniczej części 
sezonu.  W najbliższą niedzielę 
– 26 kwietnia, gliwiczanie za-
grają bardzo ważne spotkanie  

z Podbeskidziem Bielsko-Biała na 
własnym boisku. Trzy dni później 
(29 kwietnia) wybiegną na mu-
rawę w Łęcznej, by zmierzyć się  
z miejscowym Górnikiem. Kom-
plet punktów w ostatnich dwóch 

meczach nie wystarczy, by wsko-
czyć do pierwszej ósemki. Pod 
Piasta muszą zagrać także inni. 
Mimo wszystko warto kibicować, 
bo każdy zdobyty punkt będzie 
cenny.      (as)

W ramach całej imprezy organizowane będą trzy 
turnieje w trzech różnych terminach. Pierwsze za-
wody odbędą się 26 kwietnia 2015 roku kolejne  
w maju i czerwcu. Wszystkie turnieje rozegrane będą 
na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego „Łabędź” 
w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25. Organizatorami 
I GRaND PRIX GlIWIC W TeNISIe STOŁOWyM są aka-
demia Tenisa Stołowego i Miasto Gliwice. 

– Tenis stołowy to nasza 
pasja i sposób na życie. Ko-
chamy ten sport i fascynujemy 
się każdym odbiciem piłeczki 
– mówi Dariusz Steuer z Aka-
demii Tenisa Stołowego. 

Celem imprezy jest m.in. 
pozyskanie nowych sympa-
tyków tenisa stołowego oraz 

popularyzacja tej dyscypliny 
poprzez zachęcanie młodzie-
ży i rodziców do zdrowej formy 
spędzania wolnego czasu. Do-
kładne informacje o turnieju 
i zapisach można znaleźć na 
stronie internetowej Akade-
mii Tenisa Stołowego – www.
akademiats.pl.                   (as)

Piłkarze Piasta Gliwice w Białymstoku grali 
bardzo ambitnie. To jednak nie wystarczyło, by 
wygrać a nawet zremisować

zawodnicy NBITU cieszą się z wygranej z Marexem w Chorzowie. To zwycię-
stwo dało im upragniony awans do ekstraklasy. 

KONIeC MaRzeń  
O PIeRWSzej óSeMCe?

I GRaND PRIX 
GlIWIC W TeNISIe 
STOŁOWyM

FUTSalOWa eSKTRaKlaSa 
GlIWICaMI STOI!
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Trzech uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach znalazło się 
w gronie laureatów X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. ludomira Ró-
życkiego. 

Impreza pod patronatem 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz prezydenta 
Gliwic odbyła się pod koniec 
marca w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II st. im. L. Różyc-
kiego w Gliwicach. W artystycz-
nej rywalizacji wzięło udział 
59 uczestników – uczniów klas 
wokalnych szkół muzycznych 
II stopnia – z całej Polski oraz 
Czech. 

Pierwszą nagrodę wy-
walczył Szymon Szymik 
z gliwickiej szkoły muzycznej. 
Uczeń Joanny Wojnowskiej 
zdobył także wyróżnienie dla 
najlepszego uczestnika z Gli-
wic, ufundowane przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Gliwickiej. Na drugiej pozycji 
uplasowały się ex aequo: Pau-
lina Glinka – uczennica Teresy 
Mulawy-Pabisiak z Państwo-

wej Szkoły Muzycznej II st. im. 
J. Elsnera w Warszawie i Kata-
rzyna Poździał z PSM w Gliwi-
cach, która na co dzień uczy 
się śpiewu również pod okiem 
Joanny Wojnowskiej. Trzecie 
miejsce zajęli ex aequo: Artur 
Garbas – uczeń Magdaleny 
Spytek-Stankiewicz z PSM  
w Gliwicach, Patryk Wybor-
ski – uczeń Jolanty Sznajder  
z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. F. Cho-
pina w Bytomiu oraz Rafał 
Żurek – uczeń prof. Jerzego 
Knetiga z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im.  
F. Chopina w Warszawie. 

Jury, w którym zasiedli 
znani śpiewacy i pedagodzy  
z różnych ośrodków akade-
mickich pod przewodnictwem 
wybitnego tenora Wiesława 
Ochmana, przyznało także  
7 równorzędnych wyróżnień. 
Otrzymali je uczestnicy z Wro-
cławia, Stalowej Woli, Łodzi, 

Rzeszowa, Pragi, Krakowa  
i Zabrza. – W ocenie jury oraz 
licznie zgromadzonej publicz-
ności, towarzyszącej młodym 
śpiewakom w czasie przesłu-
chań, konkurs stał na bardzo 
wysokim poziomie. Atutem 
minionej edycji przedsięwzię-
cia była duża różnorodność 
pieśni Ludomira Różyckiego, 

wykonywanych podczas kon-
kursowych prezentacji. Juro-
rzy zwrócili również uwagę na 
bardzo wysoki poziom wystę-
pów uczniów naszej szkoły, co 
zostało potwierdzone znako-
mitymi wynikami – relacjonuje 
Bogusław Pietrzak, dyrektor 
PSM w Gliwicach.

Warto wspomnieć, że ju-
bileuszową edycję konkursu 

otworzył koncert z cyklu „Es-
trada Młodych”. W Gliwickim 
Teatrze Muzycznym wystąpili 
laureaci poprzednich edy-
cji wokalnych zmagań, dziś 
już uznani soliści polskich 
teatrów operowych: Anna 
Borucka, Aleksandra Szafir
-Makowska, Andrzej Filończyk 
i Adam Szerszeń. Towarzyszyła 

im Gliwicka Orkiestra Kame-
ralna pod dyrekcją Przemysła-
wa Neumanna, który również 
jest laureatem gliwickiego 
konkursu wokalnego. Gościem 
specjalnym wieczoru, a jedno-
cześnie jego prowadzącym, 
był Wiesław Ochman. 

(bom)

laURy Dla MŁODyCH 
WOKalISTóW

24 kwietnia TVP KUlTURa 
pokaże film dokumentalny 
„Gliwickie lata Tadeusza Róże-
wicza” w reżyserii Krzysztofa 
Korwina-Piotrowskiego. Począ-
tek – godzina 18.25. Tego dnia 
minie 1. rocznica śmierci poety, 
który dwie dekady swojego ży-
cia spędził w Gliwicach. 

Premiera dokumentu odby-
ła się w Gliwicach w listopadzie 
2009 r., a jego pierwsza pre-
zentacja na antenie telewizji 
(w TVP 2) – w lutym 2010 r.  
O Tadeuszu Różewiczu nakrę-
cono już kilka obrazów. Jednak 
nigdy dotąd twórca nie wypo-
wiadał się tak obszernie na te-
mat lat spędzonych w naszym 
mieście. 

Warto wspomnieć,  
że w 1949 r. w Gliwicach Ró-
żewicz wziął ślub z Wiesławą 
Kozłowską i tu urodzili się 
jego dwaj synowie Kamil i Jan.  

To w tym mieście stworzył setki 
wierszy, a także poematy i kilka 
dramatów, a wśród nich słynną 
„Kartotekę”, która uznawana 
jest za jedno z najważniejszych 
dzieł w historii polskiej literatury  
i europejskiego teatru. 

W filmie, wyprodukowanym 
przez Gliwicki Teatr Muzyczny, 
a sfinansowanym przez miejski 
samorząd, wypowiadają się: 
Tadeusz Różewicz, jego żona 
Wiesława, syn Kamil, bratanek 
Paweł Różewicz, a także zagra-
niczni tłumacze i przyjaciele 
poety. Mówią o nim również 
m.in.: Wojciech Pszoniak, An-
drzej Wajda, Kazimierz Kutz, 
Krzysztof Penderecki, Piotr 
Lachmann i prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. Wiersze, 
fragmenty poematów i wspo-
mnień Różewicza prezentują 
zaś wybitni aktorzy: Jan Peszek 
i Jerzy Trela.                        (bom)

O Różewiczu  
w TVP KUlTURa

Główne uroczystości tego-
rocznego święta Narodowego 
Trzeciego Maja w Gliwicach 
odbędą się na Placu Krakow-
skim. 

Uroczystościom oficjalnym, 
o których napiszemy więcej  
w następnym numerze „MSI” 
(30 kwietnia) towarzyszyć 
będą ciekawe wydarzenia 
artystyczne. Jednym z nich 
będzie koncert akustyczny 
zespołu PLATEAU z gościnnym 
udziałem Martyny Jakubowicz 
i Krzysztofa Kiliańskiego, zaty-
tułowany „Projekt Grechuta”. 

„Projekt Grechuta” to 
czwarta płyta zespołu PLATEAU, 
na której znalazło się 10 utwo-
rów niezapomnianego Marka 
Grechuty, wyprodukowanych 
przez Wojciecha Waglewskiego 
i przedstawionych w nowych, 
bardzo odważnych aranżacjach. 
Album miał premierę 21 marca 
2011 roku.

Stanowi przekrój twórczo-
ści artysty. Nie zabrakło na 
nim klasyków, takich jak: „Dni, 
których nie znamy”, „Wiosna, 
ach to Ty”, „Korowód” czy 
„Będziesz moją panią”. Wszyst-
kie piosenki, choć nagrane  
w dość zaskakujących wersjach, 
nie zostały pozbawione uroku  
i magii nadanych im przez mi-
strza Marka Grechutę. 

Koncert rozpocznie się  
3 maja (niedziela) 2015 roku 
o godz. 18.00 w Kinie AMOK – 
Scena BAJKA przy ul. Dolnych 
Wałów 3. Bilety na to wyjątko-

we wydarzenie można nabyć za 
symboliczną złotówkę w kasie 
Kina AMOK.  

(as)

„Projekt Grechuta” w Kinie 
aMOK – Scena BajKa!
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IMPRezy

– Umberto Eco napisał, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich jest okazją, żeby o tej prawdzie przy-
pomnieć – przekonują gliwiccy bibliotekarze i zapraszają na gliwickie 
obchody. – 23 kwietnia w kilkunastu punktach miasta będzie się dzia-
ło! – dodają. 

O godz. 11.00 na skwerze Doncaster 
(w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego) roz-
pocznie się happening „Gliwice Czytają!”. 
– Jeśli lubisz czytać, musisz tam być – po-
każmy, że czytanie jest ważne i modne – 
zachęcają organizatorzy imprezy. 

Później warto zajrzeć do Centrum 
Handlowego FORUM (ul. Lipowa 1), gdzie 
na czytelników będzie czekała Małgorza-
ta Kalicińska. Autorka „Domu nad roz-
lewiskiem” opowie o swoich książkach  
i o pasjach literackich. Początek spotka-
nia – godz. 13.00. W FORUM będzie też 
można spróbować potraw przygotowa-
nych przez Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 1. Zaaranżowana 
„Kuchnia Literacka” pozwoli poznać nie 
tylko regionalne smaki, ale i śląskie tra-
dycje i gwarę. O godzinie 16.30 wystąpią 
PANTERY, czyli mażoretki z Młodzieżowe-
go Domu Kultury, a o 18.00 Akademicki 
Teatr „Remont” rozpocznie happening 

„My jesteśmy mole książkowe”. Będzie 
to krótka opowieść o tym, że miłość do 
książki, zaszczepiona już w wieku dziecię-
cym, przynosi najlepsze efekty. 

W okolicach ulicy Barlickiego o godz. 
14.00 wystartuje „Latający Serwis Czytel-
niczy”. To z kolei happening Teatru Maga-
zyn działającego przy gliwickim MDK. Kto 
natknie się na ten „wehikuł”, będzie mógł 
zabrać ze sobą jedną z książek. 

W Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (Plac Inwalidów Wojennych 3) odbę-
dą się warsztaty pod hasłem „Szybko, 
szybciej i najszybciej czytaj książki”, które 
poprowadzi Centrum Edukacyjne Future 
(początek – godz. 10.00 i 11.00), a w Filii 
nr 21 (ul. Syriusza 30) – Międzypokolenio-
we Spotkanie Literackie, na które zaprasza 
Rada Osiedla i Klub Seniora Kopernik.

W ramach obchodów odbędzie się 
też akcja „Podziel się książką”. – Przynieś 
książki, które już przeczytałeś i wymień na 
takie, których jeszcze nie znasz! – zachę-
cają bibliotekarze. Będzie można to zrobić  
w kilku miejscach, m.in. w: Stacji Artystycz-
nej RYNEK, Centrum Organizacji Kultural-
nych GCOP, Bibliotece Głównej Politechniki 
Śląskiej, Bibliotece Centralnej i filiach MBP  
nr 5, 7, 9, 16,17,20, 21 i 30, Palmiarni Miej-
skiej, Modrzewiowym Dworze – Restauracja 
& Hotel, Cukierni Śnieżka i na skwerze Don-
caster. 

Gliwickie Obchody Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich udokumen-
tuje Grupa Fotograficzna „Aczkolwiek”  
z MDK w Gliwicach. Dodatkowo w ra-
mach przedsięwzięcia „Gliwice Czytają!” 
członkowie grupy będą fotografować 
osoby czytające w przestrzeni publicznej. 
Zapraszamy! 

(bom)

GlIWICe 
CzyTajĄ!

23 KWIeTNIa  
(CzWaRTeK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia pla-

styczne w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – obowiązują zapisy

q godz. 16.00: „Granice poznania w na-
uce” – wykład w ramach Wszechnicy 
PAU w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) – wstęp wolny

q godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” 
– spotkanie z grami planszowymi  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 
4-5) – wstęp wolny

q godz. 18.00: Koncert Jane Monheit 
Group z cyklu „Filharmonia” w C.K. Ja-
zovia (Rynek 10)

q godz. 18.30: „I have a dream” – tanecz-
ny show w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 20.00: Koncert Komeda Clas-
sic Jazz Quartet w Śląskim Jazz Clubie 
(Plac Inwalidów Wojennych 1)

24 KWIeTNIa  
(PIĄTeK)
q godz. 18.00: „Różewicz w obiektywie 

Adama Hawałeja” – wernisaż wystawy 
fotografii w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 18.30: „I have a dream” – tanecz-
ny show w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

25 KWIeTNIa  
(SOBOTa)
q godz. 12.00: Warsztaty origami dla za-

awansowanych w Stacji Artystycznej 
RYNEK (Rynek 4-5)

q godz. 15.30 i 18.30: „I have a dream” 
– taneczny show w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 16.00: „Pierwsze wolne elekcje 
w Rzeczpospolitej – droga donikąd 
czy nowa forma ustrojowa” – wykład 
z cyklu „Komplety historyczne” w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) – wstęp 
wolny

q godz. 16.00: Koncert eliminacyjny do 
VII Festiwalu Rytm Gliwice w Stacji Ar-
tystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

q godz. 18.30: „Rycerskość wieśniacza” 
Pietro Mascagniego i „Pajace” Rug-
giero Leoncavalla – transmisja z The 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku  
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

26 KWIeTNIa  
(NIeDzIela)
q godz. 12.00: „Gliwiccy poeci: Krzysztof 

Siwczyk” – XCVII Krakowski Salon Po-
ezji w Gliwickim Teatrze Muzycznym 
(ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 12.00: Bezpłatne oprowadza-
nie kuratorskie po wystawie „Rzecz 
o szlachcie polskiej” w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) – wstęp wolny

q godz. 14.00 i 15.30: „Bajkowe dźwięki 
– muzyka z filmów i bajek” – koncerty 
z cyklu „Maluchy w krainie dźwięku” 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. 
Nowy Świat 55/57)

q godz. 16.00: „Niesforny Bram” – po-
kaz filmu w ramach cyklu „Dzieciaki  
na horyzoncie” w Kinie AMOK  
(ul. Dolnych Wałów 3)

q godz. 17.00: „I have a dream” – ta-
neczny show w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 17.00: „Współczesnym głosem” 
– koncert z cyklu „Podwieczorki mu-
zyczne” w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

q godz. 17.00: „5 Przypowieści” –spek-
takl Teatru „A” w ramach cyklu 
przedstawień „Wiosenne Przebu-
dzenie Teatrem w Wilczym Gardle”  
w Szkole Podstawowej nr 2 (Plac Ja-
śminu 2)

q godz. 18.15: „Vincent van Gogh. Nowy 
sposób widzenia” – pokaz z cyklu 
„Wielka sztuka na ekranie” w Kinie 
AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

27 KWIeTNIa  
(PONIeDzIaŁeK)
q godz. 16.00: Spotkania ręcznego dzie-

wiarstwa artystycznego w Stacji Arty-
stycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

q godz. 18.00: „Urodziny, Ach Urodziny” 
– koncert z okazji 5. urodzin Stowa-
rzyszenia „Światła Rampy” z udzia-
łem artystów śląskich scen muzycz-
nych oraz solistów Teatru „Castello” 
w Centrum Organizacji Kulturalnych 
(ul. Studzienna 6)

28 KWIeTNIa  
(WTOReK)
q godz. 16.00: „Podwieczorek przy gra-

mofonie” – spotkanie dla seniorów  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 
4-5) – wstęp wolny

q godz. 17.00: Pokaz filmów „Co mi 
zrobisz jak mnie złapiesz” i „Rejs”  
w ramach Akademii Polskiego Filmu 
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) 

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

q godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – bez-
płatne zajęcia teatralne dla dorosłych  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 
4-5) – obowiązują zapisy 

q godz. 20.00: „Wtorek bluesowy 
– jam session w stylistyce blues  
w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów 
Wojennych 1), poprowadzi Kajetan 
Drozd – wstęp wolny

29 KWIeTNIa  
(śRODa)
q godz. 13.00: „Bezpieczny senior” – 

spotkanie w Filii nr 7 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (ul. Junaków 4)

q godz. 17.30: „Władysław Skoczylas 
– życie i twórczość” – prelekcja Ewy 
Liszki w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 18.00: Wernisaż wystawy tka-
niny artystycznej Heleny Sułkowskiej-
Pawlik w Centrum Organizacji Kultu-
ralnych (ul. Studzienna 6) 

q godz. 18.00: Koncert Warszawski Lu-
tosławski / Magda Navarrete & Piotr 
Steczek z cyklu „Filharmonia” w C.K. 
Jazovia (Rynek 10)

q godz. 19.00: „W blasku jubileuszu…” 
– występ Zenona Laskowika i Kabare-
ciarni w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

CO?  
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MIaSTO I MIeSzKańCy

„Płaska podłoga jest pomysłem architektów – służy maszynom, a nie ludziom. Mamy nie tylko oczy, 
uszy i nosy. Mamy również nogi i ręce, aby dotykać. jeżeli zmuszeni jesteśmy do chodzenia po płaskim, 
tracimy kontakt z ziemią – kluczowym czynnikiem życia. Nierówna podłoga jest symfonią, melodią dla 
stóp i przywraca naturalne wibracje” – tak niebanalnie artykułował swoje poglądy austriacki malarz  
i performer, Friedrich Hundertwasser. Falująca, nierówna nawierzchnia na pewno mu nie przeszkadza-
ła, chodził bowiem w butach… własnej produkcji. Najchętniej zaś, kiedy tylko mógł, występował nago.  
W tak osobliwy sposób prowadził wykłady dla studentów.

Większość z nas nie jest tak ekstra-
wagancka i ekstrawertyczna. Wolimy 
poruszać się po równych chodnikach, bez 
przeszkód. „Reżyseria” danej przestrzeni 
powinna przecież obejmować wszystkie 
składniki wpływające na kompozycję ze-
społu, w tym na rodzaj nawierzchni dróg, 
ulic i chodników. Dobrze zaprojektowana 
lub wyremontowana „podłoga miejska” 
może bowiem decydować o charakterze 
przestrzeni miejskiej, np. uczynić ją wy-
godną, bardziej czytelną lub odwrotnie 
– zbanalizować i odebrać niepowtarzalny 
urok. Nawierzchnia placów, chodników 
czy ścieżek jest zatem bardzo ważnym 
elementem przestrzeni miejskiej, o czym 
mogliśmy się przekonać w Gliwicach przy 
okazji podejmowania decyzji o utrzyma-
niu historycznych płyt chodnika przy  
ul. Sobieskiego. 

W zespołach architektoniczno-urba-
nistycznych należy dbać o zachowanie 
istniejącej zabytkowej nawierzchni ulic 
i chodników (jeżeli taka występuje!).  
I tu rodzi się pytanie – czym jest taka na-
wierzchnia? Prof. Jacek Owczarek nie ma 
w tej kwestii wątpliwości, pisząc, że jest 
nią oryginalna posadzka w wiekowych 
świątyniach, gdzie obok kamiennych 
płytek znajdują się zabytkowe płyty na-
grobne.

Fakt użytkowego charakteru na-
wierzchni ulic i placów nie może być 

jednak pominięty. Przykład Rynku  
w Krakowie obrazuje najlepiej, jakie 
istnieją możliwości rozwiązania pro-
blemu remontu starych nawierzchni.  
Na przestrzeni 50 lat plac przy Sukienni-
cach zmieniał się dwa razy. Dziewiętna-
stowieczny bruk wymieniono najpierw 
na płyty wielkowymiarowe, zgodnie 
z projektem prof. Wiktora Zina. Jednak 
w użytkowaniu nie sprawdziły się – 
„klawiszowały”, czyniąc powierzchnię 
niewygodną dla pieszych. Następna 

zmiana obejmowała całkowitą wymianę 
płyt na kompozycje z kamiennych kostek 
o różnych wymiarach. To rozwiązanie 
nawiązywało w dość dowolny sposób 
do materiału z XIX wieku. Obowiązujący 
wtedy zakaz hodowli trzody chlewnej 
na krakowskim Rynku (o średniowiecz-
nej proweniencji) świadczy dobitnie, 
że nawet 150 lat temu występowały 
problemy z nawierzchnią głównego 
miejskiego placu. Zakaz miał zatrzymać 
podnoszenie się jego poziomu.

Odwoływanie się do historycznej 
nawierzchni może też być jednak pro-
blematyczne. Pierwotny dziedziniec na 
krakowskim Wawelu był z ubitej ziemi. 
Czy to należałoby kontynuować? Nieko-
niecznie. Inaczej jest natomiast, gdy stary 
bruk stanowi jedyny ślad tego, co było. 
Tak mamy w Kostrzynie nad Odrą. Miasto 
to zostało dosłownie starte z ziemi pod 
koniec II wojny światowej. Nazwano je 
nawet polskimi Pompejami. Dopiero 
odkrywki archeologiczne pozwoliły na 
poznanie układu urbanistycznego miasta 
i – jak to ładnie ujęto w artykule opubli-
kowanym na łamach „Spotkania z Zabyt-
kami” – pokazały jego „kod genetyczny”. 
Oryginalna nawierzchnia bruku nadal jest 
jedynym świadectwem świetności daw-
nego niemieckiego Küstrina.

Jak widać, czasem nie ma jedno-
znacznych odpowiedzi i rozwiązań.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

KOlORy MIaSTa

26 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości zŁOTyCH GODóW. z myślą o 22 parach przygotowano okolicznościowe medale  
i dyplomy „za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” publikujemy zdjęcie małżeństw, które odebrały gratulacje  
w drugiej (ostatniej) turze gali. W gronie świętujących półwiecze swych związków znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Maria i jan 
Piechaczkowie, Marta i józef Radzcy, Helena i leopold Stankiewiczowie, Rita i erwin Sworowscy, Rita i erwin Sznerowie, lidia i jan Szwedo-
wie, Henryka i Franciszek Tokarczykowie, Krystyna i Mieczysław Wójcikowie, Helena i Władysław zubowie oraz Irena i zbigniew żukowscy 
Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych – elfrydę i Norberta Suchowskich. (kik)
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Ul. Sobieskiego – tam orygi-
nalny układ płytek chodnika 
zostanie zachowany, a drob-
ne bazaltowe kostki zostaną 
zastąpione granitowymi, 
większymi
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Wiedeń, budynek Hundertwassera



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  17/2015 (740), 23 kwietnia 201512

MIaSTO I MIeSzKańCy/OGŁOSzeNIa
KOMUNIKATY

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 

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

 X dostawę analizatora termograwimetrycz-
nego

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

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

 Xmodernizację oświetlenia składowiska opału 
Ciepłowni Gliwice

Termin składania ofert:  
23 kwietnia 2015 r. do godz. 9.30

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

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

na www.pec.gliwice.pl

Przedszkole Miejskie nr 36 
ul. Sztabu Powstańczego 56C,  

44-102 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane pn.:
„Modernizacja obiektu – modernizacja 

pomieszczeń sanitarnych wraz z pracami 
towarzyszącymi – 1 etap”.

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

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

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

publiczne jednostek mejskich

śląskie Centrum logistyki S.a., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na:

a. wykonanie instalacji elektrycznej – 
oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

magazynu „P”;
B. ułożenie kabla yaKy do budynku o nr inw. 

I-1-1 „a” na terenie śląskiego Centrum logistyki 
S.a. w Gliwicach przy ulicy Portowej 28.

Termin składania ofert:  
18 maja 2015 r. do godz. 9.50

Termin otwarcia ofert:  
18 maja 2015 r. o godz. 10.00

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

na www.scl.com.pl

zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Kopernika 63,  
44-117 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane pod nazwą:
„Modernizacja budynku zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach – druga część 
modernizacji”.

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

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

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

publiczne jednostek mejskich

zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, 
ul. Chorzowska 5,  
44-100 Gliwice,

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

Przebudowa instalacji elektrycznych wraz  
z wykonaniem instalacji systemu alarmowania 
pożaru i remontem instalacji teletechnicznych 

w ramach projektu „Wymiana instalacji 
elektrycznych w budynku internatu” – etap II.

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

Termin otwarcia ofert:  
29 kwietnia 2015 r. o godz. 10.15

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

publiczne jednostek mejskich

UzależNIeNIe OD alKOHOlU TO…
…choroba chroniczna, postępująca i potencjalnie śmiertelna. W świetle nowoczesnej wiedzy uza-
leżnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjo-
nowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia 
tego schorzenia musi być dostosowany do takiego sposobu postrzegania tej choroby.

Jeżeli u bliskiej Ci osoby występują przynajmniej trzy  
z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego 
miesiąca lub w ciągu ostatniego roku, w kilkukrotnych okre-
sach krótszych niż miesiąc: 
• silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód al-

koholowy”),
• brak kontroli zachowań związanych z piciem (upo-

śledzenie zdolności powstrzymywania się od pi-
cia, trudności w zakończeniu picia, trudności  
w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu),

• fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego  
w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nad-
ciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsen-

ność, niepokój) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia 
się od objawów abstynencyjnych („klinowanie”),

• zwiększona tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania 
zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu,

• koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań  
i obowiązków,

• uporczywe picie alkoholu pomimo negatywnych skutków 
tego picia w postaci konfliktów w rodzinie i otoczeniu*

*(źródło: PARPA)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

pok. 235, II piętro, tel. 32/239-12-95

Izba Wytrzeźwień
ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice

poniedziałki i środy od godz. 16.15 do 17.30

lub

Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe 
znajduje się na stronie www.gliwice.eu (zakładka  

Wirtualne Biuro Obsługi / Formularze do pobrania).

NIe zWleKaj – zGŁOś PROBleM

Gliwice, 9 kwietnia 2015 r.

Właściciele sklepów, 
pubów i kawiarni, 

sprzedawcy napojów alkoholowych

Szanowni Państwo!

Wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat są zatrważające. Wśród nieletnich 
drastycznie wzrasta spożycie alkoholu.

Alkohol to jedno z największych zagrożeń, które prowadzi do degradacji życia. Pod jego wpły-
wem młodzi ludzie często stają się sprawcami bądź uczestnikami wykroczeń lub przestępstw.

Jesteście Państwo nade wszystko handlowcami, ale w większości przede wszystkim rodzicami, 
a także osobami dojrzałymi i odpowiedzialnymi. 

Macie więc Państwo prawo i obowiązek – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – do legitymowania klientów, którzy według 
Państwa oceny mogą być niepełnoletni.

Nowelizacja ustawy z kwietnia 2001 roku zawiera ponadto sformułowania, że sprzedaż alkoho-
lu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, co skutkować może określonymi konsekwencjami 
prawnymi.

Jestem przekonany, że znają i stosują Państwo przepisy ustawy. Proszę, aby byli Państwo w tej 
sprawie nieprzejednani, bo także od tego zależy zdrowie i bezpieczeństwo młodych gliwiczan. 

Z poważaniem

Prezydent Miasta Gliwice
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=51


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

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 16 kwietnia 2015 r.

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

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

• księgowa / kadrowa – wykształcenie min. 
średnie, pref. kierunkowe, min. 3-letnie 
doświadczenie, wymagana znajomość pro-
gramu OPTIMA, znajomość: WNT, WDT, 
fakturowanie, płatnik, rozliczenia i księgo-
wanie płatności firmy, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych, rozliczenia kas, pro-
wadzenie rapotu kasowego, ewid. środków 
trwałych, gosp. i dok. magazynowej (PZ, 
WZ), dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer/ka – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, wymagana roczna praktyka 
w zawodzie, fryzjerstwo damsko-męskie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• operator maszyn czyszczących – wykształ-
cenie, doświadczenie – brak wymagań, 
prawo jazdy kat. B, czyszczenie chodni-
ków zamiatarką wg. harmonogramu, jedna 

zmiana, umowa-zlecenie, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kierowca kat. C – pracownik fizyczny 
– wykształcenie – brak wymagań, do-
świadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. 
C, transport, załadunek złomu, praca fizy- 
czna, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• operator ciągów technologicznych – wy-
kształcenie zawodowe lub średnie che-
miczne – mile widziane, staż pracy – mile 
widziany, obsługa aparatury chemicznej, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice-Łabędy;

• księgowa – wykształcenie średnie, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok  
w biurze rachunkowym, pełna księgowość, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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

poszukuje kandydatów na stanowiska:

DO – 9809/2015
Miejski zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni na czas zastępstwa pracownika w pełnym wymiarze 

czasu pracy na stanowisko dozorcy/palacza w Palmiarni Miejskiej  
przy ul. Fredry 6.

liczba miejsc: 1
Forma zatrudnienia: na zastępstwo
Termin zatrudnienia: od zaraz
Wymagania konieczne:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe,
• uprawnienia do obsługi sieci ciepłowni-

czych,
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycz-

nych do 1 kV, 
• dyspozycyjność (praca zmianowa).
Mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne, 
• udokumentowane doświadczenie w ob-

słudze sieci ciepłowniczych,
• podstawowa umiejętność obsługi kom-

putera.
Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• dozorowanie i dbałość o powierzony ma-

jątek MZUK,
• dozorowanie i obsługa systemów grzew-

czych,
• utrzymanie porządku i czystości na tere-

nach dozorowanych,

• wydawanie kluczy oraz rejestracja wpi-
sów do książki dyżurów wszelkich działań  
i zdarzeń zaszłych podczas dyżuru,

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 
32/335-04-35) w terminie do 27 kwietnia 
2015 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 1182)”,

2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające: wykształce-

nie, posiadane kwalifikacje i staż pracy.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

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

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy za-
wierające nieruchomości przeznaczone 
do sprzedaży:
•	 nr 237-244 do 5 maja 2015 r.
•	 nr 246-253 do 5 maja 2015 r.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia:
•	 nr 254-262 do 1 maja 2015 r. 

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wy-
najęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 235-236 do 1 maja 2015 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłosze-
nia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
– aplikant lub młodszy strażnik.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: ht-
tp://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 stanowisku,

• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do 
pokoju nr 113 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 4 maja 2015 r. do godz. 
12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze: 

aplikant lub młodszy strażnik”.
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 
4 maja 2015r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, 
testu ze sprawności fizycznej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania niezbędne  
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/338-19-74.

nabór nr KD.210.8.2015.IN-1
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stano-
wisko urzędnicze w Wydziale 

Informatyki w pełnym wymiarze czasu 
pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju nr 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:

• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 6 maja 2015 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój nr 364. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50.

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

III ustny przetarg ograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice – działka nr 688/1, obr. Szo-
biszowice, pow. 0,0166 ha, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe, KW  
nr GL1G/00019404/5, położona w 
rejonie ul. Rapackiego i ul. Ligockiej  
w Gliwicach.
Termin przetargu: 11 maja 2015 r. o godzi-
nie 13.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
21 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 7 maja 2015 r.

I rokowania po IV ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowa-
nej, położonej Gliwicach przy ul. Żerom-
skiego 60b, obejmującej działki nr 1430  
i 1431/2, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,1344 ha, stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00020347/7.
Termin przetargu: 20 maja 2015 r. o godzi-
nie 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
103 700,00 zł
zaliczka: 10 400,00 zł
Termin wniesienia zaliczki: 14 maja 2015 r.

I ustny przetarg ograniczony do właści-
cieli urządzeń znajdujących się na dział-
kach będących przedmiotem przetargu, 
na sprzedaż prawa własności części nie-
ruchomości gruntowych położonych 
w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice, 
oznaczonych jako: działka nr 1096/2, 
obręb Trynek, o powierzchni 0,1704 ha, 
(KW nr GL1G/00041470/1), działka nr 

1097/2, obręb Trynek, o powierzchni 
0,2228 ha, (KW nr GL1G/00073558/5), 
działka nr 1099/5, obręb Trynek, 
o powierzchni 0,1763 ha, (KW  
nr GL1G/00073559/2), działka nr 1102, 
obręb Trynek, o powierzchni 0,0002 ha, 
(KW nr GL1G/00073560/2), działka nr 
1103/5, obręb Trynek, o powierzchni 
0,1297 ha, (KW nr GL1G/00064251/7) 
i działka nr 1104/4, obręb Trynek, 
o powierzchni 0,0109 ha, (KW  
nr GL1G/00073561/9).
Termin przetargu: 14 maja 2015 r. o godzi-
nie 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejskie w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
845 000,00 zł
*Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (tekst jedn. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 
1054 z późn. zm.). Do ceny zostanie doliczona 
kwota w wysokości 2583,00 zł brutto – z tytułu 
obciążenia działki nr 1099/1, obręb Trynek, słu-
żebnością gruntową – zgodnie z zarządzeniem 
nr PM-48/2014 z 5 grudnia 2014 r.
Wadium: 84 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości, stanowiących własność miasta 
Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. 
Pszczyńskiej, oznaczonych jako działki nr 
163, 167, 168 i 169 oraz części nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 174, 
obręb Trynek, o łącznej powierzchni 
0,5294 ha.
Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r. o go-
dzinie 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 356 000,00 zł
Wadium: 135 600,00 zł
Termin wniesienia wadium: 5 czerwca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

specjalista ds. BHP i p.poż
Wymagania:
• minimum 4-letnie doświadczenie 

w zakresie BHP;
• wykształcenie wyższe o kierun-

ku lub specjalności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy albo studia podyplomowe  
w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy;

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

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

• bardzo dobra, praktyczna znajo-
mość przepisów z obszaru bez-
pieczeństwa pracy;

• samodzielność oraz dobra orga-
nizacja pracy własnej.

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w niepełnym wymiarze cza-

su pracy (½ etatu),
• pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku,
• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej współ-

pracy w oparciu o umowę o pracę.

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

kształcenie,
• dokumenty potwierdzające wy-

magany staż pracy,
• inne dodatkowe dokumenty 

o posiadanych kwalifikacjach  
i umiejętnościach,

• referencje – mile widziane.

główny specjalista ds. procedur przetargowych 
– koordynator sekcji
Wymagania:

• minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku 
związanym z zamówieniami publicznymi, mile 
widziane doświadczenie w kierowaniu zespo-
łem;

• wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomii, 
zarządzania, prawa zamówień publicznych, 
administracji, prawa;

• dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, jak kursy 
i szkolenia związane ze specyfiką pracy na sta-
nowisku (mile widziane studia podyplomowe  
z zakresu prawa zamówień publicznych);

• doświadczenie przy realizacji inwestycji współfi-
nansowanych z budżetu Unii Europejskiej – mile 
widziane,

• znajomość procedur służących wyłonieniu wy-
konawców do realizacji zadań;

• wysoka komunikatywność i umiejętność wy-
znaczania celów;

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

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej współpracy w oparciu 

o umowę o pracę.
Wymagane dokumenty:

• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające wymagany staż 

pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach,
• referencje – mile widziane.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie 
miasta Gliwice”.

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

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne 
Urzędu Miejskiegonieruchomości i przetargi na 

wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Powiatowy Urząd Pracy i Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych zapraszają na Gliwickie Targi 
Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbędzie się 12 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 
w Sali Bankietowej „MAG” (ul. Świętokrzyska 6). Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertami 
pracy, porozmwiać z pracodawcami, skonsutować się z doradcami, skorzystać z porad specjalistycz-
nych GOIN, uzyskać informacje o dofinansowaniu z zakresu rehabilitacji czy zajęciach aktywizujących. 
Organziatorzy przypominają o zabraniu na targi aktualnego życiorysu zawodowego (CV) i orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

nabór nr KD.210.9.2015.IN-2
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stano-
wisko urzędnicze w Wydziale 

Informatyki w pełnym wymiarze czasu 
pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwi-
ce.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju nr 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:

• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 8 maja 2015 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój nr 364. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50. 

bip.gliwice.eu
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:bok%40pwik.gliwice.pl?subject=
http://smgliwice.pl/
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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. WySzyńSKIeGO 7, lokal nr 6,  
III piętro, pow. 123,55 m2 + piw-
nica 15,64 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC
Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
192 200,00 zł
Termin oględzin: 28 kwietnia  
2015 r. od godz. 9.30 do 9.45
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. TRaUGUTTa 15, lokal nr 10,  
IV piętro (poddasze), pow. 90,88 m2, 
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, spi-
żarka, łazienka, 3 komórki
Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
165 300,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 14.05 do 14.20
Wadium: 8300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. zyGMUNTa STaReGO 32, lo-
kal nr 8, II piętro, pow. 33,95 m2 
+ pomieszczenie przynależne  
2,35 m2, 1 pokój, przedpokój, kuch-
nia, łazienka z WC
Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
73 800,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 12.55 do 13.10
Wadium: 3700,00 zł

Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

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

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

  Ul. WOlNOśCI 26, lokal nr 2, par-
ter, pow. 47,90 m2 + pomieszcze-
nie przynależne 6,00 m2, 2 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z WC
Termin przetargu: 21 maja 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
106 300,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.15

Wadium: 5400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 2015 r.

  Ul. żóŁKIeWSKIeGO 8, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 44,13 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, spi-
żarka
Termin przetargu: 21 maja 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
113 200,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 5700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 2015 r.

  Ul. śWIęTOjańSKa 17, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 49,50 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 21 maja 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
115 100,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 2015 r.

  Ul. Róży lUKSeMBURG 17, lokal  
nr 3, I piętro, pow. 39,00 m2 + piw-
nica 8,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 21 maja 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
78 100,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 13 30 do 13.45
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 2015 r.

  Ul. OKRzeI 11, lokal nr IV, parter, 
pow. 19,70 m2, 1 pomieszczenie 

Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
22 500,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 14.35 do 14.45
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. ŁOKIeTKa 2, lokal nr 5, parter 
(oficyna), pow. 41,29 m2 + piwnica 
3,54 m2, 2 pomieszczenia, WC, ko-
rytarz 

Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
44 600,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia  
2015 r. od godz. 12.35 do 12.50
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. MONIUSzKI 11, lokal nr I, par-
ter, pow. 140,89 m2, 6 pomieszczeń,  
4 sanitariaty, korytarz

Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
374 800,00 zł
Wadium: 18 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. KONaRSKIeGO 4 – zIMNej WODy 
2, garaż nr 2, pow. 8,41 m2

Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
6500,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. TaRNOGóRSKa 83, garaż nr 3, 
parter, pow. 15,94 m2, 1 pomiesz-
czenie

Termin przetargu: 7 maja 2015 r.,  
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
11 300,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia  
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
30 kwietnia 2015 r.

  Ul. śReDNIa 3, lokal nr III, parter, 
pow. 29,48 m2 + piwnica 2,43 m2,  
2 pomieszczenia

Termin przetargu: 21 maja 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
96 700,00 zł
Termin oględzin: 12 maja 2015 r. od 
godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 4900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 
2015 r.

  Ul. zaWISzy CzaRNeGO 20, lokal  
nr I, piwnica, pow. 71,53 m2, 5 po-
mieszczeń użytkowych, 2 sanita-
riaty, pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz
Termin przetargu: 21 maja 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
181 700,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2015 r.  
od godz. 12.15 do 12.30
Wadium: 9100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 
2015 r.

  Ul. GROTTGeRa 40, garaż nr 2,  
pow. 12,80 m2

Termin przetargu: 21 maja 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
11 200,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2015 r. od 
godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 maja 
2015 r.

  Ul. zWyCIęSTWa 40, lokal nr II, par-
ter, pow. 63,67 m2, 1 pomieszczenie, 
komunikacja, wc, magazyn
Termin przetargu: 14 maja 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
709 200,00 zł
Termin oględzin: 28 kwietnia 2015 r. od 
godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 35 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 maja 2015 r.

zarząd zBM II TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Warszawska 35B, tel. 32/300-00-38, 32/331-05-62,

e-mail: tbs@tbs2.pl, biuro@tbs2.pl,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

Dokumenty do przetargów można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108. Szczegóły na www.tbs2.pl

II przetarg ustny na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wy-
najem lokalu użytkowego przy:  
ul. zawadzkiego 48, pow. 93,78 m2 
Termin przetargu: 
7 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 2000,00 zł.

I przetarg nieograniczony pisem-
ny ofertowy na wysokość stawki 
czynszu na wynajem garaży przy:  
ul. Tarnogórskiej 1 – Składowej – 41 
garaży
Termin przetargu:  
8 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 500,00 zł (na 1 garaż).

I przetarg ograniczony pisemny 
ofertowy na wysokość stawki czyn-
szu na wynajem garażu nr 5 przy:  
ul. Targowej 11-17
Termin przetargu:  
8 maja 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 500,00 zł (na 1 garaż).

30 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 607/3, 
obręb Kłodnica, KW Gl1G/00032306/5, na której posadowiony jest zabytkowy budy-
nek byłego dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisanej do rejestru zabytków 
pod nr a/1205/74.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 436 000,00 zł
Wadium: 243 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 24 360,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU.2011.177.1054-jt.), nieruchomość zabu-
dowana zwolniona jest od opodatkowania po-
datkiem VAT.
Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona 
o 50% zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (DzU.2014.518 z późn. zm.).
Nieruchomość zabudowana obejmująca dział-
kę nr 607/3 została przeznaczona do zbycia  
w drodze przetargu nieograniczonego, zgod-
nie z uchwałą Rady Miasta nr XLVI/1011/2014  
z 25 września 2014 r. oraz zarządzeniem Prezy-
denta Miasta nr PM-353/15 z 2 lutego 2015 r.
Obciążenia nieruchomości
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest obciążona 
nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu 
polegającą na prawie korzystania z części ob-
ciążonej nieruchomości w pasie odpowiada-
jącym długości i szerokości urządzeń ciepłow-
niczych na niej posadowionych, wchodzących  
w skład spółki Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach.
Opis nieruchomości
Działka o powierzchni 1,0432 ha jest w większo-
ści niezagospodarowana, porośnięta roślinno-
ścią niską i wysoką. Budynek jest zlokalizowany 
w zachodnim narożniku działki, a najbliższe oto-
czenie budynku zostało ogrodzone betonowym 
płotem. Ogrodzenie nie zostało poprowadzone 
idealnie wzdłuż granic geodezyjnych działki  
i nieznacznie wystaje poza jej obręb.
Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia  
i cegły, otynkowany. Wzniesiony na rzucie pro-
stokąta, frontem zwrócony na południowy 
zachód. Jednopiętrowy, częściowo podpiwni-
czony.
Układ wnętrz w zasadzie pokrywający się na 
wszystkich kondygnacjach (parter i I piętro), 
dwutraktowy z wąskim korytarzowym traktem 
pośrednim, nie obejmującym południowo-za-
chodniej części rzutu, pięcioosiowy. Pierwotny 
układ przestrzenny nieco przekształcony, niere-
gularności spowodowane rozbudową i licznymi 
przebudowami. Dach mansardowy, kryty papą. 
Wejście główne od strony południowo-zachod-
niej, boczne na parterze i piętrze od strony pół-
nocno-zachodniej.
Pierwszą część bryły budynku zlokalizowaną  
w części północno-zachodniej obecnego bu-
dynku wybudowano w XVII w. Już w XVIII w. 
dwór musiał ulec gruntownej przebudowie. 
Prawdopodobnie w tym okresie dobudowa-
no „prawą stronę” budynku wraz z obecnym 
wejściem. Za taką interpretacją przemawia 
odkryty uskok fundamentów elewacji tylnej 
budynku, który potwierdza hipotezę związaną 
z rozbudową, a także zróżnicowanie rodzajów 
stropów występujących nad parterem oraz 
różnicę poziomu posadzek w części wschodniej  
i zachodniej. 
Zestawienie powierzchni:
•	 piwnice – 19,81 m2

•	 przyziemie – 221,73 m2

•	 piętro – 244,87 m2

•	 strych – 218,35 m2

Remont zabezpieczający został wykonany pod 
specjalistycznym nadzorem archeologicznym, 
konserwatorskim i budowlanym w okresie od li-
stopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. i obejmował 
następujący zakres prac:
•	 rozbiórkę elementów dobudowanych do 

bryły głównej obiektu – zadaszenia nad wej-
ściem, drewnianych schodów zewnętrznych, 
pomieszczenia gospodarczego,

•	 skucie tynków wewnętrznych ścian i stropów 
oraz impregnację przeciwsobną,

•	 izolację przeciwwilgociową pionową ze-
wnętrzną ścian fundamentowych i piw-
nicznych oraz poziomą podposadzkową po-
mieszczeń piwnicznych,

•	 osuszenie obiektu metodą tradycyjną wraz 
z wykonaniem iniekcji krystalicznej ścian 
parteru,

•	 wykonanie wymiany i wzmocnienia więźby 
dachowej,

•	 wymianę pokrycia dachowego na papę ter-
mozgrzewalną wraz z obróbkami i orynno-
waniem, jako tymczasowe zabezpieczenie 
obiektu,

•	 wymianę stropu drewnianego nad I piętrem,
•	 lokalne konieczne przemurowania,

•	 zabezpieczające zamurowania otworów 
okiennych i drzwiowych związane z zabez-
pieczeniem obiektu przed dewastacją,

•	 zerwanie części zawilgoconych posadzek,
•	 lokalne naprawy tynków zewnętrznych.
Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu – 
w gestii przyszłego nabywcy. Na teren działki 
są doprowadzone następujące media: energia 
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna. Od-
wodnienie działki możliwe do kanalizacji desz-
czowej w ul. Dworskiej.
Sposób skomunikowania z siecią dróg publicz-
nych
Zapewnienie skomunikowania nieruchomości 
z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia 
dróg dojazdowych na warunkach uzgodnionych 
z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach oraz 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ka-
towicach. Włączenie do sieci dróg publicznych 
powinno nastąpić bezpośrednio do ul Dwor-
skiej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu tere-
nu położonego po zachodniej stronie ulicy Tar-
nogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobi-
szowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1090/2010 
z Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.) 
teren położony w Gliwicach przy ul. Dworskiej 
10D, obejmujący działkę nr 607/3, obręb Kłod-
nica, oznaczony jest symbolem 2MUn, co ozna-
cza: Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej 
intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

i jednorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże budynki po-

mocnicze),
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
e) zieleń urządzona.
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest częściowo 
objęta strefą „A11” pełnej ochrony konserwa-
torskiej.
Budynek wraz z otoczeniem jest wpisany do 
rejestru zabytków pod nr a/1205/74 decyzją  
z 12 grudnia 1974 r. i podlega ochronie zgod-
nie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (DzU.2014.1446) w związku z czym, 
m.in.:
•	 istnieje konieczność uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego na wszelkie działania  
w obrębie nieruchomości, zgodnie z art. 36 
ww. ustawy;

•	 remont i adaptacja obiektu nie mogą prowa-
dzić do zmiany jego wyglądu (zakaz nadbu-
dowy obiektu, rekonstrukcji stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz starego ogrodzenia, 
konieczność nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi w rejonie dworu);

•	 nie ma możliwości podziału nieruchomości.
Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania 
stosownego pozwolenia oraz zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Kato-
wicach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie. 
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą te-
lefoniczną pod nr 32/239-12-21 lub 32/239-12-
19 (sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości  
w danym terminie, najpóźniej na 3 dni przed 
planowanym terminem. Powyższa informacja 
jest konieczna, aby nieruchomość została udo-
stępniona do oględzin. 
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
243 600,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr  
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka  
nr 607/3, obr. Kłodnica, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium win-
no być uznane na rachunku miasta Gliwice naj-
później 24 czerwca 2015 r.

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
mailto:tbs%40tbs2.pl?subject=
mailto:biuro%40tbs2.pl?subject=
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OGŁOSzeNIa

18 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21, w sali  
nr 146, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony z na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – kompleks 
działek w rejonie ul. Kozielskiej, obręb Stare Gliwice, KW Gl1G/00041529/0.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 
10 850 000,00 zł

Wadium: 1 085 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 108 500,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawie-
ra podatek VAT w wysokości 23% zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU.2011.177.1054-jt). 
Nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działki nr 829/9, 829/10, 829/11, 829/12, 
829/13, 829/14, 829/15, 829/16, 829/17, 
829/18, 829/19, 829/20, 829/21, 829/22, 
829/23, 829/24, 829/25, 829/26, 829/27, 
829/29, 829/30, 829/31, 829/35, 829/36, 
829/37, 829/38, 829/39, 829/40, 829/41, 

829/42, 829/43, 829/44, 829/45, 829/46, 
829/47, 829/48, 829/51, 829/53, 829/66, 
829/67, 829/71, 829/77, 829/79, 829/80, 
829/81, 829/82, 829/83, 829/84, 829/85, 
829/86, 829/87, 829/88, 829/89, 829/90, 
829/92 w obrębie Stare Gliwice, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr PM 6378/14 z 10 
lipca 2014 r., na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XLII/875/2014  
z 20 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości objętej 
księgą wieczystą nr GL1G/00041529/0,  
o powierzchni 12,5343 ha w obrębie Stare 
Gliwice.

I przetarg nieograniczony odbył się  
18 grudnia 2014 roku i został zakończony 
wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
INFORMACJE OGÓLNE
Nieruchomość o łącznej powierzchni 
12,5343 ha, położona na południe od  
ul. Kozielskiej, stanowi kompleks działek  
o przeznaczeniu mieszkaniowym z udziałem 
działek usługowo-handlowych będących 
koncepcją osiedla mieszkaniowego. 
Obecnie teren jest niezagospodarowany, 
porośnięty nieuporządkowaną roślinnością 
niską i wysoką, o niewielkim pofałdowaniu 
powierzchni.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

NIERUCHOMOŚCI

2 lipca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. zwy-
cięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 692 i 693, obręb 
Wójtowa Wieś, o łącznej powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Nowy 
świat, stanowiącej własność miasta Gliwice. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest 
w KW nr Gl1G/00038331/1.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
693 500,00 zł
Wadium: 69 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 6940,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU  
z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
18 marca 2015 r. przeprowadzony został I ustny 
przetarg nieograniczony, który zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW
Działki oznaczone numerami 692 i 693, obręb 
Wójtowa Wieś, zapisane są w księdze wieczystej 
nr GL1G/00038331/1. 
2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomo-
ści niezabudowanej, obejmującej działki nr 692  
i 693, obręb Wójtowa Wieś, o łącznej powierzchni 
0,5840 ha. Użytek: działka nr 692 – „B” – tere-
ny mieszkaniowe; działka nr 693 – „B” – tereny 
mieszkaniowe, RIIIa – grunty orne oraz PsIV – 
pastwiska trwałe. Powierzchnia działki nr 692 – 
0,0023 ha, a działki nr 693 – 0,5817 ha.
Działki nr 692 i 693, obręb Wójtowa Wieś, położo-
ne są w Gliwicach przy ul. Nowy Świat. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Nierucho-
mość stanowi teren płaski, nieogrodzony (przez 
działkę nr 693 przebiega ogrodzenie z siatki), 
niezagospodarowany, porośnięty dziko rosnącą 
zielenią. Kształt nieruchomości jest dość regular-
ny, wydłużony, zbliżony do prostokąta.
Budynek położony na działce nr 691/2, obręb 
Wójtowa Wieś, w nieznacznej części usytuowany 
jest na działce nr 693.
Działka nr 693 znajduje się na obszarze narażo-
nym na niebezpieczeństwo powodzi. Na przed-
miotowej działce występują lokalne rozlania po-
toku Wójtowianka.
W granicy działki nr 693 znajduje się punkt oświe-
tleniowy należący do miejskiej sieci oświetlenio-
wej (na rzecz właściciela działki nr 874, obręb 
Wójtowa Wieś, KW Gl1G/00109177/2, tj. Miasta 
Gliwice, zostanie ustanowiona służebność grunto-
wa, na terenie o powierzchni około 6,0 m2, w celu 
umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta 
Gliwice, tj. konserwacji i eksploatacji oświetlenia 
drogowego). 
Uzbrojenie w ulicy Nowy Świat: sieć wodociągo-
wa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
W granicach przedmiotowej nieruchomości 
przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska,  
w momencie wykonania jakichkolwiek prac nale-
ży zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
Przedmiotowa działka graniczy z potokiem Wójto-
wianka. Właściciel nie może wykonywać żadnych 
prac w odległości 3 m od skarpy potoku. Obowią-
zuje również zakaz grodzenia w odległości 3 m od 
skarpy. Właściciel ma obowiązek udostępnienia 
dojścia do potoku celem jego konserwacji.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej – ul. Nowy Świat istniejącym zjazdem. 
Warunki włączenia nieruchomości do drogi pu-
blicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej prze-

znaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od  
18 marca 2006 r. miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego  
w centralnej części miasta, obejmującego Cen-
trum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz.481), 
działka nr 692 oraz część działki nr 693, obręb 
Wójtowa Wieś, znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem: 39 UM – co oznacza: tereny usłu-
gowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy, dla których ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo – mieszkaniowa,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Pozostała część działki nr 693, obręb Wójtowa 
Wieś, znajduje się na terenie oznaczonym symbo-
lem 6 zz – co oznacza: tereny trwałych użytków 
zielonych, dla których ustalono: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a)  tereny zieleni niskiej i wysokiej wraz z cie-
kami wodnymi,

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, 
b)  przejścia piesze, ścieżki rowerowe i dojaz-

dy.
oraz w niewielkiej południowej części na terenie 
oznaczonym symbolem: 3 WS  – co oznacza: tere-
ny wód powierzchniowych, dla których ustalono
1) przeznaczenie podstawowe:

a)  wody otwarte płynące wraz z brzegami, 
urządzeniami inżynierii wodnej, w tym  
z obwałowaniami,

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)  drogi dojazdowe, ścieżki piesze i rowero-

we,
    b) odprowadzanie wód opadowych.
Dla terenów ZZ został ustalony m.in. zakaz zabu-
dowy obiektami kubaturowymi, za wyjątkiem 
urządzeń związanych z uzbrojeniem terenu.
4. Wadium
Wadium w wysokości 69 400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 692 i 693, obręb Wój-
towa Wieś, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie naby-
wana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 26 czerwca 2015 r. 

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

ZESTAWIENIE DZIAŁEK

lp. nr działki użytek powierzchnia użytku [ha]
powierzchnia działki 

[ha] symbol planu

1 829/9 RIVb 667 667 MN
2 829/10 RIVb 682 682 MN
3 829/11 RIVb 523 523 MN
4 829/12 RIVb 552 552 MN
5 829/13 RIVb 664 664 MN
6 829/14 RIVb 687 687 MN
7 829/15 RIVb 875 875 MN
8 829/16 RIVb 846 846 MN
9 829/17 RIVb 651 651 MN

10 829/18 RIVb 687 687 MN
11 829/19 RIVb 878 878 MN
12 829/20 RIVb 816 816 MN
13 829/21 RIVb 653 653 MN
14 829/22 RIVb 639 639 MN
15 829/23 RIVb 578 611 MNRIIIb 33
16 829/24 RIVb 246 449 MNRIIIb 203
17 829/25 RIVb 687 687 MN
18 829/26 RIVb 613 614 MNRIIIb 1
19 829/27 RIVb 471 783 MNRIIIb 312
20 829/29 RIVb 5275 5275 MNS
21 829/30 RIIIb 1821 2279 MNSRIVb 458
22 829/31 RIIIb 4551 4551 MNS
23 829/35 RII 1132 1132 MN
24 829/36 RII 827 827 MN
25 829/37 RII 828 828 MN
26 829/38 RII 987 987 MN
27 829/39 RII 567 567 MN
28 829/40 RII 518 518 MN
29 829/41 RII 510 510 MN
30 829/42 RII 719 719 MN
31 829/43 RII 597 597 MN
32 829/44 RII 848 848 MN
33 829/45 RII 1062 1062 MN
34 829/46 RII 1131 1131 MN
35 829/47 RII 700 700 MN
36 829/48 RII 774 774 MN
37 829/51 RII 6184 6184 MNS
38 829/53 RII 3745 3745 MNS
39 829/66 RIIIb 5552 10150 MDWRIVb 4598
40 829/67 RIIIb 8999 9137 UXRIVb 138
41 829/71 RIIIb 7651 7651 MN
42 829/77 RII 7375 10249 MNRIIIb 2874
43 829/79 RII 7741 7741 MN
44 829/80 RII 708 708 MN
45 829/81 RII 712 712 MN
46 829/82 RII 863 863 MN
47 829/83 RII 767 767 MN
48 829/84 RII 631 631 MN
49 829/85 RII 880 880 MN
50 829/86 RII 662 662 MN
51 829/87 RII 689 689 MN
52 829/88 RII 66 66 TR
53 829/89 RII 9805 9805 MNS
54 829/90 RII 394 394 UH
55 829/92 RII 17786 18040 MNRIIb 254

UZBROJENIE TERENU
Media dostępne w rejonie ul. Kozielskiej. Dopro-
wadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii 
przyszłego nabywcy. Warunki doprowadzenia 
i przyłączenia poszczególnych mediów przyszły 
nabywca winien uzgodnić z ich dostawcami.
Przez działki o numerach: 829/29, 829/30, 
829/31, 829/51, 829/38, 829/42, 829/44, 
829/47, 829/48, 829/53 przebiega nieczynny 
gazociąg będący własnością PGNiG w Warsza-
wie. Gazociąg został wyłączony z eksploatacji 
1993 roku. W lutym 2014 roku została wydana 
zgoda na wejście w teren i czasowe zajęcia nie-
ruchomości w celu m.in. usunięcia przedmio-
towego gazociągu. Zgoda jest ważna dwa lata 
od daty jej wydania.
W najbliższej okolicy przedmiotowego tereny 
przebiega również gazociąg DN 500 CN 1,6 MPa 
relacji Szobiszowice-Kędzierzyn (rok budowy 
1993). Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 
50 m dla budynków mieszkalnych (po 25 m na 
stronę od osi gazociągu). 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd do poszczególnych działek odbywać się 
będzie po działkach przeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod drogi 
publiczne. Zapewnienie skomunikowania nie-
ruchomości wymaga urządzenia dróg dojazdo-
wych na warunkach uzgodnionych z Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Skomunikowanie przedmiotowego kompleksu 
powinno obejmować sieć utwardzonych dróg, 
zapewniających dojazd do poszczególnych nie-
ruchomości oraz dostęp do drogi publicznej 
poprzez uwzględnione w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przedłu-

żenie ul. Chemicznej, ewentualnie poprzez  
ul. Oscara Caro (obecnie droga niepubliczna) 
po jej gruntownej przebudowie, obejmującej 
poszerzenie oraz modernizację skrzyżowania 
z ul. Kozielską, ze względu na istniejące ograni-
czenia widoczności.
Zabudowa kompleksu będzie możliwa tylko pod 
warunkiem skomunikowania terenu do dróg 
publicznych, wykonanych na koszt przeszłego 
inwestora.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w Starych Gliwicach po 
południowej stronie ul. Kozielskiej (uchwała  
nr XLI/1010/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 października 2002 roku, Dz. Urz. Woj. Ślą-
skiego nr 93 z 19 grudnia 2002 r., poz. 4007) 
teren położony w Gliwicach na południe od  
ul. Kozielskiej obejmujący:
działki nr 829/9, 829/10, 829/11, 829/12, 
829/13, 829/14, 829/15, 829/16, 829/17, 
829/18, 829/19, 829/20, 829/21, 829/22, 
829/23, 829/24, 829/25, 829/26, 829/27, 
829/35, 829/36, 829/37, 829/38, 829/39, 
829/40, 829/41, 829/42, 829/43, 829/44, 
829/45, 829/46, 829/47, 829/48, 829/71, 
829/77, 829/79, 829/80, 829/81, 829/82, 
829/83, 829/84, 829/85, 829/86, 829/87, 
829/92 w obrębie Stare Gliwice, oznaczony 
jest symbolem MN, co oznacza: zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;
•	działki nr 829/29, 829/30, 829/31, 829/51, 

829/53, 829/89 w obrębie Stare Gliwice, 
oznaczony jest symbolem MNS, co oznacza 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
szeregową;

•	działkę nr 829/66 w obrębie Stare Gliwice, 
oznaczony jest symbolem MDW, co oznacza 
zabudowę wielorodzinną z usługami 
wbudowanymi w parterze,

•	działkę nr 829/67 w obrębie Stare Gliwice, 
oznaczony jest symbolem UX, co oznacza 
usługi różne,

•	działkę nr 829/88 w obrębie Stare Gliwice, 
oznaczony jest symbolem tr, co oznacza 
stacje transformatorowe,

•	działkę nr 829/90 w obrębie Stare Gliwice, 
oznaczony jest symbolem UH, co oznacza 
usługi handlu.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 1 085 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – 
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, kompleks Kozielska, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
15 czerwca 2015 r.

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 

wyoskość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

przeznaczone do zbycia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
•	 nr 68/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 69/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 75/2015 do 4 maja 2015 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
•	 nr 70/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 71/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 72/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 73/2015 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 74/2015 do 4 maja 2015 r.

•	 nr 76/2015 do 5 maja 2015 r.
•	 nr 77/2015 do 5 maja 2015 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Skarbu Państwa:
•	 nr 10/SP/15 do 4 maja 2015 r.
•	 nr 11/SP/09 do 5 maja 2015 r.
•	 nr 12/SP/09 do 5 maja 2015 r.

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Wykazy 
nieruchomości do wynajęcia, dzierawy  

lub zbycia

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
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