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Starówka się zmienia

2
Nowy
biskup gliwicki

Widać już pierwsze efekty jednej z większych inwestycji w historii
Gliwic – gruntownej przebudowy uliczek Starego Miasta. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2011 roku. Co wydarzyło się na Starówce w ciągu
minionego półrocza? Gdzie należy spodziewać się ekip remontowych
w kolejnych miesiącach? Sprawdź na stronie 3.

Biskupem naszej diecezji został
ks. bp Jan Kopiec – dotychczasowy
biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Nominację na ordynariusza
gliwickiego otrzymał 29 grudnia
od Ojca Świętego. Zastąpi na tym
urzędzie bp. Jana Wieczorka.
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A1 znów dłuższa
ny śląski odcinek autostrady A1.
8-kilometrowy fragment trasy

fot. A. Ziaja

Przed świętami otwarto kolej-

ul. Bytomska

Zagrają z pompą!

od węzła „Gliwice Maciejów” do
węzła „Zabrze Północ” kończy się
w Wieszowej.

7
Tanie pluskanie
W nowym roku za korzystanie

mocyjne ceny biletów obowiązują
w trzech z czterech miejskich obiektów – „Delfinie” (ul. Warszawska),
„Mewie” (ul. Mewy) i „Olimpijczyku”
(ul. Oriona).

fot. archiwum UM/W. Baran

z basenów zapłacimy mniej. Pro-

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy już 8 stycznia.
W tym roku pomagamy wcześniakom.
Przyłącz się do akcji, przyjdź na Plac
Krakowski i baw się razem z nami! Dla
małych i dużych przygotowano sporo
atrakcji. Szczegóły na ostatniej stronie.

fot. archiwum UM/A. Witwicki

Poniżej oczekiwań
Prawdopodobnie nie ma takiego szpitala w Polsce, który ze
spokojem i pewnością co do wysokości przyszłego kontraktu
przystępowałby do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przy stagnacji budżetu tej instytucji (finansującej większość
wydatków na leczenie szpitalne w naszym kraju) z roku na rok
narastają napięcia przy każdym konkursie ofert. Zaczyna się już
od tzw. algorytmu, za pomocą którego środki NFZ są dzielone
na poszczególne województwa. Później, w czasie konkursów
na świadczenie konkretnych usług, okazuje się, że chętnych
(w tym prywatnych świadczeniodawców) jest coraz więcej,
a pula pieniędzy nie wzrasta. W tej sytuacji pojawiają się protesty. W grudniu ze skargą do dyrektora katowickiego oddziału
NFZ wystąpił – po raz kolejny – Szpital Miejski w Gliwicach.
– Przed rokiem walczyliśmy o lepszy kontrakt dla oddziałów urologii i ortopedii. Jeszcze wcześniej toczyliśmy batalię
o kardiologię i kontrakt na dializy. Przed kilkunastoma dniami
zakończyła się natomiast procedura konkursowa na świadczenie usług szpitalnych w latach 2012 – 2014. W kilku istotnych
zakresach nie było żadnej zgody Funduszu na jakąkolwiek naszą propozycję – mówi dr Ewa Więckowska, prezes Szpitala
Miejskiego działającego przy ul. Kościuszki 29.
Placówka ta (jako jedyna w powiecie obsługująca zarówno mieszkańców Gliwic, jak i powiatu gliwickiego) negocjowała niedawno wysokość kontraktu na hospitalizację w zakresie chorób wewnętrznych, pediatrii, urologii,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej
i dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
oraz izby przyjęć. Uwzględniając poczynione inwestycje
w nowoczesny sprzęt medyczny, a przede wszystkim na-

kłady własne na specjalistyczne szkolenia lekarzy, liczyła
na kontrakt adekwatny do potrzeb leczenia pacjentów.
Ostatecznie jednak otrzymała od NFZ około 2 mln zł mniej
niż w poprzednim roku.
– Działamy jako spółka miejska od 2008 roku. Od tego
czasu wprowadziliśmy wiele nowych procedur, które wyraźnie podniosły jakość usług szpitalnych. Wybudowaliśmy nową
stację dializ, uruchomiliśmy też nową pracownię radiologii.
W minionym roku dostaliśmy akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji młodych lekarzy w kierunku
pediatrii i urologii. Całościowo zrobiliśmy bardzo wiele, aby
podnieść standard leczenia na miarę naszych możliwości
(przede wszystkim finansowych), ale zostało to zignorowane
przez Fundusz. Zaproponowano nam kontrakt na wysokości
lat 2005 – 2006. W tej chwili, porównując z rokiem 2008, mamy zaplanowane obroty roczne mniejsze o kilka milionów zł.

Różnica jest kolosalna. Prowadzenie w takich warunkach spółki
szpitalnej jest bardzo trudne – przyznaje dr Więckowska.
Zapowiada, że w imieniu zarządu Szpitala będzie się
odwoływać od decyzji NFZ w zakresach: urologia, chirurgia dzieci, ortopedia, pediatria, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne. Czy potencjalni pacjenci – mieszkańcy
Gliwic i powiatu gliwickiego – mają się czego obawiać?
– Nie. Działamy w ustawowym przymusie świadczenia usług
w trybie ratowania życia i zdrowia, i gwarantujemy, że pacjenci przywożeni na naszą izbę przyjęć będą obsługiwani
– deklaruje prezes Szpitala Miejskiego. Kwestią sporną
w kontaktach z Funduszem będą jednak nadwykonania,
czyli przyjęcia pacjentów ponad limit przyznany przez
NFZ. Od dłuższego czasu placówka przy Kościuszki 29 realizuje je systematycznie, zaś pieniądze za nie egzekwuje
od Funduszu na drodze sądowej. (kik)

fot. archiwum Diecezji Opolskiej

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia
szpiku kości od dawcy niespokrewnionego nie znajduje
go! Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z organizatorami lokalnymi organizuje cyklicznie „Dzień Dawcy
Szpiku”. Im więcej bowiem osób zarejestrowanych
w bazie potencjalnych dawców szpiku, tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego.
Najbliższy „Dzień Dawcy Szpiku” (dla Bożeny zmagającej się z ciężką białaczką szpikową i Innych) odbędzie się 11 stycznia. Tego dnia zdrowe osoby między
18. a 55. rokiem życia, ważące minimum 50 kg (bez
dużej nadwagi), mające ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, będą mogły dokonać rejestracji
w Gliwicach i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców szpiku. Akcja pod honorowym patronatem prezydenta Gliwic i rektora Politechniki Śląskiej zostanie zorganizowana na Wydziale Elektrycznym Pol. Śl.
(ul. Akademicka 10, wejście B od strony ul. Akademickiej,
dojazd od ul. Łużyckiej), w godz. 11.00 – 17.00.
Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi. Zajmie tylko chwilę. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej,
a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza
się z kodem genetycznym chorego, wtedy dojdzie
do przeszczepu.
Przypomnijmy, że w Polsce zarejestrowanych jest
ponad 230 tysięcy potencjalnych dawców, z czego
169 tysięcy to dawcy zarejestrowani w Fundacji DKMS
Polska. Co więcej, w przeciągu dwóch lat działalności
Fundacji DKMS Polska aż 110 osób oddało swoje komórki
macierzyste, dając tym samym nadzieję na nowe życie
osobom chorym na białaczkę i inne schorzenia układu
krwiotwórczego.
– Zarejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców
to bardzo poważna decyzja – nie ukrywa Filip Rorant
z Fundacji DKMS Polska. – Jeśli bowiem okaże się, że któ-
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raś z zarejestrowanych osób jest czyimś genetycznym bliźniakiem, to daje tej osobie nadzieję na nowe życie. Jeżeli
jednak ze strachu i niewiedzy właśnie wtedy zrezygnuje
z oddania komórek macierzystych, to odbiera komuś tę
nadzieję. Prosimy o tym pamiętać.
Zainteresowanym przypominamy, że istnieją dwa
sposoby pobierania komórek macierzystych bądź
szpiku do przeszczepienia.
 pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej
– to zabieg około 3 – 4-godzinny, w Polsce stosowany
w ok. 80% pobrań do przeszczepów. Na czym polega? Dawca otrzymuje przez 5 dni wytwarzaną w organizmie substancję zbliżoną do hormonów (czynnik
wzrostu). Lek ten pobudza produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym, które specjalną metodą
można następnie pobrać bezpośrednio z krwi. Metoda ta znana jest na świecie od 1998 roku. Według
obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia odległych
w czasie efektów ubocznych jest nieznane.
 pobranie szpiku kostnego z tzw. talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy!) – w trakcie zabiegu dawca jest pod narkozą. Przyjmuje się go na oddział szpitalny zwykle dzień przed pobraniem szpiku.
W szpitalu pozostaje 2 – 3 dni. W trakcie zabiegu od
dawcy pobiera się ok. 5% szpiku kostnego i podaje
pacjentowi. Po pobraniu szpiku dawca może przez
kilka dni odczuwać lokalny ból, podobny jak przy
stłuczeniach. Jego szpik kostny ulega kompletnej
regeneracji w przeciągu 2 tygodni. (kik)

Nowy biskup
gliwicki
Nowym biskupem naszej diecezji został ks. bp prof.
Jan Kopiec – dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji
opolskiej. Nominację na ordynariusza gliwickiego otrzymał
29 grudnia od Benedykta XVI. Zastąpi na tym urzędzie
bp. Jana Wieczorka, który złożył rezygnację z posługi i odchodzi na emeryturę. – W nominacji papieskiej widzę przynaglenie, aby przekonać się, jaka jest moja wiara i czy będę
umiał sprostać oczekiwaniom, czy będę miał dar przekonywania, by umacniać wiarę w siostrach i braciach w Kościele,
do którego jestem posłany – powiedział bp Kopiec w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną. Bp Kopiec ma
64 lata i urodził się w Zabrzu. Ingres nowego ordynariusza
do katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach został
zaplanowany na 28 stycznia. (al)
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fot. A. Ziaja

Starówka
się zmienia
dokończenie ze str. 1

W pierwszym etapie remont objął pięć ulic: w całości Bednarską i Plebańską,
prawie całą Grodową, fragmenty Bankowej (od Rynku do ul. Kaczyniec) oraz Bytomskiej (od Rynku do Tkackiej). Ta ostatnia i odcinek ul. Grodowej – od ul. Krupniczej
do Bankowej, są już praktycznie gotowe. Drogi zyskały nową nawierzchnię z kostki
granitowej. Co ciekawe, na jezdnie powróciły zabytkowe bruki – te, które były tutaj
przed rozpoczęciem prac.

NA I POD ZIEMIĄ
Nowe jezdnie i chodniki cieszą oczy mieszkańców, ale przebudowa uliczek to nie
tylko nawierzchnie bez dziur. To także wiele czasochłonnych, ale niezbędnych prac
towarzyszących. Kompleksowy remont obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
i – w razie potrzeby – wymianę podziemnej infrastruktury technicznej. Wodociągi,
ciepłociągi, gazociągi, kable energetyczne, przewody telekomunikacyjne remontują
ich właściciele. Wiąże się to z koniecznością koordynacji wszystkich działań z kilkoma
firmami. Na tym jednak nie koniec wyzwań.

Ulica Grodowa. Na odcinku od ul. Krupniczej do Bankowej
jest praktycznie gotowa. Od ul. Kaczyniec do Średniej
– ułożono już chodniki

ZIMOWA PRZERWA

Na ulicy Bankowej przebudowano
infrastrukturę i przygotowano teren do zimy.
Drogowcy pojawią się tu wiosną

Z występującymi w trakcie prac problemami wykonawcy przebudowy uzbrojenia oraz wykonawca robót drogowych wraz z inwestorem zastępczym powołanym
przez miasto (INWEST-COMPLEX) radzą sobie na bieżąco. Zaawansowanie robót jest
duże. – Po rozebraniu nawierzchni ul. Bankowej, przebudowano podziemną infrastrukturę, a następnie uporządkowano teren i zabezpieczono na okres zimowy. Podobnie było
w przypadku drugiego z remontowanych w tym czasie odcinków ul. Grodowej – od
ul. Kaczyniec do ul. Średniej. Tam dodatkowo wykonano chodniki oraz cieki z kostki granitowej – wylicza Anna Wiśniewska.
Roboty na tych ulicach będą kontynuowane wiosną. Ekipy remontowe wrócą
na Starówkę prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. W następnej kolejności ruszą prace na ulicach: Tkackiej, Białej Bramy, Mlecznej, Kościelnej, Raciborskiej,
Krupniczej, Średniej oraz na placach Mlecznym i Inwalidów Wojennych. Całe przedsięwzięcie zaplanowano na pięć lat. Przebudowane zostaną wszystkie uliczki Starego
Miasta wraz z Dolnymi i Górnymi Wałami (z pominięciem kilku wyremontowanych
w ostatnich latach). Wykonanie tego zadania ma kosztować ponad 41 mln zł, a pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Gliwic. (bom)

ARCHEOLOGICZNE NIESPODZIANKI
Układ urbanistyczny Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego podczas realizacji robót każdą ulicę sprawdzają archeolodzy. Sporo pracy mieli oni przy ul. Plebańskiej. – Podczas przebudowy istniejącego uzbrojenia
i korytowania pod drogę natrafiono tam na relikty traktu z XIV/XV wieku oraz na
podwaliny chat drewnianych. Ulica po wstępnych badaniach archeologów i konsultacji ze śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków została zakwalifikowana do szczegółowego sprawdzenia. Prace polowe zajęły dużo czasu, co wstrzymało
inne roboty. Obecnie prowadzone są analizy i konserwacje wydobytych zabytków
– mówi Anna Wiśniewska z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
Na ciekawe odkrycia natrafiono także przy ul. Bednarskiej. Odnaleziono tam
nawarstwienia średniowieczne, w tym wiele fragmentów ceramiki z XIV wieku, co wpłynęło na wydłużenie czasu prac. Po wymianie rur i kabli wykonawca
robót drogowych (konsorcjum gliwickich firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów i Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda) przygotował podbudowę pod docelową nawierzchnię.

Przebudowywane uliczki przeczesują archeolodzy.
Na ul. Bednarskiej odnaleźli fragmenty XIV-wiecznej ceramiki
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EDUKACYJNY
KALEJDOSKOP

Dzisiaj, kiedy gotowanie jest
modne, a przepisy i opisy
przygotowywania potraw
obecne są w wielu książkach
i czasopismach, a także lawinowo powstających telewizyjnych programach kulinarnych,
Miejska Biblioteka Publiczna
również postanowiła spełnić oczekiwania czytelników
i połączyć twórczość literacką
z kulinariami.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im.
Janusza Korczaka w Gliwicach otworzył swoje
podwoje dla uczniów okolicznych szkół i ośrodków dla niepełnosprawnych. Goście grudniowych „Dni Otwartych” mieli szansę zapoznać się
z ofertą edukacyjną na nadchodzący rok szkolny i poznać od środka placówkę kształcącą od
41 lat osoby nie w pełni sprawne. Przybyli wzięli także udział w corocznym świątecznym kiermaszu prac podopiecznych szkoły, uczestniczyli
w konferencji pedagogów z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego oraz byli świadkami uroczystego
wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów
i europejskich certyfikatów umiejętności zawodowych KSAPL.

że ostatnią, 8. zagadkę „Kuchni literackiej” prawidłowo
odgadły (wyłonione w losowaniu): Danuta Dąbrowska,
Barbara Gut i Małgorzata Pawłowska. Konkursowy fragment pochodził, oczywiście, z „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta.
Uroczyste zakończenie konkursu przewidziano
11 stycznia w sali konferencyjnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Inwalidów Wojennych 3. Początek
– godz. 17.00. (kik)

fot. materiały prasowe BMC Gliwice

Finał
Wszechnicy

14 grudnia w auli Centrum Edukacyjnego im.
Jana Pawła II w Gliwicach odbył się trzeci i ostatni
na razie wykład Gliwickiej Wszechnicy Umiejętności. 320 zainteresowanych wysłuchało prelekcji prof. Jerzego Janika z Instytutu Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk z Krakowa („Fizycy a problem Boga. Pokora fizyka”). Łącznie we wszystkich
trzech pilotażowych spotkaniach GWU uczestniczyło ponad 700 osób.
– Młodzież, nie tylko z Gliwic, miała okazję wyrwać się ze szkolnych sal, rozwinąć unikalną wiedzę i wymienić doświadczenia z autorytetami świata nauki – wyjaśniają organizatorzy. Na aktywnych uczestników czekały książki, na wszystkich – zaświadczenie udziału w GWU. Dodatkowo przed ostatnim spotkaniem dla 100 pierwszych
osób przygotowano pakiet gadżetów promujących Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Gliwice. Warto dodać,
że w gronie gości zaproszonych na prelekcje Wszechnicy znaleźli się m.in. ks. biskup Gerard Kusz, Jadwiga Rudnicka
(senator RP) i dr Tadeusz Grabowiecki (rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości).
Pilotaż Wszechnicy realizowało Stowarzyszenie BMC Gliwice przy współpracy z Polską Akademią Umiejętności z Krakowa (partner merytoryczny). W wykładach brali udział członkowie Polskiej Akademii Nauk. Za stronę organizacyjną
odpowiadało Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna oraz miasto Gliwice – w ramach wspierania realizacji zadania publicznego. (as)

fot. archiwum ZST-I

Olimpiady, olimpiady...
 Młodzież ze Śląska, kształcąca się w zawodzie technik spedytor i technik logistyk, brała niedawno udział w eliminacjach okręgowych IV Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Do rozgrywek
zakwalifikowało się 68 uczniów z Gliwic, Rybnika, Żor, Lędzin, Sosnowca, Mysłowic, Jaworzna, Poręby i Jastrzębia-Zdroju.
Było o co powalczyć – laureaci i finaliści konkursu mają być zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Do marcowego finału z udziałem 50 najlepszych w kraju zakwalifikował się ostatecznie Damian
Latoszek z Zespołu Szkół Łączności (Technikum nr 3). Gratulujemy i trzymamy kciuki!
 12 grudnia w siedzibie III Liceum
Ogólnokształcącego (ul. Gierymskiego
1) odbył się rejonowy etap ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, organizowanej po raz 20. przez
Polski Czerwony Krzyż. W kategorii gimnazjalnej zwyciężyła Monika Kolasińska
z Gimnazjum nr 7. W gronie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych najlepszą okazała się
Maria Derkacz z II LO. Zwyciężczynie czeka
etap wojewódzki, podczas którego ocenie
poddane zostaną m.in. umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków
i przeprowadzona przez nie akcja promująca
zdrowie w środowisku szkolnym. (as)
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fot. materiały prasowe ZSZS

Począwszy od maja, co miesiąc serwowano czytelnikom fragmenty prozy polskiej i obcej, związane z przygotowywaniem potraw bądź traktujące o potrawach.
Zabawa była pyszna!
– Udział 60 osób, które udzieliły wyłącznie prawidłowych odpowiedzi, potwierdza, że kochamy czytać książki, znamy literaturę nie tylko klasyczną, i kochamy czytać
o jedzeniu. Wszystkim czytelnikom i smakoszom serdecznie
gratulujemy znajomości literatury! – mówi Grażyna Lazar,
dyrektor MBP. – Zainteresowanym zaś przypominamy,

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ
Szkoły ETE już od 1995 roku organizują Świąteczne Turnieje Halowej Piłki Nożnej. Tegoroczne zawody odbyły się 2 grudnia, a udział w nich
wzięli reprezentanci 12 gimnazjów z różnych miast
Śląska. Zwyciężyli sportowcy z Gimnazjum nr 29
z Zabrza, a tytuł najlepszego strzelca zdobył Łukasz Iwanowicz z Rudy Śląskiej. Puchary dla zwycięskiej drużyny i króla strzelców ufundowane
zostały przez organizatora turnieju – Gimnazjum
ETE, a nagrody dla trzech pierwszych drużyn przez
głównego sponsora turnieju.

GWIAZDKA ZE SZPADĄ
Za nami XV Ogólnopolski Turniej „Gwiazdka
ze szpadą” organizowany w grudniu przez Sekcję
Szermierczą Piasta Gliwice. Reprezentanci naszego
miasta zdobyli 8 medali. Pierwszym miejscem mogą się pochwalić wychowankowie organizatorów
– Kaja Kościelniak i Patryk Szlama. Drugie miejsce
na podium zajęła Patrycja Uryga z UKS Kosynier
Gliwice. Brązowe medale wywalczyli Aleksandra
Nycz, Ivo Chlebiej i Wacław Bartolewski z Piasta
Gliwice oraz Marek Daniszewski i Tomasz Ćwieląg
z Muszkietera Gliwice.
Warto odnotować również sukces innego szpadzisty – Mateusza Nycza. Zawodnik zdobył trzy
wyróżnienia za postawę fair play. Walcząc drużynowo z ekipą z Niemiec podczas Mistrzostw Europy, trafił szpadą w podłogę, czego nie zauważył
sędzia. Zawodnik zasygnalizował swój błąd i tym
uczciwym gestem zasłużył na uznanie i szacunek
arbitrów oraz kibiców. Jeszcze podczas mistrzostw
uhonorowany został przez Europejską Federację
Szermierczą nagrodą Fair Play, a podczas listopadowej Gali Szermierczej podsumowującej sezon
2010/2011 zdobył nagrodę Fair Play w kategorii
juniorów oraz nagrodę Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. (as)
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fot. A. Witwicki

A1 znów dłuższa

Przed świętami Bożego Narodzenia otwarto kolejny śląski
odcinek autostrady A1. 8-kilometrowy fragment trasy od węzła „Gliwice Maciejów” do węzła „Zabrze Północ” kończy się
w Wieszowej. Stamtąd Drogą Krajową nr 78 trafimy do pobliskich Tarnowskich Gór, a korzystając z nieodległej DK 94,
dojedziemy m.in. na Opolszczyznę.

Stadion nadal miejski
Nowym stadionem piłkarskim przy ul. Okrzei będzie zarządzać Agencja
Rozwoju Lokalnego. Wniosek prezydenta w tej sprawie poparli miejscy
radni. Wyłącznym dzierżawcą obiektu będzie spółka Piast Gliwice.

fot. archiwum UM/A. Witwicki

W śladzie nowo otwartego odcinka „jedynki” można znaleźć dwa węzły drogowe. Jadąc od strony Gliwic, mijamy w pierwszej kolejności „Zabrze Zachód” – węzeł pozwalający zjechać zmotoryzowanym w Czekanowie na DK 78. Następny – na
razie ostatni – zjazd z autostrady ulokowano na terenie Wieszowej i jest to wspomniane „Zabrze Północ”. Wykonawcą tych obiektów, podobnie jak i całego 20-kilometrowego odcinka A1 od węzła „Gliwice Maciejów” do węzła „Piekary Śląskie”, jest
konsorcjum firm Dragados/Nadzór Arcadis, działające na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Realizowany przez firmy kontrakt
ma wartość blisko 1,26 mld złotych.
Warto podkreślić, że aktualnie na Śląsku jest już dostępnych w jednym ciągu
około 50 kilometrów A1 (z 92 km budowanych przez katowicką GDDKiA). Całość
śląskiej trasy – od Pyrzowic do granicy państwa z Czechami – zgodnie z zapewnieniami Generalnej Dyrekcji powinna być gotowa wiosną 2012 roku. (kik)

Rzeczoznawca ustalił łączną wartość stadionowego kompleksu (w tym obiektów i gruntów
o powierzchni około 41 tys. m2) na kwotę prawie 54 mln zł. Majątek ten zostanie przekazany do Agencji
Rozwoju Lokalnego aportem. Jakie będą efekty takiej decyzji? Właścicielem stadionu będzie formalnie
ARL, ale obiekt pozostanie miejski. Miasto obejmie kolejne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki i będzie posiadać około 99,6 % udziałów firmy. Dzięki tej transakcji kasę miejską zasili
kwota ponad 12,4 mln zł, odzyskana z podatku VAT, płaconego podczas budowy stadionu.
Spółka Piast Gliwice S.A., w której miasto ma około 66,5% akcji, wydzierżawi stadion od ARL.
Będzie ponosić koszty utrzymania obiektu, ale równocześnie czerpać przychody z meczów (m.in.
ze sprzedaży biletów i reklamy), organizacji innych imprez, wynajmu obiektu lub pomieszczeń.
Otrzyma również pieniądze w przypadku sprzedaży nazwy stadionu. Dlaczego obiektu nie przekazano bezpośrednio Piastowi? – To nie byłoby dobre rozwiązanie, bo wartość tej spółki wzrosłaby do
kilkudziesięciu milionów złotych. Wyposażenie klubu w taki majątek wiązałoby się z ogromnymi kosztami amortyzacji, co przynosiłoby Piastowi straty finansowe i te koszty byłyby nie do udźwignięcia. Poza tym nie wykluczamy sprzedania klubu w przyszłości, a na spółkę piłkarską o tak dużej wartości nie
znaleźlibyśmy kupca – mówi Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic. (al)
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Co? Gdzie? Kiedy?

Teatr

Muzeum
MIEJSCA NIEZWYKŁE

fot. materiały prasowe organizatorów

 Nowy rok w Gliwickim Teatrze Muzycznym zainaugurują dwa gościnne spektakle muzyczno-taneczne. Pierwszy z nich to „Lalkarz”
do muzyki Pink Floyd w wykonaniu Studia Tańca Współczesnego
TENDI. Drugi nosi tytuł „O szkodliwości tańca w społeczeństwie postindustrialnym. Wykład docenta Stefana Bułki wraz z przykładami
najdzikszej ekspresji tanecznej”.
– „Lalkarz” to spektakl dość surrealistyczny. Opowiada o człowieku
otaczającym się istotami stworzonymi przez siebie, według własnego
kaprysu i upodobania. Człowieku, który tworzy własny, okrutny, mały
świat, zamiast stawić czoła prawdziwemu życiu. Spektakl jest próbą pokazania osobowości apodyktycznej, wyrachowanej, zdolnej do manipulowania innymi oraz tego, do czego w konkluzji doprowadzić może
taka postawa życiowa – opowiadają organizatorzy pokazu.

fot. materiały organizatorów

GOŚCIE W GTM

Dobiega końca projekt „Balcerek”, realizowany przez Muzeum
w Gliwicach, socjologów z Uniwersytetu Śląskiego i fotografów
ze Stowarzyszenia Gliwicki Dom
Fotografii. Dokumentowali oni
fenomen „Balcerka” – targowiska
w środku miasta. – Dla jednych jest
przeżytkiem, dla innych miejscem
idealnym do sentymentalnej podróży w przaśny kapitalizm lat 90.
Niektórzy po prostu robią tam zakupy. „Balcerek” – przez swoją wielowymiarowość i historię tworzących
go ludzi – to miejsce niezwykłe –
przekonują pomysłodawcy przedsięwzięcia. Wyjątkowych miejsc
w Gliwicach – takich, o których
warto opowiedzieć – jest wiele.
Dlatego muzeum, „Gazeta Gliwicka” i portal Dwa Miasta zachęcają
do udziału w konkursie na reportaż „Gliwickie miejsca niezwykłe”. – Czekamy na teksty, zdjęcia
wraz z komentarzem i historie – zachęcają organizatorzy. Prace należy nadsyłać do 15 stycznia
na adres „Gazety Gliwickiej” pocztą tradycyjną (ul. Dolnych Wałów 17/1, 44-100 Gliwice) lub
elektroniczną (redakcja@dwamiasta.pl), z dopiskiem „Gliwickie miejsca niezwykłe”. Najciekawsze reportaże zostaną zamieszczone na łamach tygodnika. Zwycięzców konkursu poznamy 16 stycznia. Wyniki zostaną ogłoszone podczas spotkania w Czytelni Sztuki (ul. Dolnych
Wałów 8a), gdzie fotografowie i socjolodzy uczestniczący w projekcie „Balcerek” opowiedzą
o tym przedsięwzięciu i zaprezentują książkę zawierającą wyniki ich pracy. (bom)

Kino
Z kolei druga prezentacja „O szkodliwości tańca…” to efekt działania
kilku grup twórczych pracujących na co dzień w Chorzowskim Centrum Kultury. Zespoły zjednoczyły swoje siły, aby zrealizować barwne
widowisko łączące taniec, śpiew i zabawę w charakterze musicalowokomediowym. Tytułowa postać – docent Stefan Bułka – to zaciekły
wróg muzyki i tańca, który próbuje przekonać widzów, że należy wyeliminować z życia społecznego wszelkie przejawy radosnej zabawy.
Cały spektakl to walka lekkiej muzyki z tymi wątpliwymi poglądami.
Obydwa przedstawienia będzie można zobaczyć na scenie GTM przy
Nowym Świecie 8 stycznia. Początek – godz. 17.00.

BAJKOWY PORANEK
Kino AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza najmłodszych widzów wraz z opiekunami
na kolejny filmowy poranek z cyklu „Bajki i historie warte spotkania”. Na dużym ekranie
wyświetlony zostanie film „Kubuś i przyjaciele”. Swoją ulubioną bajkę przeczyta Krystyna
Szumilas. Minister Edukacji Narodowej opowie o swojej pracy i odpowie na pytania małych widzów. Spotkanie rozpocznie się 8 stycznia o godz. 11.30. (bom)

 Natomiast 9 stycznia w GTM szykuje się premiera „Białego anioła
z czarnymi skrzydłami”. Spektakl na podstawie sztuki Diany Bałyko
przygotował gliwicki Teatr Nowej Sztuki w ramach Inicjatywy Kulturalnej Art for Art. – Spektakl porusza zagadnienia pierwszorzędnej
wagi. Dianie Bałyko udało się stworzyć tekst, który opisując w alegoryczny sposób społeczeństwo białoruskie, w żadnym razie nie traci aktualności u nas w kraju. HIV, o którym mowa w sztuce, nie jest jedynie
metaforycznie wyrażoną chorobą białoruskich rodzin, stosunków pracy i więzi międzyludzkich – mówi Dariusz Jezierski, reżyser „Białego
anioła…”. Na scenie zobaczymy znaną aktorkę Joannę Szczepkowską. U jej boku zagrają m.in. artyści Teatru Nowego w Zabrzu – Hanna Boratyńska i Jacek Wojnicki oraz Teatru Nowej Sztuki – Mateusz
Mikołajczyk, Anna Maksym, Natalia Miśkiewicz i Mateusz Potaczek.
Początek – godz. 19.00.
 Ruszyła sprzedaż biletów na XVIII Dziecięce Spotkania Teatralne. Ten
popularny festiwal, przygotowany specjalnie dla najmłodszych, odbędzie się w Gliwickim Teatrze Muzycznym już w marcu. W programie
przeglądu znalazły się spektakle z różnych stron Polski: z Warszawy,
Krakowa czy Bielska-Białej. Dzieci będą miały okazję spotkać się z bohaterami swoich ulubionych
bajek, m.in. z Calineczką
i Koziołkiem Matołkiem. Przygotowano
dla nich także warsztaty teatralne, które poprowadzą aktorzy-lalkarze. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie internetowej
www.teatr.gliwice.pl. (bom)
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Muzyka
eMDeK dla WOŚP
Młodzieżowy Dom Kultury wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 7 stycznia w bojkowskiej filii MDK (ul. Rolników 164)
odbędzie się koncert „eMDeK gra dla WOŚP”. Wystąpią solistki grup
gitarowych Henryka Pielichowskiego i zespoły Dreamm, Black Juice,
Badrequest i Hajva. Początek – godz. 15.00. Wstęp wolny. (bom)
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Ka mera na mia sto
W oczekiwaniu na nadejście prawdziwej zimy miłośnicy rekreacji mogą wybrać się na jeden z miejskich basenów. Pływanie to dobry sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i poprawę kondycji. W nowym roku za korzystanie
z basenów zapłacimy mniej. Promocyjne ceny biletów obowiązują w trzech
z czterech miejskich obiektów – „Delfinie” (ul. Warszawska), „Mewie” (ul. Mewy) i „Olimpijczyku” (ul. Oriona).

Tanie pluskanie
Dzięki staraniom władz samorządowych w Gli-

płacą zamiast dotychczasowych 9 zł (do 18.00)

wicach funkcjonują aż cztery nowoczesne kryte

i 11 zł (po 18.00, w soboty, niedziele i święta) odpo-

pływalnie (poza wymienionymi trzema jest jeszcze

wiednio 6,5 i 7,5 zł,  a dzieci od lat 3 do 16 zamiast

„Neptun” w Sośnicy, którym na zlecenie miasta za-

5 i 6 zł – 4 i 4,5 zł. W przypadku uczniów i studen-

rządza firma prywatna). Taką liczbą tego typu obiek-

tów (do 25 lat) godzina pływania kosztuje – 4,5 zł

tów nie może pochwalić się żadne śląskie miasto.

i 6 zł (dotychczas 6 zł i 8 zł). Osoby niepełnospraw-

fot. archiwum UM/A. Witwicki

ne i ich opiekunowie płacą za
godzinny bilet złotówkę. Szczegółowy cennik jest dostępny
w każdym z basenów oraz na
stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
(www.mzuk.gliwice.pl).
Nowe cenniki obowiązywać będą przez pół roku. To
czas potrzebny na sprawdzenie, czy zmiana cen biletów
wpłynęła na zwiększenie frekwencji na basenach oraz
ustalenie, jaka część klientów
Miejskie baseny oferują różnorodne atrakcje

to gliwiczanie. To ważne, gdyż dopłaty do utrzy-

– zjeżdżalnie, sauny, jacuzzi, solarium, masaże, salo-

mania basenów pochodzą z budżetu naszego

ny kosmetyczne. Można zadbać nie tylko o figurę,

miasta. Dlatego osoby korzystające z obiektów

ale i lepsze samopoczucie. Baseny przystosowane

będą proszone o podanie swojego kodu pocz-

są zarówno dla osób bardzo dobrze pływających,

towego. (fid)

jak i tych, które dopiero uczą się pływać. Natomiast „Olimpijczyk” to jedyny w regionie komfortowy obiekt o wymiarach olimpijskich, umożliwiający
wyczynowe treningi.
Ile kosztuje godzina pluskania? Przykładowo

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz

w najbardziej popularnych basenach – „Delfinie”

EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyjnego

i „Mewie” – dorośli za pierwszą godzinę pływania

z 3 stycznia na www.gliwice.eu

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM!
Ostatnio także m.in.:
 TAK dla budżetu Gliwic na 2012 rok (odcinek z 27 grudnia)
 Podsumowanie 2011 roku (odcinki z 28, 29 i 30 grudnia)
 Jakie gliwiczanie mają noworoczne życzenia związane z miastem? (odcinek z 2 stycznia)

Filmy na www.gliwice.eu
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fot. E. Pokorska

Pogodny czeski naród używający miło brzmiących dla polskiego ucha zdrobnień pozbywał się niegdyś niewygodnych
osób w swoisty sposób. Zmuszał delikwentów do opuszczenia pomieszczenia „de fenestra”. Przez okno! Defenestracja
z 1618 roku (dokładniej rzecz ujmując – druga defenestracja
praska zapoczątkowująca wojnę trzydziestoletnią) obyła
się nawet bez ofiar. Wyrzuceni emisariusze cesarza przeżyli. Uratowała ich góra śmieci, na którą spadli z okna jadalni
hradczańskiego zamku.

Kolory miasta
Ten fragment historii Czech przypomniał mi się, kiedy
zauważyłam ostatnio w centrum miasta kolejne okno z wymienioną niewłaściwie stolarką okienną. Co jest przyczyną
takiego postępowania? Ekspansywnie promowane nowe
technologie i materiały wykończeniowe? Brak pieniędzy
na renowacje starych okien? Zmiany funkcji parterowych
pomieszczeń z mieszkalnych na użytkowe i – co się z tym
wiąże – wymiana witryn? A może kierowanie się „modą”
na wszystko, co nowe? Zapewne wpływ na wygląd zabytkowych kamienic ma suma tych zjawisk. A przecież okno
to nie tylko otwór wentylacyjny!
Zabytkowa oryginalna stolarka okna, historyczne bramy i drzwi wejściowe stanowią stylistycznie jedną całość
z detalami architektonicznymi elewacji. Są sobie wzajemnym uzupełnieniem i dopełnieniem (uwagi te należałoby
rozszerzyć także i na współczesne budownictwo). Projektując bowiem stolarkę, architekci korzystali niegdyś z tych
samych lub podobnych środków, jakie stosowali przy projekcie wystroju całej elewacji.
Wygląd odnowionych zabytkowych fasad ze źle wymienioną stolarką okienną zawsze stanowi zgrzyt. Dlaczego? Bo właśnie takie „drobiazgi”, jak reklamy, okna, drzwi
wejściowe, mała architektura czy rodzaj nawierzchni decydują o klimacie miasta. Mają istotny wpływ na to, jak się
w nim czują mieszkańcy oraz turyści.

Jak więc należy postępować
przy wymianie zabytkowych okien?
Przede wszystkim
powinno się dążyć do odtworzenia wyglądu oryginalnego. Zachowanie gabarytów, podziałów (ich oryginalnych
wymiarów), kształtu czy głębokości wnęk okiennych istniejących okien powinno być priorytetem.
Niestety, okna drewniane różnią się konstrukcją od „plastików”. W historycznych oknach nie było np. możliwości
ich uchylania w pionie; tę funkcję pełnił lufcik zwany wywietrznikiem (otwierana mała kwatera okienna). Dodatkowo odtworzenie okiennych dekoracji w postaci listew
przymykowych w formie kolumienek czy secesyjnych motywów snycerskich, przeszklenia witrażowego, ceglanych
lub glazurowanych parapetów, a na koniec oryginalnej
kolorystyki jest obecnie bardzo kosztowne. Czy w efekcie
pozostanie nam tylko ubolewać nad stratą tych urokliwych
detali (podobnie jak prof. Jerzemu Bralczykowi obserwującemu zanik polskich „ąści” w e-mailach i smsach)? To pytanie pozostawiam Wam, Czytelnicy.
Wracając do koloru stolarki okiennej, spieszę z wyjaśnieniem kilku kwestii. Po pierwsze, biel nie jest „naturalną” barwą okien jako takich. Nie stosowano jej w ar-

SETNE URODZINY

chitekturze prawie do końca XVII wieku. Dlatego właśnie
obowiązkiem prowadzącego prace konserwatorskie jest
zbadanie pierwotnego koloru stolarki okiennej. Czasem
przynosi to spore zaskoczenie. W trakcie remontu zamku prezydenckiego w Wiśle (projektu Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 1929 – 1931) wyszło np. na jaw, że stolarka
okienna była wpierw zielona. Skąd natomiast czerwona
barwa okien robotniczych familoków? Nie wynikała ona
ze szczególnych upodobań projektantów, lecz z bardziej
prozaicznych względów, mianowicie z dostępności farby
o tym kolorze w miejscu pracy (w kopalniach, fabrykach).
W okresie secesji za śmiałą kolorystykę – nie tylko okien
– odpowiadali projektanci. Zastanówmy się więc, jak wyglądałby wiedeński budynek prezentowany na zdjęciu
powyżej, gdyby nie odtworzono soczystej żółci stolarki?
Na całe szczęście w tym przypadku świadomość zachowania oryginalnego wyglądu wygrała z modą i źle pojętą
oszczędnością.
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

fot. A. Witwicki

ŚWIĄTECZNY KONKURS
ROZSTRZYGNIĘTY
22 grudnia ogłosiliśmy świąteczny konkurs literacki związany z twórczością polskiego noblisty Czesława Miłosza. W konkursie pytaliśmy
o tytuł cytowanego utworu, którego tematyka nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia. Rozwiązanie konkursu stanowi „Dolina Issy”, powieść
napisana przez Miłosza na emigracji w latach 1953 – 1954. W roku 1982
na jej podstawie powstał film o tym samym tytule (w reżyserii i według
scenariusza Tadeusza Konwickiego).

Gliwiczanka
od urodzenia
Dzień przed Wigilią Wiktoria CICHON z Gliwic
obchodziła setne urodziny. Z tej okazji Małgorzata Korzeniowska, szefowa Urzędu Stanu
Cywilnego w Gliwicach, wręczyła jej w imieniu
prezydenta miasta urodzinowy bukiet kwiatów.
Wiktoria Cichon przyszła na świat 23 grudnia 1911 roku
w Gliwicach. Tutaj wyszła za mąż (20 maja 1935 roku) i doczekała się czworga dzieci. Z czasem dochowała się dwanaściorga wnuków i szesnastu prawnucząt. Od 25 lat jest wdową.
Całe życie pracowała „na gospodarce” – najpierw z rodzicami,
potem z mężem. Do dziś lubi zajmować się ogrodem i hodować kwiaty. (kik)
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Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 3 zwycięzców konkursu.
Nagrodziliśmy ich atrakcyjnymi nagrodami książkowymi, tematycznie związanymi
z postaciami polskich noblistów. Nagrody otrzymują:



Tomasz
ACHTELIK



Iwona
NUREK



Marzena
SPYRA-GRZESIK
Zwycięzcom
gratulujemy!
Anna Strzeszewska
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fot. archiwum prywatne Stanisława Kubita

Urodził się na Podkarpaciu, „w środowisku lotniczym”. Do dziś
pamięta wrażenie, jakie wywarł na nim widok pięknie wykonanego modelu szybowca kolegi. – Był niesamowity, przemawiał do
wyobraźni dorastającego chłopca. Zakochałem się w modelarstwie
na całe życie – podkreśla dr inż. Stanisław Kubit, szef Gliwickiego
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych (GSML), wielokrotny finalista
i triumfator modelarskich mistrzostw i Pucharów Świata.

TANDEM
IDEALNY

Rozmowa ze Stanisławem Kubitem

Dlaczego akurat modele?
Od zawsze miałem upodobania naukowo-badawcze. Chciałem odkrywać nowe prawdy i nowe zjawiska. Modelarstwo jest kontynuacją tych zamiłowań. Dzięki niemu mogę
cały czas eksperymentować i szukać nowych rozwiązań, nigdy nie powtarzam tych samych modeli i konstrukcji. Moją pasją zaraziłem również rodzinę – w zawodach modelarskich startowała kiedyś córka i syn, a mój najstarszy wnuk jest obecnie mistrzem Polski w klasie juniorów młodszych na zboczu. Będzie także reprezentował Polskę podczas
przyszłorocznych mistrzostw Europy w Rumunii.
Który moment w modelarskiej karierze wspomina pan szczególnie?
Gdy miałem szesnaście lat, wygrałem poważne zawody w Ustrzykach Dolnych. Do dziś
pamiętam wyniki poszczególnych lotów. Niesamowite uczucie dla tak młodego modelarza... Głębokie wzruszenie towarzyszyło również zdobyciu pierwszego tytułu mistrza świata. Ale mój największy sukces miał miejsce w 1988 roku. W Polsce odbywały
się wtedy pierwsze Mistrzostwa Świata Juniorów. Byłem trenerem polskiej reprezentacji
w klasie modeli szybowców, miałem trzech zawodników pod opieką. Wygraliśmy wtedy
te mistrzostwa drużynowo.

Proszę więc opowiedzieć, jak funkcjonuje Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy
Lotniczych.
GSML obejmuje kilkanaście klubów modelarskich z Gliwic, Krupskiego Młyna, Zabrza, Raciborza i Cieszyna. W Gliwicach funkcjonują one m.in. przy szkołach, Młodzieżowym Domu
Kultury i w Społem PSS. Jak działamy? Staramy się o miejskie dotacje. Dokładnie wiemy,
jak je optymalnie wydać. Zamawiamy materiały u różnych producentów i rozdzielamy
je między wszystkie nasze kluby. Pomagamy zawodnikom, kupując wyłącznie elementy
i zestawy. Nie opłacamy im wpisowego lub przejazdu na zawody. Organizujemy co roku
trzy imprezy o Puchar Świata, około pięciu mistrzostw Polski, od sześciu do ośmiu edycji Pucharów Polski i mnóstwo zawodów dla młodzieży. Są to np. rywalizacje balonów
nagrzanych powietrzem i latawców. Młodzi wykonują też pod naszym okiem szybowce
i biorą udział w bardzo emocjonujących zawodach.
GSML prowadzi też zajęcia dla osób niepełnosprawnych.
Proszę wyobrazić sobie, jak budujące jest dla nich stworzenie własnego modelu, który
lata, jak cieszą się, wygrywając zawody w specjalnie przygotowanych dla nich konkurencjach! W modelarstwie najważniejsza jest pasja, chęć tworzenia. Nie trzeba mieć dużej wiedzy, żeby zbudować dobry model.
Czy wiadomo panu, ilu jest w Gliwicach modelarzy?
Pod tym względem jesteśmy ewenementem w skali ogólnopolskiej. GSML od około
50 lat przeprowadza plebiscyt, który polega na tym, że punktuje się start każdego zawodnika we wszystkich imprezach modelarskich, w jakich brał udział. W tym roku sklasyfikowanych zostało 266 juniorów młodszych i 39 seniorów. To imponująca liczba.
W Polsce jesteśmy zdecydowanie najlepsi w każdej klasyfikacji. W zawodach o randze
światowej również święcimy triumfy.
Skąd tak duże zainteresowanie modelarstwem w gronie gliwiczan?
Gliwice są miastem technicznym, a modelarstwo stanowi idealne połączenie sportu i techniki. Poza tym generalnie Polacy mają smykałkę do sportów lotniczych. Byłem trenerem
kadry narodowej przez pięć lat, od 2005 do 2010 roku. W 2005 roku polscy modelarze
byli zdecydowanie najlepsi na świecie. Zdobyliśmy w sumie 35 medali na mistrzostwach
świata, Europy i w Pucharach Świata. Cały czas plasujemy się w ścisłej czołówce. Również
w szybownictwie Polska jest najlepsza na świecie, mamy też wielkie osiągnięcia w sportach samolotowych i w spadochroniarstwie. Uważam, że powodzenie tych i wszelkich
innych dyscyplin sportowych polega na tym, by dawać młodym ludziom możliwość wyboru i zachęcać do pracy nad sobą. Wtedy odrzucą od siebie łatwo dostępne rozrywki,
które są przyjemne, ale na dłuższą metę... niewiele dają człowiekowi.
Rozmawiała
Anna Scehura

Zastanawiał się pan kiedyś, czym modelarstwo pociąga współczesną młodzież?
Myślę, że najbardziej atrakcyjne dla młodych jest to, że mogą stworzyć coś swojego,
zrobić własny model, z którym wezmą udział w zawodach. Najbardziej ambitni budują
modele sami, mimo że mogą korzystać z pomocy rodzica czy instruktora. I z takim własnym szybowcem młody człowiek startuje w zawodach i ma szansę je wygrać. To jest
spełniony cykl twórczy, który jest zarazem bardzo dobrym startem do przyszłego życia
zawodowego. Taki zawodnik w siebie wierzy, wie, że potrafi stworzyć coś sam od początku do końca i osiągnąć sukces.
Poza tym modelarstwo jest znakomitym sportem, ponieważ rozwija zdolności manualne, poszerzając również wiedzę z dziedziny matematyki, fizyki, aerodynamiki, technologii czy materiałoznawstwa. Mamy w stowarzyszeniu wypracowane takie mechanizmy, wzorce postępowania i przygotowania do imprez, że w relatywnie krótkim czasie
młody człowiek może poważnie walczyć o medale mistrzostw Polski i Pucharów Polski.
W innych sportach trudno tak szybko dojść do tego momentu.
A który moment życia jest najlepszy na rozwijanie modelarskiej pasji?
Modelarze są aktywni najczęściej między 10. a 19. rokiem życia. Później naturalnie koncentrują się na innych ważnych sprawach, takich jak rodzina czy praca. Nieliczni pracują
jako zawodowcy w modelarstwie. Ale wielu do niego powraca wraz ze swoimi dziećmi
lub wnukami. I to chyba jest najlepszy tandem: rodzic – dziecko lub dziadek – dziecko.
Mieliśmy wiele takich przypadków, że „wspomagany” przez członka rodziny młody zawodnik osiągał znakomite wyniki nawet na skalę międzynarodową.
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Powiatowy Urząd
Pracy informuje...

• monter konstrukcji stalowych – palacz – wykształcenie zawodowe,
doświadczenie: 2 – 3 lata, kurs przepalaczy gazowych, kurs podstawowy spawacza elektrycznego, spawanie w stopniu podstawowym,
roboty montażowe na wysokości pow. 3 m, dwie zmiany, miejsce
pracy: woj. śląskie;
• serwisant sieci internetowej – wykształcenie średnie, język angielski techniczny, uprawnienia SEP mile widziane, znajomość działania
LAN, WIFI, montaż urządzeń oraz okablowania, obsługa serwisowa
i konserwacja sieci, także praca na wysokości, dwie zmiany, miejsce
pracy: Gliwice;
• specjalista do spraw kadr i płac – wykształcenie min. średnie,
doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac, znajomość programu
OPTIMA – koniecznie, korespondencja z ZUS, podatki od środków
transportu, mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, miejsce pracy: Paczyna;
• sprzątaczka – sprzątanie, mycie klatek schodowych, piwnic, strychów, okien w obiekcie. Dbanie o teren przyległy (zamiatanie, odśnieżanie), jedna zmiana, 3/4 etatu, miejsce pracy: Gliwice – centrum,
Sośnica, Łabędy;
• stolarz meblowy – wykonywanie blatów kuchennych z tworzyw
kompozytowych, obróbka stolarska mebli, wymagana precyzja,
zdolności manualne oraz dobry wzrok, miejsce pracy: Gliwice.

numer naboru: 1/2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
zatrudni kandydata na stanowisko referent
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało:
1. Obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wniosków.
2. Naliczanie dodatków mieszkaniowych.
3. Prowadzenie rejestrów zarządców budynków.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie administracyjne lub
ekonomiczne.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy
zawodowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Umiejętność obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet
MS OFFICE).
5. Umiejętności organizacyjne i analityczne.
6. Dobra organizacja pracy.
7. Niekaralność za przestępstwa karno-skarbowe.
8. Dobry stan zdrowia.

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

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Znajomość obsługi Systemu Obiegu Dokumentów.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza nabór na stanowisko inspektora
ds. technicznych/nadzoru w pełnym wymiarze czasu pracy

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:
praca biurowa, w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, w obiekcie
nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie
przekracza 6%.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalności budownictwo,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
będą mile widziane,
• minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• znajomość Prawa budowlanego,
• dobra znajomość MS Office oraz programów kosztorysowych,
• umiejętność kosztorysowania,
• odpowiedzialność,
• rzetelność,
• znajomość zakresu działania spółki będzie dodatkowym atutem.
Zadania:
• prowadzenie książek obiektu budowlanego,
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace
remontowe,
• zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• sporządzanie protokołów pomiaru lokali oraz szkiców,
• udział w komisjach odbioru zlecanych robót,
• uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz bieżąca
współpraca z przedstawicielami wspólnot,
• odbieranie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali.
Dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje.
CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane oraz
zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Spółki (Dział Kadr,
Płac i Szkoleń, III piętro, pok. 305) w terminie do 31 stycznia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Adres Spółki: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 44 – 100
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11.

INFORMACJE
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przypomina przedsiębiorcom o złożeniu:
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku
2011 i opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2012 r. do 31 stycznia 2012 r. (druk oświadczenia
do pobrania na stronie internetowej: http://www.um.gliwice.pl/
bip/pub/pliki/PU_42_3_16_09_2011F_oswiadczenie_.pdf ).
Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU
z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm.):
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty I raty (do
31 stycznia), II raty (do 31 maja) i III raty (do 30 września) za korzystanie
z zezwolenia.
Ponadto zgodnie z art. 18 ust.13 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych
w art. 18. ust. 12 pkt 5 cytowanej powyżej ustawy może wystąpić
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
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• oświadczenie, od kiedy może nastąpić
zatrudnienie,
• oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do
czynności prawnych,
• oświadczenie własnoręcznie podpisane
o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt
obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz.1458
z późn. zm.)”.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny,
życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone podpisaną przez
kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach
samorządowych z 21 listopada 2008 r. (DzU
z 2008 r., nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy składać w terminie do
13 stycznia w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych
Wałów 9, II piętro, pokój nr 26, w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Nabór numer 1/2012
na wolne stanowisko urzędnicze referent
w Dziale Dodatków Mieszkaniowych”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje
data wpływu dokumentów do sekretariatu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/231-28-09.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.

Cechy charakteru:
odpowiedzialność, dokładność, cierpliwość,
pracowitość, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do kolejnego etapu
postępowania ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie
(dopuszczalne kserokopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem),
• dokumenty potwierdzające staż pracy
(kopie świadectw pracy potwierdzone za
zgodność z oryginałem) oraz kwalifikacje
(kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem),
• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty potwierdzone za zgodność z oryginałem),
• kopia dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy
o pracownikach samorządowych,
• oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
oferowanym stanowisku,

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, II piętro.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru
podlegają zniszczeniu.
Planowany termin testów merytorycznych
– 19 stycznia 2012 r. Ostateczny termin testu
merytorycznego zostanie opublikowany na
stronie internetowej www.opsgliwice.pl wraz
z listą kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełniających
wymagania formalne nastąpi do 17 stycznia
2012 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach/zakładka ogłoszenia/informacje dla kandydatów/pliki do pobrania.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do czasowego wydzierżawienia, stanowiące
własność miasta Gliwice:

•
•
•
•
•
•
•

nr 239/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 240/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 241/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 242/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 244/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 245/2011 do 12 stycznia 2012 r.
nr 247/2011 do 12 stycznia 2012 r.

przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, stanowiące
własność miasta Gliwice:

• nr 243/2011 do 12 stycznia 2012 r.
• nr 246/2011 do 12 stycznia 2012 r.
• nr 248/2011 do 17 stycznia 2012 r.

przeznaczone do czasowego wydzierżawienia, stanowiące
własność Skarbu Państwa:

• nr 30/SP/11 do 12 stycznia 2012 r.
• nr 31/SP/11 do 12 stycznia 2012 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Wykazy nieruchomości

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia:

• nr 691 – 699 do 11 stycznia 2012 r.

w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste
użytkowanie w trybie art. 209a:

• nr 700 – 701 do 11 stycznia 2012 r.

w sprawie nieruchomości przeznaczonych do czasowego wydzierżawienia:

• nr 702 – 706 do 11 stycznia 2012 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych
w wykazach.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Warszawska 35b,
ZAWIADAMIA:
o ogłoszeniu I przetargu pisemnego ofertowego na wysokość stawki czynszu za najem następującego lokalu użytkowego – garażu:

 ul. Tarnogórska 124, pow. 14,56 m2
Termin przetargu: 12 stycznia 2012 r., godz. 10.00
że w nowo wybudowanych budynkach przy ulicy Granicznej
posiada do wynajęcia 2 lokale użytkowe:

 ul. Graniczna 21 – lokal o powierzchni 57,10 m2
usytuowany na parterze (5 pomieszczeń)
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza nabór na stanowisko
referenta/specjalisty ds. finansowo-księgowych
w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość i finanse, ekonomia),
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Excel,
• dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• doświadczenie w księgowości,
• znajomość systemu DOM 5 będzie dodatkowym atutem,
• znajomość ustaw finansowych i budżetowych.
Zadania:
• księgowanie i dekretowanie wyciągów
bankowych,
• uzgadnianie sald kont,
• uzgadnianie stanu konta bankowego
z kontami rozrachunkowymi,
• uzgadnianie obrotów i sald pomiędzy
modułami,
• sporządzanie miesięcznych sprawozdań
dotyczących przypisu i stanu sald,
• wprowadzanie wyciągów bankowych
spółki i ich dekretacja,
• wprowadzanie faktur.

Dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy ,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających
staż pracy i kwalifikacje.
CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane oraz zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie spółki (Dział Kadr, Płac i Szkoleń, III piętro,
pok. 305) w terminie do 31 stycznia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Adres Spółki: Zarząd Budynków Miejskich
I TBS Sp. z o.o., 44 – 100 Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 11.

 ul. Graniczna 49 – lokal o powierzchni 53,35 m2
usytuowany na parterze (5 pomieszczeń)
Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie
internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu

KOMUNIKATY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej”.
Termin składania ofert:
16 stycznia 2012 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert:
16 stycznia 2012 r. o godz. 11.00.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie
internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia
i komunikaty/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
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NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa

OGŁASZA

OGŁASZA

19 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w sali 433 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 odbędą się rokowania w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako
działka nr 76 o pow. 0,1000 ha, obr. Łabędy, zapisanej w KW GL1G/00014909/0, na której
usytuowane są ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2. Wartość nieruchomości
zgodnie z operatem szacunkowym z 24 maja 2010 r., którego aktualność została potwierdzona
23 maja 2011 r. wynosi 83 670,00 zł netto.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do rokowań: 51 500,00 zł brutto.
Zaliczka: 2575,00 zł.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
UWAGA!

Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 42 1050
1230 1000 0022 7701 5257 do 13 stycznia 2012 r.
O możliwości uczestnictwa w rokowaniach decyduje
data wpływu zaliczki na ww. konto Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

Ustalona w rokowaniach cena będzie stanowić ceną
brutto zawierającą 23% podatek od towarów i usług
VAT, należny zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 r., nr 54, poz. 535
z późn. zm.).

Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości gruntowej
zaoferowanej przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom rokowań, którzy
rokowań nie wygrają,
• przepadkowi, jeżeli osoba która rokowania wygra,
uchyli się od zawarcia umowy nabycia przedmiotowej
nieruchomości w wyznaczonym terminie.

Ustalona w rokowaniach cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy dotyczącej przeniesienia
prawa własności – art. 70 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r., nr 102,
poz. 651 z późn. zm.).
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zarządzeniem
nr PM-150/11prezydenta miasta Gliwice wykonującego
zadania z zakresu administracji rządowej z 10 stycznia
2011 r. oraz wykazem nr 3/SP/11 stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia, przeznaczona została do
zbycia, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
11 maja 2011 r. wyznaczony był termin przeprowadzenia
I ustnego przetargu nieograniczonego, 5 września 2011 r.
– termin II ustnego przetargu nieograniczonego, natomiast 24 października 2011 r. – termin III ustnego przetargu
nieograniczonego. W związku z brakiem wpłaty wadium
w wymaganym terminie wszystkie wyżej wymienione
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Kraszewskiego, w strefie peryferyjnej miasta, w odległości około
7,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum
miasta, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Na przedmiotowej nieruchomości w południowo-wschodniej jej
części usytuowane są ruiny murowanej altanki o pow.
zabudowy 12 m2. Działka nieogrodzona o regularnym
kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren w miarę równy,
płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.
Uzbrojenie w ulicy: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektryczna.
Otoczenie nieruchomości stanowią wielofunkcyjne tereny usług oraz tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej
intensywności zabudowy, a w dalszej odległości tereny
Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy S.A.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz.
Woj. Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 poz. 709), teren,
na którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem 8 UPW, co oznacza wielofunkcyjne
tereny usługowe. Przeznaczenie podstawowe to m.in.
handel detaliczny, rzemiosło, gastronomia, administracja,
natomiast przeznaczenie dopuszczalne to m.in. mieszkalnictwo, mała architektura.
Przed przystąpieniem do rokowań osoby zainteresowane
wzięciem w nich udziału zobowiązane są do zapoznania
się ze stanem nieruchomości w terenie.
Udział w rokowaniach mogą brać osoby fizyczne lub
prawne, które zgłoszą pisemnie chęć udziału w rokowaniach do 13 stycznia 2012 r. do godz. 15.00 na
stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz
siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub
inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Przedmiotowe zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej
kopercie.
Do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu wpłaty
zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia
z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
Zaliczka w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu
powinna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wpłacenia
zaliczki w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej – DzU z 2005 r., nr 169,
poz. 1418 z późn. zm.), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa
w rokowaniach i przedstawią oryginał zaświadczenia lub
decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki
w razie uchylenia się od zawarcia umowy, do dnia upływu
terminu wpłaty zaliczki, tj. do 13 stycznia 2012 r.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty
i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny wylegitymować się dowodem tożsamości, a przedstawiciele
osób prawnych odpowiednim dokumentem, upoważniającym je do składania oświadczeń woli w imieniu tych
podmiotów, np. odpis z KRS.
W sprawie dopuszczalnych form pełnomocnictw do
udziału w przetargu należy kontaktować się z Biurem
Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
W przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
Osoba, która wygra rokowania zobowiązana będzie do
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych
z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w BOI Urzędu
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-150/11
z 10 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu nr 3/SP/11 nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102,
poz. 651 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego
dotyczącego jej nabycia.
Dodatkowych informacji na temat warunków udziału w rokowaniach udziela Biuro Obsługi Interesantów
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów,
tel. 32/239-12-56.
Prezydent miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega
sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

26 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 254 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony do
właścicieli nieruchomości przyległych, o numerach
działek 619, 620, 637, obręb Stare Gliwice, na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej
obejmującej działkę nr 1336, obręb Stare Gliwice, KW
GL1G/00052211/8 przy ul. Diamentowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Minimalne postąpienie: 600,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 1336, obręb
Stare Gliwice, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM
1442/11 z 25 października 2011 r.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o powierzchni 306 m2 złożona z działki o numerze
1336, obręb Stare Gliwice, stanowi teren niezabudowany, posiada
kształt regularny w formie wieloboku, zbliżony do prostokąta. Teren
płaski, zagospodarowany jako ogród przydomowy. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest uzbrojona
w kanalizację sanitarną i podziemny przewód wodociągowy oraz
telekomunikacyjny.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które
wniosą wadium w wysokości 6000,00 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 ograniczony, działka 1336, obr. Stare
Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 23 stycznia 2012 r.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

18 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 254, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony
z obniżoną ceną wywoławczą o 10% na sprzedaż prawa
własności nieruchomości zabudowanej – działka nr 5,
obręb Kopernik, KW GL1G/00037956/1 „Leśny – centrum konferencyjno-wypoczynkowe” położonej przy
ul. Toszeckiej 137 oraz nieruchomości niezabudowanej
– działka nr 6, obręb Kopernik, KW GL1G/00031891/5
położonej na zach. od ul. Toszeckiej.
Cena wywoławcza łącznie obu nieruchomości: 10 710 000,00 zł
W tym wartość:
• nieruchomości zabudowanej: 10 171 892,00 zł
• nieruchomości niezabudowanej: 538 108,00 zł
Wadium: 1 100 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 110 000,00 zł
Należność za nieruchomość zabudowaną jest zwolniona od podatku
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.
Cena nieruchomości niezabudowanej stanowi 5,02% ceny wywoławczej łącznie obu nieruchomości.
Należność za nieruchomość niezabudowaną zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
Wyposażenie hotelu jest zawarte w cenie nieruchomości.
Opis nieruchomości:
działka nr 5 i 6 zlokalizowane są w północnej pośredniej strefie
miasta, na obszarze zalesionym, w odległości około 4 km w kierunku
północno-zachodnim od centrum administracyjnego miasta i 360 m
w kierunku zachodnim od ulicy Toszeckiej, będącej jedną z głównych ulic wylotowych Gliwic w kierunku Pyskowic i Poznania.
Od strony południowej do działki nr 6 przylega bezpośrednio teren
rekreacyjny „Kąpieliska Leśnego”, usytuowany na obrzeżach osiedla
mieszkaniowego im. M. Kopernika, na terenie którego znajduje się
nowoczesny basen kryty „Olimpijczyk”.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne,
które wniosą wadium w wysokości 1 100 000,00 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,
Hotel Leśny, 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
13 stycznia 2012 r.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Lokale
na sprzedaż
użytkowe
► ul. Plebańska 12, lokal nr II, pow.
98,93 m2, parter, 3 pomieszczenia
biurowe, sala konferencyjna, kuchnia, szatnia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 20 stycznia 2012 r.
o godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości:
413 000,00 zł
Wadium: 20 650,00 zł
Termin wniesienia wadium:
16 stycznia 2012 r.

► ul. Wieczorka 25, lokal nr III, pow.
192,57 m2, I piętro, 5 pomieszczeń,
korytarz, 2 pomieszczenia WC (bez
pomieszczeń przynależnych)
Termin przetargu: 20 stycznia 2012 r.
o godz. 13.15
Cena wywoławcza nieruchomości:
260 000,00 zł
Wadium: 13 000,00 zł
Termin wniesienia wadium:
16 stycznia 2012 r.

► ul. Okrzei 11, lokal nr II, pow.
39,66 m2, parter, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 20 stycznia 2012 r.
o godz. 13.45
Cena wywoławcza nieruchomości:
109 000,00 zł
Wadium: 5450,00 zł
Termin wniesienia wadium:
16 stycznia 2012 r.

► ul. Barlickiego 13, lokal nr I, pow.
61,38 m2, parter oficyny, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 20 stycznia 2012 r.
o godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
67 000,00 zł
Wadium: 3350,00 zł
Termin wniesienia wadium:
16 stycznia 2012 r.

► ul. Marzanki 1, lokal nr III, pow.
52,30 m2, parter, 3 pomieszczenia,
WC
Termin przetargu: 27 stycznia 2012 r.
o godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości:
127 000,00 zł
Wadium: 6350,00 zł
Termin wniesienia wadium:
23 stycznia 2012 r.

► ul. Kozielska 62, lokal nr II, pow.
12,85 m2, parter, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 27 stycznia 2012 r.
o godz. 13.15
Cena wywoławcza nieruchomości:
33 000,00 zł
Wadium: 1650,00 zł
Termin wniesienia wadium:
23 stycznia 2012 r.

mieszkalne
► ul. Zygmunta Starego 31, lokal
nr 6a, pow. 85,52 m2, II piętro,
3 pokoje, kuchnia, spiżarka
wraz z przynależnymi pomieszczeniami: WC o powierzchni
3,98 m2, łazienka o powierzchni 6,26 m 2 oraz piwnica o powierzchni 11,70 m2
Termin przetargu: 27 stycznia 2012 r.
o godz. 12.15
Cena wywoławcza nieruchomości:
109 000,00 zł
Wadium: 5450,00 zł
Termin wniesienia wadium:
23 stycznia 2012 r.
Szczegóły na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/
Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu
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Gliwicki Teatr Muzyczny
ul. Nowy Świat 55/57,
tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,
www.teatr.gliwice.pl
q 8 stycznia: „Lalkarz – O szkodliwości tańca” (17.00)
q 9 stycznia: „Biały anioł z czarnymi skrzydłami” – premiera spektaklu Teatru Nowej Sztuki z Gliwic (19.00)
q 12 stycznia:„Raz.Dwa.Trzy – największe przeboje” – koncert (19.00)

Kino Amok

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

Muzeum w Gliwicach
www.muzeum.gliwice.pl
Wstęp do wszystkich oddziałów
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!
WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54
Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00
do 17.00.
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawy czasowe:
 „Z dziejów gliwickiego harcerstwa” (czynna do
13 lutego)
 „Duch Afryki” – wystawa masek ze zbiorów S. Kałamańskiego oraz J. Turkowskiej (czynna do 17 lutego)
 „Byłem Ikarem” – wystawa fotografii Andrzeja
B. Górskiego (czynna do 12 lutego)
CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94
Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00
do 17.00.
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawa czasowa: „Rynek – centrum średniowiecznego
i nowożytnego miasta” (czynna do 17 czerwca)

RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,
(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)
Czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00.
Wystawa czasowa: „WIĘCEJ – SZYBCIEJ – LEPIEJ.
Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej” (czynna
do 28 stycznia)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni)
Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.

W najbliższą niedzielę w całym kraju znów zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Będzie to jubileuszowa – dwudziesta – edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia charytatywnego organizowanego z myślą o udzielaniu pomocy potrzebującym dzieciom. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała dotąd (w latach 1993 – 2011) ponad
440 mln zł. Fundusze te pozwoliły na zakup cennego sprzętu medycznego dla wielu polskich
szpitali, także gliwickich.
Od lat aktywny udział w przedsięwzięciu bierze nasze miasto. Warto przypomnieć, że
przed rokiem nad Kłodnicą zebrano 142 tys. zł. Czy uda się pobić ten rekord? 8 stycznia
na ulice Gliwic wyruszy ok. 300 wolontariuszy zbierających datki. Zostaną zaopatrzeni
w specjalne identyfikatory i orkiestrowe puszki. Warto przyłączyć się do akcji, a po południu
odwiedzić Plac Krakowski, gdzie szykuje się główna impreza. Jej program przygotował sztab
WOŚP działający przy Stowarzyszeniu GTW.

Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wystawa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum
w Gliwicach

Galeria Miejska M{pi}K
Rynek 4 – 5,
www.galeriampik.pl
 6 stycznia, godz. 18.00: „Wieczór Trzech Króli”
– spektakl na płycie Rynku

Palmiarnia Miejska

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

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00, sobota, niedziela – od 10.00 do 17.00, w poniedziałki

Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05
www.biblioteka.gliwice.pl
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