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Najlepszy sezoN w historii
Sześć wygranych, sześć remisów i trzy prze-

grane – Piast Gliwice kończy sezon T-Mobile 
Ekstraklasy na czwartym miejscu. Niebiesko-
-czerwoni byli rewelacją sezonu i – po raz 
pierwszy w historii – zapewnili sobie awans do 
europejskich pucharów. – Osiągnęliśmy coś, 

o czym przed sezonem nawet nie marzyliśmy. 
To jest moment, aby powiedzieć słowa uzna-
nia dla wszystkich zawodników. Ciężko wyróż-
nić pojedyncze osoby. To był ogromny monolit  
– powiedział po ostatnim meczu trener Mar-
cin Brosz. – Zbudujemy na puchary silny zespół 

i godnie się w nich zaprezentujemy – dodał. 
Filmowe podsumowanie sezonu można zoba-
czyć w Expressie MSI na stronie 

europejskie puchary dla piasta!
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Nagrody,  
wyróżnienia, odznaczenia

Gliwickie Muzeum znalazło się  
w gronie laureatów Nagród Marszałka 
województwa Śląskiego w konkursie 
wydarzenie Muzealne Roku 2012. 

Nadciąga 
iNDUstriaDa!

Piknik naukowy dla dzieci, energe-
tyczny koncert oraz niezwykły pokaz 
akrobatyczny – takie atrakcje czekają nas 
podczas tegorocznej INDuSTRIADY.

Gliwickie  
place zabaw

Miejski Zarząd usług Komunalnych po 
raz czwarty organizuje konkurs „Gliwickie 
Place Zabaw”. Można wygrać urządzenia, 
które uatrakcyjną zabawy maluchów. 

poDiUM  
w budowie

Trwa budowa hali widowiskowo-spor-
towej PODIuM. Obiekt powstaje w miej-
scu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy 
ulicami Akademicką i Kujawską. 
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https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/piast-gliwice-na-4-miejscu-w-ekstraklasie
http://gliwice.eu/samorzad
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akTualNOścI

W Gliwicach powstała Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP). 
To efekt wieloletnich starań przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podstawą prawną powołania 
MRDPP jest ustawa o działalno-
ści pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, a także uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach w sprawie 
określenia trybu powołania 
członków oraz organizacji i trybu 
działania Miejskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego. 

MRDPP jest organem o cha-
rakterze opiniodawczo-dorad-
czym. Do jej zadań należy m.in.: 
wyrażanie opinii na temat pro-
jektów strategii rozwoju miasta, 
uchwał i aktów prawa miejsco-
wego dotyczących sfery zadań 
publicznych, w tym programów 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, opiniowanie 
spraw dotyczących funkcjono-
wania NGO-sów czy udzielanie 
pomocy w przypadku sporów 
między organami administracji 
publicznej a organizacjami po-
zarządowymi.

w skład MRDPP weszli 
przedstawiciele gliwickiego 
trzeciego sektora. w tym gronie 

znaleźli się: Krystyna Jurczew-
ska-Płońska (przewodnicząca 
Rady Seniorów – zespołu bran-
żowego ds. seniorów i prezes 
Stowarzyszenia uniwersytet 
Trzeciego wieku), Radosław 
Truś (lekarz, przewodnik, in-
struktor przewodnictwa, czło-
nek zespołu branżowego ds. 
zdrowia, pomocy społecznej, 
ekologii oraz turystyki i kra-
joznawstwa, a także zespołu 
branżowego ds. bezpieczeń-
stwa publicznego), czesław 
Dudek (wiceprzewodniczący 
Rady Seniorów i czynny współ-
pracownik uTw), Zbigniew 
Kwolek (członek Stowarzyszenia 
Forum ceramików, przewod-
niczący zespołu branżowego 
ds. kultury) i Adam Sarkowicz 
(dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 10 i przewodni-
czący Rady Sportu). Do MRDPP 
weszło również dwoje radnych, 
członków Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu – Joanna Karweta 
i Jan Pająk oraz przedstawiciele 

prezydenta miasta – dwie pra-
cownice urzędu Miejskiego, 
które na co dzień współpracują 
z organizacjami pozarządowy-
mi – Danuta Biernat z wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
oraz Bożena Harazim z wydzia-
łu Kultury i Promocji Miasta,  
a także Andrzej Gillner (peł-
nomocnik prezydenta miasta 
ds. organizacji pozarządowych  
i dyrektor GcOP). Rada w takim 
składzie została powołana na 
dwuletnią kadencję.

Pierwsze posiedzenie 
MRDPP, poświęcone głównie 
kwestiom organizacyjnym, od-
było się 15 maja. członkowie 
rady wybrali ze swojego grona 
przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego oraz sekretarza, 
omawiali cele i zasady pracy 
na najbliższy kwartał. Przystą-
pili też do przygotowywania 
regulaminu MRDPP. Kolejne 
posiedzenie wyznaczono na  
12 czerwca. 

(bom)

w Gliwicach trwa akcja 
zbierania elektrośmieci. Tym 
razem nieużywane lub niedzia-
łające urządzenia elektryczne 
i elektroniczne będzie można 
oddać 8 czerwca w Sośnicy. 
Specjalnie oznakowane stano-
wiska, na których będzie można 
zostawić np. stary telewizor, 

telefon, monitor, lodówkę, ku-
chenkę, pralkę, niedziałające 
radio, zużyte żarówki, poja-
wią się przy Gimnazjum nr 6  
(ul. Przedwiośnie) i przy ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi 
Panny wspomożenia wiernych  
(ul. Korczoka). Zbiórka roz-
pocznie się o godzinie 10.00. 

Harmonogram kolejnych akcji 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu  
w zakładce „Ekologia”. 

Natomiast 7 i 8 czerwca na 
parkingu przy caritasie Diece-
zji Gliwickiej (ul. Ziemowita 2, 
vis-á-vis katedry) zostanie prze-
prowadzona zbiórka makulatu-
ry. Kartony, stare książki, gazety 
czy ulotki będzie można oddać 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Zbiórka jest organizowana 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Makulatura na misje”, którą 
zainicjowało Katolickie Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Oddział 
Łódzki. Dochód ze sprzedaży zo-
stanie przeznaczony na pomoc 
misjom katolickim, które budu-
ją studnie dla Sudańczyków.

                  (bom)
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wSPIERAMY 
AKTYwNYcH 
SENIORów

MIEJSKA RADA 
DZIAŁAlNOŚcI POŻYTKu 
PuBlIcZNEGO

ZBIóRKA ElEKTROŚMIEcI  
I MAKulATuRY

W marcu 2013 r. po raz czwarty przyznane zostały 
nagrody w konkursie wojewody śląskiego „śląskie 
na 5”. Tegoroczna edycja inspirowana była obcho-
dzonym w 2012 r. Europejskim Rokiem aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
laureaci zostali wybrani w pięciu kategoriach: eduka-
cja, gospodarka, produkt, osobowość i wolontariat.  
W tej ostatniej kategorii za przedsięwzięcia promują-
ce wolontariat wśród osób starszych wyróżnione zo-
stało centrum Wolontariatu – filia Gliwickiego cen-
trum Organizacji Pozarządowych.

centrum od kilku lat promu-
je aktywność społeczną wśród 
osób 50+. w Gliwicach bardzo 
prężnie działają Baśniowe 
Babcie – bardzo lubiane przez 
przedszkolaki, z którymi spę-
dzają czas jako wolontariuszki. 
Od półtora roku działa także 
Klub Aktywnych Seniorów, sku-
piający osoby zaangażowane  
w różnego typu działania, 
m.in.: w hospicjum, domu po-
mocy społecznej czy w akcyjną 
pomoc w organizacji wydarzeń 
kulturalnych. Dla wolontariuszy 
50+ organizowane są bezpłat-
nie ciekawe prelekcje, kursy 
podstaw obsługi komputera 
czy zajęcia z języka angielskie-
go – prowadzone również przez 
wolontariuszy. Seniorzy z po-
czuciem humoru czy dobrym 

słuchem przygotowują występy 
kabaretowo-muzyczne, bardzo 
miło spędzając przy tym czas  
i umilając go innym.

– Wyróżnienie bardzo nas 
cieszy, nie mniej ważne jest jed-
nak zadowolenie seniorów ze 
współpracy z nami. Aktywność 
wypełnia im czas, czują się po-
trzebni, niektórzy stali się nawet 
bardzo zajęci. Wciąż czekamy 
na kolejne osoby 50+, zwłaszcza 
te z zacięciem liderskim, które 
będą potrafiły zachęcić innych do 
działania – deklarują pracownicy 
centrum.

więcej informacji można 
uzyskać w centrum wolon-
tariatu przy ul. Zwycięstwa 1  
(tel. 32/775-01-78). 

liliana Haduch

– Nie zaplanowałeś jeszcze 
wakacji dla swojego dziecka? 
Odwiedź nas! Zapraszamy na 
„Gliwickie WOW 2013” – kier-
masz wakacyjnych i weekendo-
wych ofert spędzania wolnego 
czasu przez dzieci i młodzież  
– zachęcają organizatorzy 
przedsięwzięcia. 

„Gliwickie wOw 2013” to 
okazja do znalezienia w jed-
nym miejscu wszystkiego, co 
jest niezbędne do poznania 
bogatej oferty zajęć dla dzie-
ci i młodzieży pozostających  
w mieście. To także sposobność 
wyboru obozów czy kolonii. 
Odwiedzając kiermasz, będzie 
można znaleźć propozycje let-
niego wypoczynku w różnej for-

mie, a także w różnej cenie – od 
ofert komercyjnych, po zajęcia 
całkowicie bezpłatne. Sprawdź, 
co ciekawego przygotowały 
dla najmłodszych gliwickie 
organizacje i firmy. wstęp jest 
bezpłatny.
Termin: 15 czerwca (sobota),  
w godz. 10.00 – 13.00.
Miejsce: Filia GcOP, Dom Ak-
tywnej Młodzieży, ul. Barlickie-
go 3.

Szczegóły na www.gcop.
gliwice.pl oraz www.facebook.
com/DomAktywnejMlodziezy.

Organizacje pozarządowe, 
jednostki miejskie, biura po-
dróży i inne firmy, które chcą 
zaprezentować swoją ofertę 
podczas „Gliwickiego wOw 
2013”, proszone są o kontakt  
z Filią GcOP – Domem Aktyw-
nej Młodzieży (ul. Barlickiego 3, 
44-100 Gliwice, tel. 32/335-41-
05, e-mail: dam@gcop.gliwice.
pl) w terminie do 6 czerwca br.

Magdalena Foltyniak,  
Beata Moskal
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teMaty tygoDNia

Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej PODIuM. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami akademicką 
i kujawską. Prace rozpoczęły się w kwietniu. Pierwsi widzowie powinni wejść do PODIuM mniej więcej w połowie 2015 r.

Przypomnijmy, że 5 kwietnia 
w urzędzie Miejskim została 
podpisana umowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej 
PODIuM pomiędzy Miastem 
Gliwice a wyłonioną w przetargu 
firmą MIRBuD S.A. ze Skiernie-
wic. wykonawca ma 27 miesięcy 
na realizację zadania.

co dzieje się na placu budo-
wy? Po zabezpieczeniu i wstęp-
nym przygotowaniu terenu ru-
szyły prace rozbiórkowe. – W tej 
chwili rozebraliśmy pół korony 
dawnego stadionu. Przewiduje-
my, że do końca czerwca wszyst-
kie prace wyburzeniowe powinny 
się zakończyć. Równocześnie roz-
poczęliśmy działania budowlane 
– relacjonuje Sławomir Nowak, 
wiceprezes firmy MIRBuD S.A. 
– Prowadzimy prace w dosyć 
nieprzyjaznym środowisku – są 

to tereny podmokłe, a w pewnej 
części nawet bagniste. Aby mo-
gły wjechać pierwsze maszyny 
należało odpowiednio przygo-
tować teren. W tej chwili na 
budowie znajdują się palownice, 
które wykonują pierwsze prób-
ne kolumny betonowe. Na nich  
– w tym grząskim gruncie – 
będzie osadzona płyta funda-
mentowa przyszłej hali. Palo-
wanie docelowe rozpocznie się  
w czerwcu i potrwa około dwóch 
miesięcy. Następnie – najpewniej 
pod koniec lipca – rozpoczniemy 
wykonywanie płyty betonowej  
i elementów fundamentowych  
– dodaje.

w tym roku rozpoczną się 
także roboty konstrukcyjne. 
– Jeszcze przed zimą chcemy 
„podnieść” budynek PODIUM 
do drugiej kondygnacji. Na ra-

zie na budowie pracuje około  
100 osób – to stosunkowo nie-
wiele, ale cieszymy się, że mamy 
podwykonawców z Gliwic – do-
daje Sławomir Nowak.

Prace wykończeniowe oraz 
montaż instalacji planowane 
są na okres od kwietnia 2014 r. 
do czerwca 2015 r. Równolegle 
toczyć się będą roboty drogowe, 
a od marca do maja 2015 r. trwać 
będzie zagospodarowywanie 
terenu. Rozruch hali i odbiory 
powinny zakończyć się w czerwcu 
2015 r. 

Harmonogram robót za-
prezentowano na konferencji 
prasowej, która odbyła się przed 
dwoma tygodniami w Ratuszu. 
Podczas spotkania przedstawio-
no także menedżera projektu, 
który będzie nadzorował reali-
zację tej inwestycji. To zadanie 

powierzono gliwickiemu Przed-
siębiorstwu wodociągów i Kana-
lizacji. Skąd taka decyzja? Miej-
ska spółka prowadziła już wiele 
dużych inwestycji, m.in. budowę 
kanalizacji w mieście, dlatego ich 
doświadczenie pozwoli na spraw-
ną współpracę z wykonawcą. 

– Mamy doświadczenie i ze-
spół pracowników, który prowa-
dził już tego rodzaju inwestycje 
– znamy się na konstrukcjach, 
robotach ziemnych, instalacyj-
nych itp. Jako menedżer projektu 
będziemy zarządcą, wejdziemy 
w buty właściciela, inwestora. 
Zajmiemy się prawidłowym 
wydatkowaniem środków, bę-
dziemy kontrolować, czy prace 
przebiegają zgodnie z umową, 
Prawem budowlanym czy za-
pisami specyfikacji. Będziemy 
koordynowali prace podmiotów 

zaangażowanych w inwestycję, 
pozostajemy do dyspozycji wy-
konawcy i inżyniera kontraktu  
w zakresie rozwiązywania pro-
blemów, które pojawią się w cza-
sie prowadzenia robót – wyjaśnia 
Henryk Błażusiak, prezes PwiK. 

Hala widowiskowo-sporto-
wa PODIuM będzie się składała  
z dwóch części. Główna hala po-
winna pomieścić na trybunach  
i płycie maksymalnie około  
15 tys. widzów, a mniejsza – do  
3 tys. osób. Zaplanowano też cen- 
trum rekreacyjne (fitness, SPA) 
oraz parkingi dla prawie 1000 
samochodów. w obiekcie będzie 
można organizować duże koncer-
ty, targi branżowe oraz zawody 
sportowe w różnych dyscypli-
nach – także o randze mistrzostw 
Europy czy świata. Inwestycja ma 
kosztować 321,4 mln zł.       (bom)

poDiUM w bUDowie

Porządkowanie gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach przynosi realne efekty. 
Po dziesięcioleciach zaniedbań, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wypracował 
mechanizmy umożliwiające racjonalizację tej sfery życia miasta. a jest to materia 
delikatna, bo dotyczy w swej istocie nie tyle metrów kwadratowych, co jednej  
z podstawowych potrzeb człowieka. Zaspokojonej bądź nie. często używa się 
dość chwytliwego hasła o „niezaspokojonym głodzie mieszkaniowym”. Nie jest 
to jednak tak jednoznaczne, jak by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać. 

Jako przykład niech posłuży 
lista gliwiczan oczekujących na 
mieszkania do remontu. Przed 
zajęciem się sprawą przez ZGM 
było na niej około 17 000 chęt-
nych. Obecnie to 2025 osób.  
I co roku jest weryfikowana. 
Niby sporo, ale w zeszłym 
roku 12 mieszkań do remontu 
nie zostało zasiedlonych. Nie-
rzadko najemcą takiego lokum 
staje się wcale nie pierwsza 
osoba z listy oczekujących, ale 
105. czy 230., a nawet 1601. 
O czym to może świadczyć? 
Zapewne również o tym, że 
są gliwiczanie, którzy czekają 
na mieszkanie, ale nie zawsze 

jest to potrzeba niecierpiąca  
zwłoki… 

Na tak zwanej liście pod-
stawowej osób uprawnionych 
oczekujących na mieszkania ko-
munalne jest 440 nazwisk. coraz 
częściej zdarza się, że przygoto-
wane przez miasto wyremon-
towane lokum nie znajduje od 
razu chętnych. w ubiegłym roku 
były 4 takie przypadki. 

Kolejny temat związany 
z gospodarką mieszkaniową 
to eksmisje. Narzędzie dość 
ostre, ale konieczne. Nie ma 
co rozwodzić się nad przypad-
kami autentycznych zdarzeń 
losowych, które pozbawiają 

człowieka możliwości normal-
nego funkcjonowania. Takim 
osobom należy się pomoc  
i prawo im to gwarantuje. Spra-
wy wątpliwe rozstrzyga sąd. Ja-
kaś część obywateli z założenia 
lubi żyć niestety na cudzy koszt. 
Nie ma zamiaru płacić czynszu 
dopóty, dopóki nie zostanie do 
tego przymuszona, na przykład 
groźbą eksmisji. Niektórzy 
takiego zamiaru nie mają wca-
le – nawet im to do głowy nie 
przychodzi. Pracownikom ZGM 
znane są przypadki tzw. cudu 
przy kasie. Najemca nie płacił 
za mieszkanie z zasady, ale pod 
groźbą eksmisji stawił się przed 

okienkiem nawet z kilkunasto-
ma tysiącami złotych w ręku, 
gotowy natychmiast wszystkie 
zaległości uregulować. Efek-
tem działań ZGM ściągalność 
czynszów w ubiegłym roku 
kształtowała się na poziomie 
93% (59,3 mln zł). Zadłużenie 
mieszkańców spadło więc do 
poziomu najniższego od lat. 
Najgorszy pod tym względem 
był rok 2010, kiedy co dziesiąty 
gliwiczanin nie płacił swoich 
należności, co spowodowało 
6 mln długu lokatorów wobec 
miasta. w roku 2012 ZGM  
z prawa do eksmisji skorzystał 
72 razy. I za każdym razem były 

to sytuacje, kiedy żadne ugodo-
we załatwienie problemu nie 
było możliwe – wszystkie ścieżki 
zostały wykorzystane. 

Tytułem podsumowania 
można powiedzieć, że zapewne 
są tacy gliwiczanie i chyba zawsze 
będą, którzy autentycznie czeka-
ją na swoje „m”. Nie ma jednak 
palącego problemu braku miesz-
kań w Gliwicach. Natomiast cały 
czas jeszcze w mentalności wielu 
pokutuje przekonanie, że co jak 
co, ale mieszkanie to każdemu 
się należy, i to najlepiej bez 
żadnego specjalnego wysiłku  
ze strony zgłaszającego taką po-
trzebę.                                   (mara)

wyreMoNtowaNe  
– NIEchcIaNE?

fo
t. 

A.
 w

itw
ic

ki
fo

t. 
ar

ch
iw

um
 Z

GM



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  23/2013 (642), 6 czerwca 20134

REkREacja

cZaS Na laS
To nazwa projektu TauRON EkO, w ramach którego krakowska 
Fundacja aERIS FuTuRO, w porozumieniu z urzędem Miejskim, 
zasadziła na terenie gliwickich placówek oświatowych 445 drzew 
i krzewów. 

Akcję przeprowadzono w dniach  
18 kwietnia – 20 maja. Nowe okazy roślin 
zostały zasadzone przy przedszkolach 
miejskich nr 34 (ul. chatka Puchatka 9), 
nr 37 (ul. Poli Gojawiczyńskiej 11), nr 38 
(ul. literatów 41), nr 42 (ul. Młodopol-
ska 4), szkołach podstawowych nr 9  
(ul. Sobieskiego 14), nr 21 (ul. Reymon-
ta 18 A), nr 29 (ul. Staromiejska 24), nr 32 
(ul. wrzosowa 14), nr 38 (ul. Partyzan-
tów 25) i Gimnazjum nr 19 (ul. Główna 30). 

– Dzięki tej inicjatywie nasze miasto 
zazieleni się jeszcze bardziej i wzboga-
ci o nowe gatunki drzew takich, jak: 
tulipanowiec amerykański, ambrowiec 

balsamiczny czy kasztan jadalny. Fun-
dacja posadziła również trzydzieści 
kasztanowców czerwonych na Skwerze 
Narutowicza w Łabędach – informuje 
Krystyna Błasiak, naczelnik wydziału 
Edukacji uM. 

wszystkie drzewa i krzewy zostały 
zakupione przez Turon Polska Energia, 
a prace związane z ich nasadzeniem wy-
konano nieodpłatnie. Drzewa i krzewy 
zasadzili, w ramach zajęć praktycznych  
i praktyk zawodowych uczniowie Ze-
społu Szkół Budowlano-ceramicznych, 
którzy uczą się na kierunku technik ar-
chitektury krajobrazu.             

GlIWIckIE PlacE 
zabaw
Miejski Zarząd usług komunalnych organizuje czwartą edycję kon-
kursu „Gliwickie Place Zabaw”. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-
we mogą wygrać urządzenia, które uatrakcyjnią zabawy maluchów. 

celem konkursu jest dodatkowe wy-
posażenie placów zabaw, które znajdują 
się na terenie Gliwic, ale nie są własno-
ścią miasta. Ideą organizatora jest także 
aktywowanie wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych w zakresie dbania  
o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonal-
ność miejsc, w których bawią się dzieci 
oraz promocja bezpiecznej aktywności 
ruchowej dzieci. 

w konkursie mogą wziąć udział 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
które mają w swojej gestii place zabaw. 
Mogą zyskać za darmo nowe urządzenia 
zabawowe, ale w zamian muszą odnowić 
dwa już funkcjonujące na placu lub za-

montować co najmniej jedno dodatkowe 
– o wartości minimalnej jednego z darów 
otrzymanych od samorządu. 

Każda ze wspólnot lub spółdzielni 
mieszkaniowych może złożyć jeden wnio-
sek, w którym wskaże jeden plac zabaw 
(z wyjątkiem obiektów, które zostały 
doposażone w poprzednich edycjach 
konkursu) i maksymalnie dwa urządzenia 
zabawowe, wybrane z katalogu.

Zgłoszenia będą przyjmowane w se- 
kretariacie Miejskiego Zarządu usług 
Komunalnych przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c – do 10 czerwca. Regulamin kon-
kursu znajduje się na stronie www.mzuk.pl  
w zakładce „Na skróty”. 

Miejski Zarząd usług komunalnych ogłosił przetarg na dzierżawę ką-
pieliska leśnego i Ośrodka Wypoczynkowego czechowice. Przyszli 
dzierżawcy zajmą się prowadzeniem usług rekreacyjno-wypoczyn-
kowo-sportowych na terenie tych obiektów.

Przypomnijmy, że z początkiem 2012 r. 
Miejski Zarząd usług Komunalnych połą-
czono z TuR Gliwice – centrum Sportu 
i wypoczynku. uchwałę w tej sprawie 
miejscy radni podjęli w lipcu 2011 r. celem 
połączenia tych dwóch jednostek budże-
towych było usprawnienie zarządzania 
obiektami sportowymi oraz oszczędności. 

Tym samym oprócz zadań w zakresie 
usług komunalnych (zarządzania ziele-
nią miejską, placami zabaw, Palmiarnią, 
cmentarzami komunalnymi oraz świad-
czenia usług pogrzebowych i cmentar-
nych, prowadzenia schroniska dla zwie-
rząt i izby wytrzeźwień) MZuK zajął się 
sprawami związanymi z kulturą fizyczną 
i sportem (m.in.: administrowaniem 
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, 
organizacją zajęć, zawodów i imprez 
sportowych, rekreacyjnych i wypoczyn-
kowych, wspieraniem klubów sporto-
wych, innych organizacji i stowarzyszeń 
działających w Gliwicach oraz współpra-
cą z nimi, współorganizowaniem zgru-

powań sportowych i wyjazdów repre-
zentacji miasta, promowaniem kultury  
fizycznej). 

Teraz pojawił się pomysł, aby niektóre  
z obiektów rekreacyjno-sportowych, któ-
rym wcześniej zarządzał TuR, a obecnie 
administruje MZuK – wydzierżawić. – Po-
stanowiliśmy sprawdzić nową formę. Chce-
my się przekonać, czy tego typu obiekt, 
kierowany przez prywatny podmiot, będzie 
funkcjonował efektywniej – mówi Iwona 
Kokowicz, rzecznik prasowy MZuK.

MZuK ogłosił przetarg na dzierżawę 
dwóch popularnych wśród gliwiczan  
– zwłaszcza w sezonie letnim – miejsc wy-
poczynku: Kąpieliska leśnego i Ośrodka 
wypoczynkowego czechowice. Dzierżaw-
cy będą odpowiedzialni za bieżące utrzy-
manie i organizację pracy tych obiektów. 
wyznaczą zasady funkcjonowania, ustalą 
cennik, zatrudnią pracowników. Przy czym 
określone zostały warunki, których będą 
musieli przestrzegać, m.in. czas, w jakim 
obiekty mają być dostępne dla mieszkań-

ców, zniżka dla dzieci, młodzieży i uczest-
ników miejskiego programu „Rodzina 3+”. 

Na terenie Ośrodka w czechowicach 
w ramach umowy dzierżawcy zajmą się: 
wynajmem domków kempingowych, 
miejsc na polu namiotowym i miejsc pod 
autokemping, prowadzeniem stajni (m.in. 
prowadzeniem zajęć hipoterapii, nauki 
jazdy, pensjonatu dla koni), w sezonie  
– organizacją kąpieliska strzeżonego, 
prowadzeniem wypożyczalni sprzętu 
wodnego, a także wynajmem Ośrodka 
na imprezy komercyjne. Pod opieką pod-
miotu wyłonionego w przetargu znajdą 
się również zlokalizowane przy ul. Ziemię-
cickiej 62 – plac zabaw, rampa dla rolkarzy, 
boiska do siatkówki i piłki nożnej, park 
linowy, pawilony gastronomiczne. 

Przyszły dzierżawca Kąpieliska leśne-
go przy ul. Toszeckiej 137 będzie miał pod 
opieką teren o powierzchni ponad 11 ha, 
na którym znajdują się baseny, zjeżdżal-
nia, boiska, punkt pierwszej pomocy, 
budynki przebieralni, toalet i zaplecza 
socjalnego, punkt gastronomiczny i teren 
do prowadzenia paintballa. 

umowy zostaną zawarte na 5 lat. 
Minimalny miesięczny czynsz w przypad-
ku Kąpieliska leśnego wyniesie 1666 zł,  
a w przypadku Ośrodka wypoczynko-
wego w czechowicach – 2083 zł. Oferty 
można składać do 10 czerwca w siedzibie 
MZuK. Szczegółowe informacje na temat 
przetargów można znaleźć na stronie  
www.mzuk.pl (zakładka „Przetargi”). 

kąPIElISka  
DO DZIERżaWy

 (bom)
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Miejska Biblioteka Publiczna 
i Gliwicka Masa Krytyczna za-
praszają wszystkich miłośników 
czytania, bibliotekarzy, a także 
pasjonatów kolarstwa na rajd 
rowerowy. Impreza pod hasłem 
„Odjazdowy Bibliotekarz” odbę-
dzie się 7 czerwca. Start z Placu 
Krakowskiego o godzinie 17.30. 
Metę wyznaczono przy Bibliotece 
centralnej MBP przy ul. Kościusz-
ki 17. Do przejechania jest trasa 
licząca ok. 10 km, tempo – rekre-
acyjne. – Akcji towarzyszy kolor 
pomarańczowy, zatem akcenty  
w tym kolorze będą mile widzia-
ne. Zapraszamy osoby w każdym 
wieku, a dzieci – pod opieką do-
rosłych. Dla wytrwałych na mecie 

będą czekały niespodzianki – za-
chęcają organizatorzy. 

„Odjazdowy Bibliotekarz” 
to ogólnopolska akcja, w której 
bibliotekarze, czytelnicy, miło-
śnicy książek i rowerów, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić 
wiosenne popołudnie w gronie 
osób o podobnych pasjach.  
Z roku na rok zwiększa ona swój 
zasięg – w 2012 r. zorganizo-
wano „Odjazdowego Bibliote-
karza” w 97 miejscowościach,  
a w tym roku zgłoszono już prawie 
200 rajdów. w Gliwicach impre-
za odbędzie się po raz pierwszy. 
więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.odjazdowybiblio-
tekarz.pl.                   (bom)

Piast Gliwice to nie tylko osiągająca bardzo dobre wyniki drużyna Ekstraklasy.  
GkS Piast Sa angażuje się także w działania na rzecz dzieci i młodzieży. W tym 
sezonie prowadził m.in. program „Szkoła na stadionie – uczę się sportowych emo-
cji”, adresowany do placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

w każdym meczu mogło 
wziąć udział ok. 1000 osób  
z 8-10 szkół. Młodzież mu-
siała pojawić się na stadionie  
w towarzystwie opiekuna – 
jeśli grupa liczyła co najmniej  
10 osób, wchodził on za 
darmo, w przeciwnym razie 
musiał zapłacić za bilet. – Bi-
lety kosztowały 5 zł, zarówno 
dla dziecka, jak i dorosłego. 
Często zdarzało się, że dzieci 
przychodziły na mecz z całymi 
rodzinami, a nawet rezerwo-
wały bilety dla wujka czy cioci 
– mówi Jarosław Kaszowski  
z GKS Piast SA. Dla uczestników 
programu wydzielono na sta-
dionie dwa sektory. wyznaczeni 
animatorzy prowadzili doping,  
a najlepiej kibicującą gru-
pę nagradzano. Dodatkowo  
w kierunku uczniowskich try-
bun zawodnicy rzucali piłki  
z autografami i specjalne nie-
bieskie piłeczki. Szczęśliwcy, 
którzy je złapali, wyprowadzali 

zawodników Piasta na następ-
ny mecz i wraz z rodziną mogli 
obejrzeć go za darmo.

chętnych do obejrzenia 
spotkania z lechem Poznań  
i legią warszawa było tak dużo, 
że na sektory szkolne zabrakło 
biletów. Dlatego na mecz ze 
Śląskiem wrocław zapewnio-
no dodatkowe miejsca – na 
uczniowskich trybunach za-
siadło 1500 osób. w przerwie 
spotkania co najmniej dwaj 
zawodnicy gliwickiej drużyny 
spotykali się z młodzieżą. – Byli 
tak oblegani, że piętnasto- 
minutowa przerwa nie wystar-
czyła i piłkarze rozdawali auto-
grafy i robili zdjęcia z kibicami 
jeszcze podczas trwania drugiej 
połowy meczu – dodaje Jaro-
sław Kaszowski. 

Nazwa „Szkoła na stadionie 
– uczę się sportowych emocji” 
nie jest przypadkowa. Program 
ma bowiem na celu propago-
wanie właściwych postaw kibi-

cowania i rywalizacji sportowej. 
uczestniczenie w wydarzeniach 
sportowych pozwala także roz-
ładować emocje. 

Równolegle, we współpra-
cy z miejskimi instytucjami, 
Piast prowadzi także inne 
akcje skierowane do uczniów. 
„Jestem kibicem przez duże 
K” to inicjatywa Policji, ucząca 
radzenia sobie z negatywnymi 
postawami i promowania za-
sad fair play. w gliwickim Mu-
zeum gimnazjaliści mogli wziąć 
udział w warsztatach na temat 
agresywnych zachowań. Piłka-
rze gliwickiej drużyny włączyli 
się z kolei w akcję „cała Polska 
czyta dzieciom”, a orzełek 
Piastuś uczy przedszkolaków 
pozytywnych okrzyków i przy-
śpiewek.

– Cały czas czekamy na 
kolejne szkoły i przedszkola, 
zapraszamy wszystkich do włą-
czenia się do tej akcji – zachęca 
przedstawiciel GKS Piast SA. 

(zyg)

www.PIAST-GlIwIcE.Eu

MŁODZI KIBIcuJą

GlIwIcKIE ŚwIęTO 
cYKlIcZNE

w najbliższą niedzielę nie 
lada atrakcja czeka miłośni-
ków dwóch kółek i gliwiczan 
spragnionych ruchu i rekreacji.  
9 czerwca na Placu Krakowskim 
spotkają się rowerzyści, aby 
wspólnie przejechać ulicami 
miasta w ramach III Gliwickiego 
Święta cyklicznego. wielka Pa-
rada Rowerowa rozpocznie się 
o godz. 12.00. – Uczestników 
zapraszamy w strojach eleganc-
kich. Pokażmy wszystkim, że na 
rowerze można jeździć nie tylko 
w stroju sportowym, lecz także 
w codziennym, a nawet nieco-
dziennym – zachęcają organiza-
torzy przedsięwzięcia. – Chcemy 
rozpropagować rower jako wy-
godny sposób poruszania się po 
mieście – przekonują.

Parada zakończy się przy 
Radiostacji Gliwickiej, gdzie 
o godz. 13.30 rozpocznie się 
piknik. w programie m.in.: zna-
kowanie dwukołowców, pokaz 
pierwszej pomocy, konkursy, 
występy artystyczne, kącik pla-
styczny, warsztaty ekologiczne, 
zbiórki elektrośmieci i karmy dla 
schroniska dla zwierząt. udział 
w imprezie jest bezpłatny. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia 
są: Śląska Inicjatywa Rowerowa, 
Stowarzyszenie Rowerowe Gli-
wice i Szkoła Podstawowa nr 7 
im. A. Mickiewicza. więcej infor-
macji na stronie http://gliwice.
swietocykliczne.pl. 

uczniowski klub Sportowy kOMETa oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych organizują IV Gli-
wicki Bieg uliczny pod patronatem prezydenta mia-
sta. Impreza odbędzie się 8 czerwca na terenie osiedla 
kopernika i obiektów sportowych ZSOE przy ul. sy-
riusza 30. linię startu wyznaczono na ul. Perseusza,  
a metę – na boisku szkolnym. Początek – godz. 11.00.

w programie: bieg przed-
szkolaków (na 200 m), bieg 
uczniów szkół podstawowych 
(na 500 m – młodsze klasy  
i 1200 m – starsze klasy), gimna-
zjalnych (na 1200 m – dziewczyny 
i 1900 m – chłopcy) i ponadgim-
nazjalnych (na 1900 m – dziew-
czyny i 3000 m – chłopcy), bieg 
VIP-ów (na 800 m) oraz biegi 
otwarte (na 2500 m – kobiety 
i 5000 m – mężczyźni). Mogą 
wziąć w nich udział wszyscy 
chętni posiadający dobry stan 
zdrowia, potwierdzony włas- 
nym oświadczeniem i dowo-
dem tożsamości. w przypadku 
osób niepełnoletnich konieczna 

jest pisemna zgoda rodziców 
lub opiekunów. weryfikacja 
dokumentów będzie prowa-
dzona przy odbiorze numerów 
startowych w dniu zawodów  
w godzinach 8.00 – 10.45. 

Jak co roku dla zwycięzców 
organizatorzy przygotowali pu-
chary i okolicznościowe koszul-
ki, a wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymają pamiątkowy numer 
startowy. Regulamin biegu  
i wzory oświadczeń są dostępne 
na stronie www.zsoe.gliwice.pl. 
współorganizatorami imprezy 
są: Miasto Gliwice i Miejski Za-
rząd usług Komunalnych. 
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Ostatnio znalazłam w internecie ciekawy wpis na temat pocho-
dzenia nazwy gliwickiej ulicy Idy. Internauta zastanawiał się, jaka 
jest jej geneza. Może ma coś wspólnego z Idami marcowymi? Nic 
bardziej mylnego, aż prosi się, aby zacytować powiedzenie „Gdzie 
Rzym, gdzie krym”. Ida to po prostu imię. czyje? O tym za chwilę.

Zacznijmy od początku, to jest od lat 
90. XIX wieku (1892 – 1894), kiedy to zo-
stały zbudowane przez właściciela huty 
(znanej współcześnie jako Huta 1 Maja) 
budynki przy obecnych ulicach: Jana 
Gajdy, Idy i Samuela Bogumiła lindego, 
jako osiedle mieszkalne przeznaczone dla 
pracowników Zakładu Huldschinsky’ego. 
w województwie śląskim sporo zacho-
wało się tego typu zabudowy – około 
dwustu zespołów. Mniej lub bardziej 
przebudowane jeszcze istnieją. O jed-
nych wiemy więcej, znamy ich inwesto-
rów oraz projektantów, o innych mniej.  
Te najbardziej okazałe i interesujące to 
osiedla w Katowicach, Rudzie Śląskiej, 
Zabrzu, chorzowie (to najstarsze osiedle 
z 1798 r. zlokalizowane przy ul. Teodora 
Kalidego, wybudowane dla robotników  
z Królewskiej Huty) i w Gliwicach.

Nazywane są często również osiedla-
mi patronackimi, ponieważ budował je 
dla swoich robotników właściciel fabryki, 
zakładu, czyli patron. Nie zawsze to tro-
ska o pracowników była najważniejszym 
powodem powstania takiej zabudowy. 
Źródeł ich powstania należy szukać  
w utopijnej wizji charlesa Fouriera (1772 
– 1837). Był on twórcą koncepcji idealnej 
organizacji społeczeństwa żyjącego we 
wspólnotach nazwanych falansterami. 
Osoby mieszkające w takiej wspólnocie 
musiały reprezentować różne cechy 
charakteru, bo im większa była różno-
rodność, tym lepiej (np. od głupca do 
geniusza). Fourier szczegółowo zapla-
nował nawet najkorzystniejszą liczbę 
mieszkańców wspólnotowego obiektu.

wizja francuskiego socjalisty była 
optymalnym rozwiązaniem dla właścicieli 
zakładów przemysłowych – „zamknięcie” 

robotników w budynku czy osiedlu, jed-
nocześnie dając im na osłodę obiekty 
ułatwiające codzienne życie, np. przed-
szkole, żłobek, kościół. Było to ułatwienie, 
a zarazem uzależnienie od pracodawcy.

Gliwicka kolonia domów wybudowa-
na dla pracowników Zakładu Huldschin-
sky’ego to taki minifalanster. Tworzą 
go małe, parterowe, bliźniacze domki  
z elewacjami pierwotnie licowanymi ce-
głą (obecnie większość jest już ocieplona 
i wykończona tynkiem), z małymi ogród-
kami na tyłach budynków. Rozwiązania 
architektoniczne obiektów cechuje dą-
żenie do oszczędności, powtarzalności 
formy, co nie musi oznaczać nudy. Zaletą 
tych budynków jest właśnie ich prostota. 
Na mapie z 1911 r. widać, że na ulicy Idy 
przewidziany był wspólny Schlafenhaus 
(dom noclegowy) oraz Konsum (sklep 
spożywczy?). To jedyne bardziej okazałe, 
wyróżniające się budynki osiedla. Przy 
kościele zaprojektowano trzeci wspólny 
obiekt – Spielschule (przedszkole). Doce-
lowo osiedle miało składać się z większej 
liczby domów. Zrealizowano jednak tylko 
część, tj. 52 domy mieszkalne.

Na koniec rozwiązanie zagadki – po-
chodzenie dawnych niemieckich nazw 
wspomnianych ulic: Susany (której już nie 
ma), Idy (jedyna nazwa, która po wojnie 
nie została zmieniona, widać nie kojarzy-
ła się z niemiecką przeszłością), Oskara  
i Marthy – to imiona dzieci przemysłowca 
Huldschinsky’ego.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

kolory 
Miasta
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Fragment fasady budynku przy ul. Idy

poDsUMUjMy 
NIEcO…

cZyTaMy?

Dane o czytelnictwie wśród Polaków 
po raz kolejny obiegły media. Z badań 
nad czytelnictwem w naszym kraju wy-
nika, że w 2012 roku osób, które można 
uznać za „rzeczywistych” czytelników, 
było 11,6% (przeczytały więcej niż  
6 książek rocznie). warto przypomnieć, 
że w latach 1994-2004 odsetek takich 
osób wynosił 22-24%. Spadek do obec-
nego poziomu należy uznać za najważ-
niejszą zmianę w postawach Polaków 
wobec czytania książek – podsumowuje 
raport Biblioteki Narodowej. Smutne 
jest to, że 60,8% naszych współobywa-
teli książek nie czyta wcale (nie czyta 
31% Francuzów, a czechów tylko 17%).  

w Gliwicach Miejska Biblioteka 
Publiczna dysponuje 21 placówkami 
(Zabrze – 22, chorzów – 11) – przy za-
trudnieniu 102 pracowników (Zabrze  

– 80, chorzów – 55) – z których korzysta 
ponad 37 000 czytelników (w Zabrzu 
prawie 32 000, w chorzowie bez mała 
18 000). ciekawie przedstawia się sytu-
acja w zakupie zbiorów bibliotecznych. 
MBP w ubiegłym roku wydała na zakup 
książek i zbiorów specjalnych, między 
innymi audiobooków, płyt, książek pisa-

nych brajlem, ponad 500 tys. zł (Zabrze 
– 270 tys., chorzów – 120 tys.).

charakterystyczna dla Gliwic jest 
również aktywność biblioteki. Prócz 
działalności podstawowej, jaką jest 
udostępnianie zbiorów, w placówkach 
bibliotecznych miało miejsce ponad 
1500 różnych innych działań – spotkań, 
wystaw, wernisaży (Zabrze – około 
700, chorzów – ponad 150). Koszty 
ponoszone przez miasto na funkcjo-
nowanie MBP sięgają 6,3 mln dotacji 
rocznie (Zabrze – 3,7 mln zł, chorzów 
– 2,8 mln zł). Biblioteka pozyskała 
również nieco ponad 200 tys. zł pie-
niędzy zewnętrznych (Zabrze – prawie  
300 tys., chorzów – około 100 tys.).

w maju tego roku na uroczystości 
otwarcia IV warszawskich Targów 
Książki rozdano nagrody zwycięzcom 
konkursu Mistrz Promocji czytel-
nictwa, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zajęła III miejsce w tej 
ogólnopolskiej rywalizacji. Nagrodę 
odebrała Grażyna lazar, dyrektor MBP 
(na zdjęciu pierwsza z prawej).

OGląDaMy?

Gliwicki Teatr Muzyczny podsu-
mował I kwartał 2013 r. Działalność 
GTM była ostatnio omawiana na po-
siedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej w Gliwicach, w którym 
uczestniczył Paweł Gabara, dyrektor 
GTM. Teatr od stycznia do kwietnia 
wystawił 49 spektakli repertuarowych, 
z czego 10 na wyjeździe. Dodatkowo 
w tym okresie odbyło się 14 spektakli 
impresaryjnych oraz 8 gościnnych.  
w przedstawieniach tych udział 
wzięło ponad 38 500 widzów. Śred-
nia frekwencja wyniosła więc około  
550 osób na przedstawieniu. 

Z prowadzonej przez GTM statysty-
ki kodów wynika, że 47,10% widzów 
pochodzi z Gliwic (4,6% z Zabrza oraz 
Katowic, 2,5% z Tarnowskich Gór,  
2,4% z Bytomia, 2,3% z Knurowa; 
publiczność z innych miast stanowi 
mniej niż 2%). Na scenie przy Nowym 
Świecie odbyły się w sumie 54 przed-
stawienia, w Ruinach Teatru „Victoria” 
– 2, a na Scenie BAJKA – 5. 

w repertuarze pozostaje 12 ty-
tułów. w styczniu wystawiono pre-
mierowy spektakl „Noc w wenecji”, 

który na deskach teatru pojawił się  
15-krotnie. 

Ponadto zorganizowano 12 przed-
stawień dla dzieci, w których udział 
wzięło ponad 4500 młodych widzów. 
DST były również okazją do przepro-
wadzenia warsztatów teatralnych  
i słuchowisk. 

w Kinie AMOK, które funkcjo-
nuje w strukturach GTM, odbyło się  
614 seansów filmowych, w których 
uczestniczyło 19 tys. widzów, co daje 
średnio około 30 osób na seans. w tym 
zawarte są również seanse w ramach 
Młodzieżowej Akademii Filmowej.

w naszym teatrze w I kwartale br. 
pracowało na etacie 120 osób i dodat-
kowo na innych umowach 70 osób. 
Roczny koszt zatrudnienia w 2012 r. 
wyniósł ponad 7,5 mln zł.  

Dotacja z budżetu miasta dla 
GTM w tym roku wyniesie 8,1 mln zł 
na wydatki bieżące oraz 2,5 mln zł 
na remont dachu. w roku ubie-
głym miasto przeznaczyło dla teatru  
10,1 mln zł, natomiast przychody wła-
sne GTM wyniosły 3,7 mln zł.

(rama/szn)
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Gliwickie Muzeum, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazło się w gronie laureatów 
Nagród Marszałka Województwa śląskiego w konkursie Wydarzenie Muzealne 
Roku 2012. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia 
w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, projekty edukacyjne oraz 
dokonania z zakresu konserwacji zabytków. 

24 maja dyrektor Grzegorz 
Krawczyk odebrał z rąk Alek-
sandry Gajewskiej – wicemar-
szałek województwa śląskiego, 
główną nagrodę za konserwację 
obrazu „Portret króla pruskiego 
Fryderyka wilhelma II” z około  
1790 roku, wykonaną przez 
Barbarę wójtowicz-Flądro  
– konserwator zabytków Mu-
zeum w Gliwicach. – Liczący 
ponad 200 lat portret, gdy trafił 
do naszej pracowni, był w stanie 
katastrofalnym – gęsta siatka 
spękań, warstwa malarska  
w wielu miejscach daszkowato 
uniesiona, polichromia, któ-
ra niemal całkowicie straciła 
przyczepność do rozciętego  
w trzech miejscach płóciennego 
podłoża – mówi Barbara wój-
towicz-Flądro. – Cieszy mnie, 
że udało się przywrócić temu 
cennemu zabytkowi pierwotny 
wygląd, dzięki czemu możemy 
go zaprezentować zwiedzają-
cym zabytkowe wnętrza Willi 
Caro.

Marszałek wyróżnił także 
oryginalny projekt edukacyjny 

„Nadaj sobie formę”, który gli-
wickie Muzeum zrealizowało we 
współpracy z Katedrą Odlewnic-
twa Politechniki Śląskiej i Gliwic-
kim Ośrodkiem Metodycznym. 
Przedsięwzięcie przygotowane 
z myślą o uczniach gimnazjów, 
techników oraz liceów, popula-
ryzację dziedzictwa kulturowe-
go – bogatych zbiorów żeliwa 
artystycznego pochodzącego  
z Królewskiej Odlewni Żelaza  
w Gliwicach, łączyło z działa-
niami o charakterze doradztwa 
zawodowego. – W ramach pro-
jektu uczniowie mieli możliwość 
nie tylko poznać odlewnictwo 
jako dyscyplinę, w której zbie-
gają się nauka, rzemiosło i sztu-
ka i która jest silnie związana  
z regionem i dziejami jego indu-
strializacji, ale także perspekty-
wy zawodowe, jakie dają studia 
na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki 
Śląskiej, najnowsze trendy  
i technologie stosowane w od-
lewnictwie oraz gałęzie przemy-
słu, w jakich znajduje dziś ono 
zastosowanie – wyjaśnia Ewa 

chudyba, główny specjalista  
ds. edukacji i promocji Muzeum 
w Gliwicach, inicjatorka projek-
tu, która wspólnie z doktorem 
Marcinem Stawarzem z Kate-
dry Odlewnictwa Politechniki 
Śląskiej opracowała jego sce-
nariusz. 

warto dodać, że tegoroczne 
nagrody marszałka wręczono  
w gliwickiej willi caro. Dotych-
czasowe ceremonie odbywały 
się w instytucjach kultury 
prowadzonych przez urząd 
Marszałkowski województwa 
śląskiego. w tym roku po raz 
pierwszy w historii konkursu 
zaproponowano Muzeum  
w Gliwicach – miejskiej insty-
tucji kultury – rolę gospoda-
rza tej prestiżowej imprezy. 
listę wszystkich nagrodzonych  
i wyróżnionych przez marszałka 
można znaleźć na stronie 

XXIV Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organo-
wej” już za nami. Osiem koncertowych dni zwieńczył 
w ostatnią niedzielę maja występ chóru „cantores 
Minores Wratislavienses” z Wrocławia oraz śląskiej 
Orkiestry kameralnej z katowic pod dyrekcją Piotra 
karpety w gliwickiej katedrze.

Podczas uroczystości zakoń-
czenia festiwalu zostały wrę-
czone honorowe odznaczenia. 
Otrzymały je osoby szczególnie 
zaangażowane w organizację, 
rozwój i życzliwość względem 
gliwickiego festiwalu. wojciech 
Różak, dyrektor naczelny i arty-

styczny imprezy, został uhono-
rowany Srebrnym Krzyżem Za-
sługi Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyznanym postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorow-
skiego. Odznaczenie otrzymał 
za całokształt dotychczasowej 

działalności artystycznej, ochro-
nę dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, upowszechnianie 
dóbr kultury, zainicjowanie 
i – niezmienne od dwudzie-
stu czterech lat – zarządzanie 
Międzynarodowym Festiwa-
lem „Dni Muzyki Organowej” 
w Gliwicach. wojciech Różak 
otrzymał także Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”, przyznany postanowieniem 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdana Zdro-
jewskiego.

Odznaki Honorowe „Za-
służony dla kultury polskiej” 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego za „ochronę dóbr 
kultury oraz dziedzictwa na-
rodowego, upowszechnianie 
kultury, zaangażowanie, przy-
chylność oraz wkład w rozwój 
Międzynarodowego Festiwa-
lu „Dni Muzyki Organowej”  
w Gliwicach” otrzymali: ks. bp 
dr Gerard Kusz, ks. infułat Kon-
rad Kołodziej, ks. Bernard Frank, 
ks. Bernard Plucik, ks. Andrzej 
Pluta, Tomasz włoczyk oraz 

witold Zawadzki. Dwaj ostatni 
zostali dodatkowo uhonoro-
wani za zaangażowanie, pracę 
społeczną i pełnienie funkcji 
kierowniczych w Stowarzysze-
niu Międzynarodowy Festi-
wal „Dni Muzyki Organowej”  
w Gliwicach. Dyplom ministra 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego otrzymał także Grzegorz 
Szymański – w uznaniu za za-
angażowanie w popularyzację 
kultury muzycznej. wszystkim 
uhonorowanym gratulujemy! 

(bom)

Na zdjęciu (od lewej) Barbara wójtowicz-Flądro  
– konserwator zabytków i Anna wątorska  
– kierownik Pracowni Konserwacji Muzeum  
w Gliwicach przy nagrodzonym obrazie,  
który można oglądać w dużym salonie willi caro
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Na zdjęciu (od lewej): ks bp dr Gerard Kusz  
i wojciech Różak
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NAGRODY, wYRóŻNIENIA, 
ODZNAcZENIA

www.
MuZEuM.
GlIwIcE.Pl

http://www.muzeum.gliwice.pl
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czy można przemierzać bezkresny step, przedzierać się przez dżun-
glę, płynąć niebezpieczną rzeką, siedząc na kanapie w ciepłych kap-
ciach i popijając gorącą herbatę? Można! Wystarczy sięgnąć po in-
teresującą książkę. Do takich podróży zachęca Miejska Biblioteka 
Publiczna w kolejnym cyklu literackich zagadek.

Począwszy od kwietnia, w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca na stronie 
internetowej www.biblioteka.gliwice.
pl, na łamach „MSI” i w każdej filii bi-
bliotecznej pojawiają się kolejne pytania  
– zagadki. To wybrane fragmenty powieści 
o tematyce podróżniczej, zawierające opis 
charakterystycznego miejsca, postaci lub 
zdarzenia. Zadaniem uczestników zabawy 
jest odgadnięcie nazwiska autora i tytułu 
książki. Zagadki pochodzą z 20 książek. co 
dalej? Po odgadnięciu każdej łamigłówki 
wystarczy wypełnić formularz konkurso-
wy, dostępny w filiach i na stronie MBP, 
opatrzyć go dopiskiem „MAŁE I DuŻE 

PODRóŻE w lITERATuRZE” i dostarczyć 
do 22 dnia każdego miesiąca do głów-
nej siedziby MBP przy ul. Kościuszki 17 
(osobiście, pocztą lub za pośrednictwem  
e-maila: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl).

co miesiąc wśród autorów prawi-
dłowych odpowiedzi są losowane 3 nie-
spodzianki. – Nagrody za rozwiązanie  
2. zagadki (Jerome K. Jerome, „Trzech panów  
w łódce, nie licząc psa”) przypadają Marcie 
Czarnuch, Ewelinie Kokoszce oraz Aleksan-
drze Spratek – informuje Grażyna lazar, dy-
rektor MBP w Gliwicach. Trzy osoby, które 
odgadną wszystkie zagadki, otrzymają na 
koniec nagrody specjalne!   (kik)

Uwaga, konkurs!

MaŁE I DużE 
PODRÓżE  
w literatUrze

Zagadka 3
„(…) Muszę przyznać, że te zaloty i obwąchiwania słoni są przeurocze. 

Jestem tak zachwycona, że nawet nie chce mi się gadać do kamery, zupełnie 
jakbym zapomniała, że jednak jestem tu w pracy… Dmucham Kibo w nos, 
bo to on właśnie ubłocił mnie od stóp do głowy. Kibo dmucha na mnie, 
robiąc takie „pfff…” ciepłym oddechem. Tak właśnie wygląda powitanie  
ze słoniem. wdmuchując mu w trąbę trochę powietrza z ust, sprawiłam,  
że słoń się ze mną zapoznał i zachowa w pamięci mój zapach do końca życia. 
Niesamowite, ale nawet jeśli spotkamy się za dziesięć czy dwadzieścia lat, 
Kibo będzie mnie pamiętał, i mam nadzieję, że będzie to wspomnienie 
równie miłe jak moje… (…)”.
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„NOWINy” NIE PROSTują?
Poniżej zamieszczamy tekst sprosto-

wania wysłanego do „Nowin Gliwickich”. 
Gazeta dwukrotnie na piśmie odmówiła 
jego zamieszczenia. Sprostowanie dotyczy 
nieprawdziwych i nieścisłych informacji 
zawartych w artykule „Gliwickie przypadki 
naczelniczki z Kopienicy”, który ukazał się 
w gazecie z 30 kwietnia 2013 r. ustawa  
z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe daje 
takie prawo na podstawie art. 31a ust. 1, 
który stanowi, że „na wniosek zaintereso-
wanej osoby fizycznej […] redaktor naczel-
ny właściwego dziennika lub czasopisma 
jest obowiązany opublikować bezpłatnie 
rzeczowe i odnoszące się do faktów spro-

stowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wia-
domości zawartej w materiale prasowym”. 

Można dyskutować nad zakresem czy 
innymi formalnymi wymogami wysłanego 
do gazety sprostowania, nie sposób jed-
nak zaprzeczyć, że artykuł opublikowany 
w „Nowinach Gliwickich” zawiera wia-
domości nieścisłe i nieprawdziwe. Obok 
publikujemy drugą odmowę. 

Przy okazji warto nadmienić, że 
w pierwszej odmowie, podpisanej przez re-
daktor naczelną „Nowin”, powołano się na 
nieistniejący od października 2012 r. art. 31 
Prawa prasowego, który został wykreślony 
(utracił moc po ostatniej nowelizacji). 

1. Nieprawdą jest, że angażowałam się 
osobiście w przekształcanie gruntów 
rolnych, jakie pani Anna Frankiewicz 
zakupiła w gminie Zbrosławice. Dowo-
dem tego jest protokół nr 9/11 z po-
siedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki  
i Rozwoju.
chcę również podkreślić, iż ze złożonego 
przez panią Annę Frankiewicz wniosku 
wynika, że chciała ona uzyskać zgodę 
na zabudowę zagrodową, co oznacza, 
że grunty rolne pozostałyby gruntami 
rolnymi i nie można byłoby na nich 
realizować zabudowy mieszkaniowej. 
Ponadto zgodnie z protokołem nr 9/11 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospo-
darki i Rozwoju również wnioski innych 
osób, dotyczące zmian w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego zostały pozytywnie 
zaopiniowane jako wpisujące się w po-
litykę rozwoju przestrzennego gminy.

2. Nieprawdą jest, że radni poprzedniej 
kadencji zajmowali się tym wnioskiem 
i nie wyrazili zgody. Rada Gminy po-
przedniej kadencji w ogóle nie zajmo-
wała się wnioskiem pani Anny Frankie-
wicz, ani żadnym innym, dotyczącym 
przedmiotowego obszaru.

3. Nieprawdą jest, że zapraszałam wnio-
skodawców na posiedzenia kierowanej 
przeze mnie komisji. Posiedzenia komi-
sji Rady Gminy są jawne z mocy prawa 
i każdy może w nich wziąć udział. Jako 
przewodnicząca komisji informuję 
mieszkańców, jakie sprawy będą oma-
wiane na najbliższym posiedzeniu. 
w moim przekonaniu artykuł „Gliwic-
kie przypadki naczelniczki z Kopienicy” 
uchybia zasadom prawa prasowego, bo-
wiem został sporządzony z naruszeniem 
staranności i rzetelności dziennikarskiej.  

Katarzyna Łosicka

sprostowaNie

http://www.biblioteka.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
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OGŁOSZENIa

Powiatowy Urząd Pracy 
informuje

Oferty z 29 maja 2013 r.

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

• fryzjerka – wykształcenie zawodowe kierunkowe; min. 
2-letnie doświadczenie; jedna zmiana; fryzjerstwo dam-
sko-męskie; miejsce pracy: Gliwice;

• logistyk – wykształcenie średnie; wymagana biegła 
znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie 
i piśmie; jedna zmiana; miejsce pracy: Nieborowice; 
firma produkcyjna; 

• monter urządzeń elektronicznych – wykształcenie 
średnie lub wyższe techniczne; mile widziane doświad-
czenie w branży elektronicznej; lutowanie elementów 
przewlekanych; prace produkcyjne związane m.in.  
z pakowaniem, kontrolą jakości; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice; umowa-zlecenie;

• sitodrukarz – wymagane min. 2-letnie doświadczenie; 
jedna zmiana; drukowanie materiałów firmy; miejsce 
pracy: Knurów;

• specjalista do spraw marketingu – wykształcenie min. 
średnie – reklama, marketing; mile widziane doświad-
czenie w branży call center lub agencji reklamowej; 
dobra organizacja pracy; budowanie pozytywnych re-
lacji i podtrzymywanie kontaktów z klientami; łatwość 
prowadzenia rozmów telefonicznych; prawo jazdy 
mile widziane; pozyskiwanie klientów i opracowanie 
strategii marketingowej; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice.

DZIaŁkI poD BuDOWNIcTWO 
MieszkaNiowe

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

Położone przy ul. lwowskiej  
w Gliwicach, obr. Brzezinka

 działka nr 954/1 o powierzchni 863 m2

Termin przetargu: 10 lipca 2013 r. o godz. 11.00
cena wywoławcza: 158 650,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
wadium należy wnieść do 5 lipca 2013 r.

 działka nr 954/2 o powierzchni 861 m2

Termin przetargu: 10 lipca 2013 r. o godz. 12.00
cena wywoławcza: 158 300,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
wadium należy wnieść do 5 lipca 2013 r.

 działka nr 954/4 o powierzchni 870 m2 
Termin przetargu: 10 lipca 2013 r. o godz. 13.00
cena wywoławcza: 159 900,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
wadium należy wnieść do 5 lipca 2013 r.

 działka nr 954/5 o powierzchni 875 m2 
Termin przetargu: 11 lipca 2013 r. o godz. 10.00
cena wywoławcza: 160 850,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 8 lipca 2013 r.

 działka nr 954/6 o powierzchni 879 m2 
Termin przetargu: 11 lipca 2013 r. o godz. 11.00
cena wywoławcza: 161 550,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 8 lipca 2013 r.

 działka nr 954/7 o powierzchni 884 m2 
Termin przetargu: 11 lipca 2013 r. o godz. 12.00
cena wywoławcza: 162 450,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 8 lipca 2013 r.

 działka nr 954/8 o powierzchni 889 m2

Termin przetargu: 12 lipca 2013 r. o godz. 10.00
cena wywoławcza: 163 400,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 9 lipca 2013 r.

 działka nr 954/9 o powierzchni 893 m2

Termin przetargu: 12 lipca 2013 r. o godz. 11.00
cena wywoławcza: 164 150,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 9 lipca 2013 r.

 działka nr 954/10 o powierzchni 908 m2 
Termin przetargu: 12 lipca 2013 r. o godz. 12.00
cena wywoławcza: 166 900,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
wadium należy wnieść do 9 lipca 2013 r.

INFORMACJE

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

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

ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia organizowanych według procedur określonych 

regulaminem PEc-Gliwice Sp. z o.o. pn.:

► Remont powłoki lakierniczej konstrukcji nośnej 
taśmociągu kWk – PEc.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2013 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

► Remont sieci cieplnych w.p. w Gliwicach – 2 zadania 
remontowe.

Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2013 r. o godz. 10.30

► Budowę czterech przyłączy sieci cieplnych na terenie 
Gliwic.

Termin składania ofert: 12 czerwca 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2013 r. o godz. 10.30

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych 
nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 
nieograniczonych na roboty budowlane pn.:

► Modernizacja budynku – adaptacja pomiesz-
czeń dla oddziałów przedszkolnych.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2013 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2013 r. o godz. 12.15

► Modernizacja obiektów – budowa boisk z za-
gospodarowaniem terenu

Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2012 r. o godz. 12.15

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

Szkoła Podstawowa nr 41 w Gliwicach,  
ul. kormoranów 23,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 
nieograniczonych na roboty budowlane pod nazwą:

► Zadanie nr 1 – Modernizacja boisk szkolnych 
z zagospodarowaniem terenu.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2013 r. do godz. 9.15
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2013 r. o godz. 9.30

► Zadanie nr 2 – Remont instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej w budynku.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2013 r. do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2013 r. o godz. 8.15

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkol-
nym 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.

Termin składania ofert: 21 czerwca 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2013 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

NIERUCHOMOŚCI

PIlOTażOWy  
prograM  

„akTyWNy SaMORZąD”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach in-
formuje, iż rozpoczął wydawanie wniosków  
w ramach pilotażowego programu „aktywny 
Samorząd” finansowanego ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

wszystkie zainteresowane osoby niepełnospraw-
ne, mieszkające na terenie miasta Gliwice mogą 
pobierać i składać wnioski do 30 września 2013 r. 
w biurze obsługi środków PFRON znajdującym się 
w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnospraw-
nych przy ul. Zwycięstwa 34 w:

poniedziałki od 13.30 do 16.30
wtorki od 8.00 do 11.00
środy od 8.00 do 11.00

czwartki od 12.00 do 15.00
piątki od 12.00 do 14.00

wnioski są również dostępne na stronie GOIN 
pod adresem www.goin.gliwice.pl w zakładce 
aktywny samorząd.

W roku 2013 program obejmuje następujące 
moduły wsparcia:

MODuŁ I – likwidacja barier utrudniających ak-
tywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej  
(w tym: pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu, pomoc  
w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B),
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczest-
nictwa w społeczeństwie informacyjnym (w tym: 
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania, dofinan-
sowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elektronicznego  
i oprogramowania),
Obszar c – likwidacja barier w poruszaniu się  
(w tym: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc  
w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 
najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności za-
wodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej.

MODuŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym.
Adekwatnie do organizacji roku akademickiego/
szkolnego wyznacza się 2 cykle rozpatrywania 
wniosków w zakresie MODuŁu II:

wnioski złożone do 28 czerwca 2013 r.
wnioski złożone od 1 lipca 2013 r. do 30 września 
2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach informuje, 

że z dniem 3 czerwca 2013 r.  
siedziba Filii nr 2 w Łabędach przeniesiona 

zostaje na ul. Fiołkową 26.

Miejski Zarząd usług  
komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,  
44-109 Gliwice 

ogłasza przetargi na dzierżawę:

► Ośrodka Wypoczynkowego czechowice  
przy ul. Ziemięcickiej 62 w Gliwicach

► kąpieliska leśnego  
przy ul. Toszeckiej 137 w Gliwicach

Przetargi rozpoczną się 10 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Miejskiego Zarządu usług Komunalnych  
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (sala 14).
Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 

► OW czechowice – 2083,00 zł brutto za miesiąc, 
► kąpielisko leśne – 1666,00 zł brutto za miesiąc.

Oferty należy składać w sekretariacie MZuK, ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, w terminie do 
10 czerwca 2013 r. do godz. 11.30 wraz z wadium  
w wysokości 5000,00 zł dla każdego przetargu.

Szczegółowe ogłoszenia, formularz oferty,  
wzór umowy dzierżawy oraz regulamin przetargów 
dostępne są na stronie internetowej www.mzuk.pl  

w zakładce „Przetargi”.

komendant centrum Ratow-
nictwa Gliwice, ul. Bolesława 
śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu 
zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Remont dachu budynku przy ul. Bolesława 
śmiałego 2a w Gliwicach

Termin składania ofert: 11 czerwca 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2013 r. o godz. 9.15

Dokumentacja postępowania dostępna na stro-
nie internetowej www.crg.gliwice.pl w zakładce 

„Zamówienia publiczne”.

Przedszkole Miejskie nr 7 w Gliwicach,  
ul. Tarnogórska 107,

tel. 32/231-53-23, e-mail:  
pm7.gliwice@oswiata.org.pl

zaprasza do składania ofert na 

usługi kateringowe dla dzieci w wieku  
2,5 do 6 lat, obejmujące przygotowanie, 
dowóz i wydawanie śniadań, obiadów  

i podwieczorków.
Termin składania ofert: 30 czerwca 2013 r.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia 
do odebrania z placówki od 10 czerwca 2013 r. 
uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo 
kontaktu wyłącznie po wcześniejszym umówieniu 
spotkania.

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

POTRZEBNa INIcjaTyWa
15 maja Powiatowy urząd Pracy wspólnie z Gliwickim centrum Or-
ganizacji Pozarządowych oraz Gliwickim Ośrodkiem Integracji Nie-
pełnosprawnych zorganizował kolejne już „Targi Pracy dla Osób 
Niepełnosprawnych”. Tegoroczną edycję przedsięwzięcia otworzy-
ła anna Słupina-świąć, wicedyrektor Wojewódzkiego urzędu Pracy  
w katowicach. 

Ponad 300 osób niepełnosprawnych 
miało okazję porozmawiać z pracodaw-
cami, dowiedzieć się, jak założyć dzia-
łalność gospodarczą i skąd otrzymać na 
ten cel dotację. Zainteresowani mogli też 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowe-
go. Na targach swoje oferty przedstawiło  
16 pracodawców z różnych branż, m.in. 
handlowej, gastronomicznej i produkcyj-
nej. Szukali oni pracowników porządko-
wych, ochrony, produkcyjnych, magazy-
nowych, marketingu, pracowników hali, 
sprzedawców-kasjerów czy asystentów 
biura.

w tym roku swoje propozycje przed-
stawili również: Młodzieżowe Biuro 
Pracy, Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich z Katowic oraz Biuro Karier 
Studenckich z Gliwic. Z kolei warsztaty 
Terapii Zajęciowej zaprezentowały prace 

plastyczne i rękodzieło artystyczne, które 
spotkały się z ogromnym zainteresowa-
niem ze strony zarówno zaproszonych 
gości, jak i osób niepełnosprawnych 
odwiedzających targi.

– Targi pracy wpisały się już na stałe 
w kalendarz gliwickich wydarzeń. Dzięki 
tej inicjatywie wiele osób niepełnospraw-
nych znajduje dla siebie miejsce pracy, co 
jest najlepszym dowodem i motywacją 
do organizacji dalszych tego typu przed-
sięwzięć – mówią pracownicy PuP. 

(bom)

http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.goin.gliwice.pl/
http://www.mzuk.pl 
http://www.crg.gliwice.pl
http://opsgliwice.pl/
http://www.mzuk.pl
http://www.crg.gliwice.pl
http://opsgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,612
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,611
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,610
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,609
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,608
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,606
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,605
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,604
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,607
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3531,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3566,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3564,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3563,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,3398,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,602
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,601
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OGŁOSZENIa

Do wylicytowanych stawek będzie doliczony 
podatek VaT w wysokości 23%. Pełna treść 

ogłoszenia opublikowana 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.zbm.gliwice.pl. 

I PRZETARG

LOKALE UŻYTKOWE  
DO WYNAJĘCIA  

(lokale do remontu)

NIERUCHOMOŚCI

10 lipca 2013 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 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabu-
dowanej – działki nr 1013/4 i 1708, obręb Sośnica,  
kW Gl1G/00012247/7 położonej przy ul. Sikorskie-
go oraz nieruchomości niezabudowanej – działka  
nr 1013/2, obręb Sośnica, kW Gl1G/00112420/5 po-
łożonej przy ul. Sikorskiego. 

cena wywoławcza łącznie obu nieruchomości: 320 000,00 zł
w tym wartość:
nieruchomości zabudowanej: 291 500,00 zł
nieruchomości niezabudowanej: 28 500,00 zł
Wadium: 35 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3500,00 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 za nieruchomość niezabudowaną została opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 

Opis nieruchomości
Działka 1013/2 o powierzchni 200 m2, objęta prawem własności. 
Nieruchomość stanowi teren płaski o lekkim spadku w kierunku 
zachodnim, w przeważającej części pokryty płytami betonowymi, 
w pozostałej części trawą. Kształt działki wydłużony, zbliżony do 
prostokąta. w pobliżu nieruchomości znajduje się następujące 
uzbrojenie techniczne: linia energetyczna, sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacyjna.
Działki 1013/4 i 1708 o łącznej powierzchni 301 m2, objęte 
prawem własności. w odległości ok. 4 metrów od drogi oraz 
od granicy zachodniej działki przebiega nieprzekraczalna linia 
zabudowy.
Działki mają kształt regularny. Nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zabudo-
wie wolno stojącej. część niezabudowana działki pokryta jest 
trawą oraz krzewami. Teren płaski. 
w pobliżu nieruchomości znajduje się następujące uzbroje-
nie techniczne: linia energetyczna, sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacyjna.

Opis techniczny budynku
Budynek o charakterze mieszkalno-użytkowym, budynek posiada 
dwie kondygnacje oraz poddasze, na parterze znajduje się część 
użytkowa, a na piętrze część mieszkalna. Budynek w zabudowie 
wolno stojącej. Stropy w budynku drewniane, ściany murowane 
z cegły, dach spadzisty pokryty papą na lepiku. Stolarka okienna 
i drzwiowa w budynku drewniana, drzwi wejściowe oraz część 
okien z PcV. Drugie wejście do budynku zamurowane. Ściany 
zewnętrzne otynkowane, częściowo w złym stanie.
Stan techniczny budynku jest zły.
Podstawowe parametry techniczne budynku:
• całkowita powierzchnia użytkowa: 371,05 m2

• powierzchnia lokalu użytkowego: 227,14 m2

• powierzchnia lokalu mieszkalnego: 143,91 m2

• kubatura: 2972 m3

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i jednorodzinna, drobne punkty handlowo-usłu-
gowe oraz potok. 
Z uwagi na potok przebiegający na działce nr 1707, obr. Sośnica, 
zachodzi konieczność ustanowienia przy sprzedaży nieodpłatnej 
i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz wła-
ściciela działki nr 1707, obręb Sośnica, ujawnionego w księdze 
wieczystej w Gl1G/00045380/1, tj. Gminy Gliwice, przebiega-
jącej pasem o szerokości 3,0 mb o niezbędnej pow. ok. 60 m2 
na potrzeby prawidłowej eksploatacji potoku oraz dokonywania 
ewentualnych napraw.
Nieruchomość jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Sikor-
skiego. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez istniejący 
zjazd znajdujący się na działce nr 1013/2.
uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie. 

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dziel-
nicę Sośnica-Północ (uchwałą nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 1013/2, 1013/4  
i 1708, obr. Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbo-
lem 25MN, co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i przeznaczeniu uzupełniającym: 
drobna wytwórczość i usługi.
w odległości ok. 4 metrów od drogi oraz od granicy zachodniej 
działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowa. Teren poło-
żony jest w granicach obszaru górniczego „Sośnica III”, ścisłego 
obszaru rewitalizacji, strefy ochrony konserwatorskiej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego dzielnicę Sośnica-Północ, zatwierdzonego uchwałą 
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r., dostępną na stronie internetowej urzędu Miejskiego  
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”). 

wadium
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 35 000,00 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, działki nr 1013/2, 1013/4, 1708, obr. Sośnica, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEl lub nazwa oraz NIP firmy, 
na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
4 lipca 2013 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty wadium 
(lub jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicznych  
w Biurze Obsługi Interesantów urzędu Miejskiego w Gliwicach 
do 4 lipca 2013 r. do godz. 17.00.

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

i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

16 lipca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
w sali nr 146 rozpocznie się II ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej obejmującej działkę  
nr 82, obręb Wójtowa Wieś, kW Gl1G/00013368/8 
stanowiącej własność Gminy Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Minimalne postąpienie: 720,00 zł
cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysoko-
ści 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dzu nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia  
2004 r. z późn. zm.).
21 marca 2013 r. przeprowadzony został I ustny przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka o nr 82 o powierzchni 0,0523 ha jest położona 
przy ul. Daszyńskiego. Nieruchomość stanowi teren płaski  
o lekkim spadku w kierunku południowym. w przeważają-
cej części działka pokryta jest trawą w formie nieużytku oraz 
częściowo nieuporządkowaną roślinnością niską.
w pobliżu nieruchomości znajduje się następujące uzbro-
jenie techniczne: linia energetyczna, sieć wodno-kana-
lizacyjna.
w granicach działki znajduje się kanalizacja deszczowa  
i prawdopodobnie przechodzi sieć drenarska.

Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi 
publicznej ul. Daszyńskiego.
Istnieje możliwość urządzenia zjazdu, ponieważ działka 
znajduje się bezpośrednio przy ul. Daszyńskiego. w celu 
uzgodnienia dojazdu, przed rozpoczęciem inwestycji, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wstępną 
zgodę na lokalizację zajazdu.

Na nieruchomości ustanowiono nieograniczoną w czasie 
służebność drogi – przechodu i przejazdu w pasie o sze-
rokości 4,5 m w północno-wschodniej części działki, skrę-
cającej w kierunku południowo-zachodnim, o niezbędnej 
powierzchni 130,5 m2 – na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki nr 83, objętej Kw nr Gl1G/00022194/3.

Na nieruchomości ustanowiono ponadto nieograniczoną 
w czasie służebność przesyłu w zakresie przyłącza wodo-
ciągowego o średnicy 32 mm, o długości przyłącza 19 m 
i szerokości strefy ochronnej po 1 m z każdej strony przy-
łącza, plus średnica przyłącza, polegająca w szczególności 
na prawie korzystania z wyżej wymienionego urządzenia 
przesyłowego wraz z prawem dostępu do tego urządzenia, 
w celu jego prawidłowej eksploatacji, w tym: dokony-
wania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji  
i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe  
o parametrach nie większych niż wymienione wyżej, oraz 
na powstrzymaniu się przed zabudową lub trwałym urzą-
dzeniem terenu objętego służebnością.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów związanych bezpośrednio z roz-
wojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz 
autostrady A4 (uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 9 MNu, co oznacza tereny mieszkaniowo-
-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze  
i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wyklu-
czeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyj-
nych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu 
samochodowego,
b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: 
korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach:
• strefy „B1” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiek-

tów budowlanych oraz naturalnych, związanych ze strefą 
od lotniska,

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.

wadium
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 8000,00 zł w for-
mie 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, działka nr 82, obr. wójto-
wa wieś, imię i nazwisko osoby oraz PESEl lub nazwa firmy 
i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice 
najpóźniej 10 lipca 2013 r. Prosimy o dostarczenie dowo-
du wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko  
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
urzędu Miejskiego w Gliwicach do 10 lipca 2013 r. do  
godz. 16.00.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży:
		nr 206 – 219 do 10 czerwca 2013 r.;
		nr 228 – 241 do 16 czerwca 2013 r.;

przeznaczone do wynajęcia (lokale użytkowe):
		nr 220 i 221 do 11 czerwca 2013 r.,
		nr 222 i 225 do 13 czerwca 2013 r.;

przeznaczone do czasowego wydzierżawienia:
		nr 223, 224, 227 do 12 czerwca 2013 r.

wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń  

do umieszczonych w nich nieruchomości.

INFORMACJE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

agencja Rozwoju  
lokalnego Sp. z o.o.  

w Gliwicach  
informuje o wolnych  

lokalach do wynajęcia  
na terenie:

centrum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, 
ul. Bojkowska 37 w Gliwicach
I)
Pokój nr 118 – 31,05 m2

Pokój nr 122 – 49,97 m2 
Pokój nr 104 – 30,52 m2

wolne biura do wynajęcia przez firmy z branży 
nowoczesnych technologii działające nie dłużej 
niż trzy lata 
II)
Pokój nr 004 – 82,36 m2 (biuro dostępne od  
1 lipca 2013 r.) 
Pokój nr 302 – 76,04 m2 
Pokój nr 303 – 66,40 m2

wolne biura do wynajęcia przez firmy z branży 
nowoczesnych technologii.
w sąsiedztwie biur znajduje się ogólnodostępny 
aneks kuchenny. Budynek jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. w sąsiedztwie 
budynku znajduje się duży parking.
Więcej informacji: telefon 32/33-93-118, e-mail: 
e.bilewicz@arl.pl.

Ośrodka Biznesu w Gliwicach,  
ul. Wincentego Pola 16
I)
Pokój nr 305 – 19,44 m2 (od 1 czerwca 2013 r.)
Pokój nr 309 – 19,44 m2 
wolne biura do wynajęcia przez firmy z branży 
nowoczesnych technologii. 
Więcej informacji: telefon: 32/33-93-118, e-mail: 
e.bilewicz@arl.pl.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach, 
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu 
nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem następującego lokalu użytkowego:

► ul. kopernika 73/I – pow. 27,93 m2

Termin przetargu: 20 czerwca 2013 r., godz. 10.00

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi  
na wysokość czynszu

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych informuje,

 że wzorem lat ubiegłych poszukuje  
partnerów do udziału w „Gliwickich 

Dniach dla Zdrowia”, których celem jest 
profilaktyka i promocja zdrowia  

skierowana do mieszkańców. 
Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu miasta 
Gliwice do współpracy w formie nieodpłatnego 
przyłączenia się do akcji w zakresie dotyczącym 
ich działalności. Zainteresowane podmioty prosi-
my o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie 
https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-
-spoleczna i złożenie w Biurze Podawczym urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: 
zd@um.gliwice.pl, jezyk_b@um.gliwice.pl do  
20 czerwca 2013 r. 
Złożenie deklaracji pozwoli zaplanować konkretne 
działania w dogodnym dla wszystkich terminie.

Przetargi organizowane przez 
Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach  

przy ul. Dolnych Wałów 11,  
działający w imieniu prezydenta miasta Gliwice

  ul. GŁOGOWSka 2/5, parter, pow.  
26,97 m2, 2 pomieszczenia 
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
11.15 do 11.30

  ul. ZWycIĘSTWa 33, front, I piętro, pow. 
30,00 m2, 1 pomieszczenie, do lokalu przy-
należą pomieszczenia wspólnego użytku: 
Wc, korytarz
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
9.30 do 10.00

  ul. ZWycIĘSTWa 33, front, I piętro, pow. 
38,91 m2, 2 pomieszczenia, do lokalu przy-
należą pomieszczenia wspólnego użytku: 
Wc, korytarz
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1051,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
9.30 do 10.00

  ul. ZWycIĘSTWa 33, front, I piętro, pow. 
32,12 m2, 1 pomieszczenie, do lokalu przy-
należą pomieszczenia wspólnego użytku: 
Wc, korytarz
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
9.30 do 10.00

  ul. ZWycIĘSTWa 12, oficyna, parter,  
pow. 42,29 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1269,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
10.35 do 10.50

  ul. ZWycIĘSTWa 36, oficyna, I piętro,  
pow. 81,35 m2, 7 pomieszczeń
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 2074,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
9.00 do 9.15

  ul. ZWycIĘSTWa 12, oficyna, II piętro, 
pow. 57,03 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 21 czerwca 2013 r. o godz. 
10.30
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1454,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2013 r. od godz. 
10.15 do 10.30

II PRZETARG

http://WWW.zgm-gliwice.pl
mailto:e.bilewicz@arl.pl
http://www.arl.pl
http://www.2tbszbm.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna
https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna
mailto:zd@um.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
mailto:e.bilewicz@arl.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,619
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,618
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,595
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,613
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OGŁOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI

Pełna treść ogłoszeń opublikowana 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

  ul. DaSZyńSkIEGO 44, lokal nr II, parter, pow. 
53,09 m2, 3 pomieszczenia, Wc, korytarz
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., godz. 11.00
cena wywoławcza: 181 900,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2013 r. od godz. 14.15 
do 14.30
Wadium: 9100,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. NIEDBalSkIEGO 17, lokal nr I, przyziemie, 
pow. 20,04 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., 11.30 
cena wywoławcza: 36 500,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2013 r. od godz. 14.45 
do 15.00
Wadium: 1900,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. DWORcOWa 43, lokal nr V, II piętro, pow. 
29,77 m2, 1 pomieszczenie, Wc
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., 12.00
cena wywoławcza: 70 800,00 zł
Termin oględzin: 18 czerwca 2013 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Wadium: 3500,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. SZaRa 10, lokal nr I, parter i piwnica, pow. 
59,64 m2, sala, pomieszczenie socjalne i Wc na 
parterze, 1 pomieszczenie w piwnicy
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., 13.00 
cena wywoławcza: 44 600,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2013 r. od godz. 14.30 
do 15.10
Wadium: 2300,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. WIEcZORka 11, lokal nr III, parter, oficyna, 
pow. 63,90 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 11.30 
cena nieruchomości: 123 364,50 zł
cena wywoławcza: 62 900,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2013 r. od 10.25 do 
10.40
Wadium: 3200,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. WIEcZORka 18-20, lokal nr VIII, parter i I pię-
tro, pow. 34,20 m2 + pomieszczenie gospodarcze 
3,25 m2, 2 pomieszczenia, klatka schodowa
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 12.00
cena nieruchomości: 47 546,61 zł
cena wywoławcza: 33 900,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2013 r. od 10.00 do 
10.15

Wadium: 1700,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. kRÓlOWEj jaDWIGI 2, lokal nr II, parter, pow. 
24,17 m2, 1 pomieszczenie, korytarz, pomieszczenie 
sanitarne
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 13.00
cena nieruchomości: 39 805,53 zł 
cena wywoławcza: 39 900,00 zł 
Termin oględzin: 18 czerwca 2013 r. od godz. 14.00 
do 14.15
Wadium: 2000,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. WOlNOścI 20, lokal nr I, parter, 6 pomieszczeń,  
4 korytarze, 3 sanitariaty, Wc, pow. 175,52 m2  
+ piwnice 27,30 m2

Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 13.30 
cena nieruchomości: 285 068,21 zł 
cena wywoławcza: 231 400,00 zł
Termin oględzin: 21 czerwca 2013 r. od 14.30 do 
14.45
Wadium: 11 600,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. kOZIElSka 62, lokal nr 3, IV piętro – poddasze, 
pow. 41,61 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 14.00
cena nieruchomości: 62 834,93 zł 
cena wywoławcza: 45 000,00 zł
Termin oględzin: 21 czerwca 2013 r. od 13.45 do 
14.00
Wadium: 2300,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. DaSZyńSkIEGO 59, lokal nr IV, III piętro, pow. 
24,42 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 15.00 
cena nieruchomości: 25 515,04 zł 
cena wywoławcza: 18 300,00 zł
Termin oględzin: 21 czerwca 2013 r. od 13.25 do 
13.35
Wadium: 1000,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. ZyGMuNTa STaREGO 29, lokal nr I, parter, 
pow. 47,37 m2, 2 pomieszczenia, korytarz, Wc
Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 10.30 
cena nieruchomości: 199 318,15 zł
cena wywoławcza: 120 100,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2013 r. od godz. 9.00 do 9.15
Wadium: 6100,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  Plac MaRSZaŁka PIŁSuDSkIEGO 3, lokal nr IV, 
parter, pow. 12,50 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 12.00 
cena nieruchomości: 13 005,45 zł
cena wywoławcza: 13 100,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 12.00 
do 12.15
Wadium: 700,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  garaż nr 1 usytuowany na południowy wschód 
od ul. WROcŁaWSkIEj, pow. 20,74 m2

Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 12.30 
cena nieruchomości: 6579,84 zł
cena wywoławcza: 6600,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2013 r. od godz. 9.50 
do 10.05
Wadium: 330,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  garaż nr 2 usytuowany na południowy wschód 
od ul. WROcŁaWSkIEj, pow. 19,90 m2

Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 13.00 
cena nieruchomości: 7470,26 zł
cena wywoławcza: 7500,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2013 r. od godz. 9.50 
do 10.05
Wadium: 380,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. BaRlIckIEGO 13, lokal nr IV, I piętro, pow. 
32,25 m2 + piwnica 4,07 m2 + komórka 1,30 m2, 
2 pomieszczenia, korytarz, Wc
Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 13.30 
cena nieruchomości: 47 927,89 zł
cena wywoławcza: 48 000,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 12.30 
do 12.50
Wadium: 2400,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. BaRlIckIEGO 13, lokal nr III, I piętro, pow. 
60,06 m2 + komórka 3,95 m2, 3 pomieszczenia, 
korytarz, łazienka z Wc
Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 14.00 
cena nieruchomości: 90 172,70 zł
cena wywoławcza: 90 200,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 12.30 
do 12.50
Wadium: 4600,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. ROlNIkÓW 125, lokal nr II, parter, pow.  
58,70 m2, 3 pomieszczenia, korytarz, toaleta
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 9.30 
cena nieruchomości: 109 218,02 zł
cena wywoławcza: 88 300,00 zł

Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 14.30 
do 14.45
Wadium: 4500,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. ROlNIkÓW 125, lokal nr IV, I piętro, pow. 
47,54 m2, 4 pomieszczenia, Wc
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 10.00 
cena nieruchomości: 81 768,21 zł
cena wywoławcza: 66 100,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 14.30 
do 14.45
Wadium: 3400,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. chORZOWSka 36, lokal nr I, parter, pow. 
40,53 m2, 3 pomieszczenia, Wc
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 11.30 
cena nieruchomości: 71 451,73 zł
cena wywoławcza: 43 500,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2013 r. od godz. 14.40 
do 14.50
Wadium: 2200,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. PSZcZyńSka 33, lokal nr II, parter, pow.  
19,86 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 12.00 
cena nieruchomości: 27 011,00 zł
cena wywoławcza: 19 600,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2013 r. od godz. 10.15 
do 10.25
Wadium: 1000,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. DaSZyńSkIEGO 61, lokal nr I, parter, pow. 
25,85 m2, 1 pomieszczenie, pomieszczenie go-
spodarcze
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 12.30 
cena nieruchomości: 46 479,85 zł
cena wywoławcza: 46 500,00 zł
Termin oględzin: 2 lipca 2013 r. od godz. 8.30 do 8.45
Wadium: 2400,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. WIEcZORka 25, lokal nr II, oficyna, parter, 
pow. 106,96 m2 + 3 pomieszczenia piwniczne  
o łącznej pow. 64,62 m2, 4 pomieszczenia, po-
mieszczenie sanitarne, Wc, korytarz
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 14.00 
cena nieruchomości: 190 535,81 zł
cena wywoławcza: 100 200,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2013 r. od 9.45 do 9.55
Wadium: 5100,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

LOKALE  NA SPRZEDAŻ

  ul. kRZyWa 9B, lokal nr 1, parter, pow.  
50,94 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., 12.30
cena wywoławcza: 53 500,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2013 r. od 14.55 do 
15.10
Wadium: 2700,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. PSZcZyńSka 65, lokal nr 7, III piętro, pow. 
68,31 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazien-
ka (do zalegalizowania po sporządzeniu opinii 
technicznej potwierdzającej prawidłowość wy-
konanych robót)
Termin przetargu: 24 czerwca 2013 r., 13.30
cena wywoławcza: 76 600,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2013 r. od godz. 12.00 
do 12.15
Wadium: 3900,00 zł
Wniesienie wadium do 20 czerwca 2013 r.

  ul. STEPOWa 3, lokal nr 1, parter, pow. 45,09 m2 
+ piwnica 17,35 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 94 800,91 zł
cena wywoławcza: 94 900,00 zł
Termin oględzin: 18 czerwca 2013 r. od 15.00 do 
15.15
Wadium: 4800,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. TaRNOGÓRSka 74, lokal nr 5, III piętro, pow. 
86,11 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z Wc, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 1 lipca 2013 r., godz. 14.30
cena nieruchomości: 190 220,48 zł 
cena wywoławcza: 171 800,00 zł

Termin oględzin: 18 czerwca 2013 r. od 14.30 do 
14.45
Wadium: 8600,00 zł
Wniesienie wadium: 27 czerwca 2013 r. 

  ul. kS. DR. a. kORcZOka 51, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 92,97 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 pom. gospo-
darcze z dostępem do Wc położonego na klatce 
schodowej (części wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 18 czerwca 2013 r., godz. 12.00
cena wywoławcza: 71 900,00 zł
cena nieruchomości: 172 900,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2013 r. od 15.00 do 15.15
Wadium: 3600,00 zł
Wniesienie wadium: 13 czerwca 2013 r.
Uwaga! Sprzedaż w trybie rokowań – do 14 czerwca 
2013 r. w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej (pl. Inwalidów wojennych 12) należy złożyć 
pisemne zgłoszenie udziału w zamkniętej kopercie opisa-
nej: „ROKOwANIA ul. KS. DR. A. KORcZOKA 51/4 – NIE 
OTwIERAĆ PRZED GODZ. 12.00 18 cZERwcA 2013 R.” 
Szczegółowe warunki na bip.gliwice.eu w dziale Ogło-
szenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu

  ul. DOlNych WaŁÓW 17, lokal nr 15, I piętro (ofi-
cyna), pow. 50,19 m2 + piwnica 6,62 m2, 1 pokój, 
kuchnia, pomieszczenie sanitarno-gospodarcze
Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 10.00 
cena nieruchomości: 104 333,53 zł
cena wywoławcza: 74 300,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2013 r. od godz. 10.40 
do 10.50
Wadium: 3800,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. MaRcINa STRZODy 3, lokal nr 3, I piętro, pow. 
107,51 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, 
łazienka z Wc, 2 komórki

Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 11.00 
cena nieruchomości: 236 011,43 zł
cena wywoławcza: 212 900,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 13.20 
do 13.35
Wadium: 10 700,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. GORZOŁkI 15, lokal nr 2, I piętro, pow.  
93,85 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, przedpokój 
i łazienka
Termin przetargu: 8 lipca 2013 r., godz. 11.30 
cena nieruchomości: 232 759,63 zł
cena wywoławcza: 232 800,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 14.00 
do 14.15
Wadium: 11 700,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. SkOWROńcZa 2, lokal nr 7, II piętro, pow. 
74,15 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, pomieszczenia gospodarcze
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 9.00 
cena nieruchomości: 167 412,11 zł
cena wywoławcza: 151 100,00 zł
Termin oględzin: 2 lipca 2013 r. od godz. 15.00 do 
15.15
Wadium: 7600,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  Pl. jaśMINu 9, lokal nr 2, parter, pow. 38,90 m2  

+ piwnica 5,14 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka
Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 10.30 
cena nieruchomości: 80 764,71 zł
cena wywoławcza: 65 100,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2013 r. od godz. 14.45 
do 15.00

Wadium: 3300,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. STycZyńSkIEGO 12, lokal nr 8, III piętro, pow. 
37,09 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, spiżarka, 
łazienka z Wc

Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 11.00 
cena nieruchomości: 90 002,65 zł
cena wywoławcza: 81 200,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2013 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Wadium: 4100,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. TylNa 22, lokal nr 4, I piętro, pow. 43,68 m2  
+ piwnica 6,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
z dostępem do Wc zlokalizowanego w częściach 
wspólnych

Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 13.00 
cena nieruchomości: 79 250,03 zł 
cena wywoławcza: 79 300,00 zł
Termin oględzin: 24 czerwca 2013 r. od godz. 14.45 
do 15.00
Wadium: 4000,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

  ul. GRZyBOWa 2, lokal nr 2, parter, pow.  
35,38 m2 + piwnica 4,34 m2 + Wc 0,73 m2, 1 pokój, 
kuchnia, komórka

Termin przetargu: 9 lipca 2013 r., godz. 13.30 
cena nieruchomości: 62 239,28 zł
cena wywoławcza: 62 300,00 zł
Termin oględzin: 28 czerwca 2013 r. od godz. 14.30 
do 14.45
Wadium: 3200,00 zł
Wniesienie wadium: 4 lipca 2013 r.

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