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Przedszkole 
dla każdego

Kilka lat temu gliwickie przedszkola 
pękały w szwach, a rodzice musieli walczyć 
o miejsca dla swoich pociech. Teraz, dzięki 
wprowadzonym zmianom, opiekę znalazło 
każde chętne do podjęcia nauki dziecko.

Sikornik ćwiczy  
„pod chmurką”

Można już korzystać z plenerowej  
siłowni, która powstała na zmodernizowa-
nym skwerze u zbiegu ul. Derkacza i al. Si-
kornik. To dwunasta i jedna z największych 
tego typu inwestycji w naszym mieście.  

Uwaga 
kierowcy!

Roboty na budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej wkraczają w następne fazy 
realizacji. 6 lipca zostanie zamknięte dla 
ruchu skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej, 
Hutniczej i Franciszkańskiej. 

Cukrzycy  
mówimy „NIE”!

Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych 
chorób cywilizacyjnych i warto wiedzieć 
na jej temat więcej. Dlatego 26 czerwca  
– w ramach miejskiej akcji – będzie można 
skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich.

Więcej 
niż biblioteka...
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza wszystkich chętnych do wejścia  
na wieżę widokową kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach. Zwie-
dzanie możliwe jest w każdą niedzielę (do 30 września) w godz. 16.00 i 17.00.  
W pozostałe dni tygodnia grupy chętnych należy zgłaszać w Biurze Oddziału 
PTTK Ziemi Gliwickiej (Rynek 11, tel. 32/231-05-76). Wejście na wieżę wy-
łącznie z przewodnikiem. Wstęp – 5 złotych. Życzymy przyjemnych wrażeń!

Las Łabędzki poleca się na spacery.  
To piękne zdjęcie nadesłała nam autor-
ka – Aneta Lukoszek (polecamy blog:  
h t t p : //s a n u r a 8 5 . b l o g s p o t . c o m / ) .  
Jeśli także Ty jesteś związany z Gliwica-
mi i fotografujesz najpiękniejsze zakątki 
naszego miasta – przyślij nam swoje 
zdjęcia na adres: promocja@um.gliwice.
pl. W treści e-maila wpisz koniecznie: 
„Oświadczam, że posiadam autorskie 
prawa majątkowe do przesłanych zdjęć  
i wyrażam zgodę na ich publikację w celach 
promocyjnych Miasta Gliwice. Oświadczam 
też, że wszystkie osoby widoczne na zdję-
ciach wyraziły zgodę na publikację swojego 
wizerunku, w celu promocji Miasta Gliwice". 
Podaj także swoje imię i nazwisko oraz 
numer telefonu. Być może zdjęcie zrobio-
ne przez Ciebie trafi na „DRUGĄ STRONĘ  
W OBIEKTYWIE” na łamach „MSI”.  
Zapraszamy do nadsyłania zdjęć!

Tegoroczna Noc Świętojańska odbędzie się 26 czerwca, tradycyjnie na 
Placu Krakowskim. Początek imprezy o godz. 20.00. Wstęp jest wolny!  
Na scenie pojawi się zespół Curly Heads, którego liderem i wokalistą jest 
lubiany Dawid Podsiadło. Sporą dawkę rockowego grania zafunduje nam 
także zespół Bracia z Piotrem i Wojciechem Cugowskimi na czele. Na scenie 
wystąpią z gościem specjalnym – Krzysztofem Cugowskim.

Popatrz na Gliwice z góry...

To także są GLIWICE!

Będzie koncertowo. Będzie się działo!

Pod takim hasłem odbył się pierwszy „Gliwicki Spacer Szczęścia”. W minioną 
sobotę (20 czerwca) ulicami Gliwic przeszli wolontariusze Schroniska w Gli-
wicach w towarzystwie czworonożnych pupili oraz wszyscy chętni, którzy 
kochają zwierzęta. Spacer zakończył się w Parku Chopina, gdzie zorganizowano 
piknik. Zabawa była świetna! Przedsięwzięcie miało na celu promocję adopcji 
zwierząt ze Schroniska w Gliwicach – zwierząt, które przynoszą szczęście.

Wielkimi krokami zbliża się 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Artystów 
Ulicy ULICZNICY. Program gliwickiej imprezy jest bardzo bogaty. Będziemy 
prezentować go na łamach „MSI” w kolejnych numerach. Niecierpliwych już 
teraz odsyłamy do internetu: www.ulicznicy.pl. Festiwal w Gliwicach odbędzie 
się w dniach 3 – 26 lipca. W planach m.in.: show bębniarski, całodniowa impreza 
kuglarska, pokazy żonglerki i wiele spektakli teatralnych. 

Zwierzęta ze schroniska przynoszą szczęście! Sztuka na ulicy? Już niebawem w Gliwicach!
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INFORMACJE DROGOWE

Trwają przygotowania do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania (SPP)  
w Gliwicach. Ma ona zacząć działać od lipca, jednak opłaty będą pobierane  
dopiero od sierpnia. 

Dobiega końca remont 
miejsc postojowych przy  
ul. Wybrzeże Wojska Polskie-
go, trwa ustawianie znaków,  
a w najbliższych dniach roz-
pocznie się montaż pierwszych 
parkomatów (tzw. PIAP-ów). 
Już wkrótce w centrum miasta 
zacznie funkcjonować Strefa 
Płatnego Parkowania. Jednak  
za postój będziemy płacić dopie-
ro od połowy wakacji. 

W lipcu – rozgrzewka,  
w sierpniu – start!

– Pierwszy miesiąc funkcjo-
nowania strefy będzie okresem 
przejściowym. W tym czasie 
mieszkańcy będą mogli wy-
kupić abonamenty i ryczałty, 
a także zapoznać się z działa-
niem PIAP-ów, czyli urządzeń 
do pobierania opłat – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć ze Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej, miejskiej spółki, 
która odpowiada za wdrożenie 
sytemu. – Przygotowaliśmy 
już fundamenty i przyłącza,  
a wkrótce rozpocznie się 
montaż pierwszych PIAP-ów. 
Do połowy przyszłego mie-
siąca przy ulicach w centrum 
miasta pojawi się ich 96.  
W drugiej połowie lipca rozpocz-
ną się testy. Wówczas miesz-
kańcy będą mogli drukować 
tzw. bilety zerowe. Natomiast 
pobieranie opłat za parkowanie 
rozpocznie się 3 sierpnia – zapo-
wiada. 

Dwie strefy – różne 
stawki

Przypomnijmy, że Strefę 
Płatnego Parkowania w naszym 
mieście wyznaczono mniej wię-
cej w odległości kilkuset metrów 
od Rynku oraz ul. Zwycięstwa  

i podzielono na dwie podstrefy. 
Droższa podstrefa A obejmie 
starówkę, a tańsza podstrefa 
B – pozostałe ulice w centrum. 
W obydwu istnieje około 2500 
miejsc postojowych.

Za parkowanie będziemy 
płacić od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00  
do 18.00. Opłaty będą zróżni-
cowane – druga i trzecia godzi-
na parkowania będą droższe  
od pierwszej, aby zachęcić  
do możliwie jak najkrótszego po-
stoju. 15 minut to najkrótszy czas, 
za który będzie można zapłacić, 
natomiast kupując jednorazowo 
bilet na 5 godzin, będzie można 
zajmować miejsce parkingowe 
przez cały dzień. Cennik jest do-
stępny na stronie internetowej  
www.parkowaniegliwice.pl. 

Po abonament i ryczałt 
– do Biura SPP od 6 lipca

Dla osób mieszkających  
w SPP przewidziano „Abo-
nament Mieszkańca” (120 zł 
rocznie), a dla tych, którzy syste-
matycznie parkują w strefie, bo 
na przykład pracują w centrum 
miasta – „Ryczałt Wielodniowy” 
(od 5 dni do 1 roku). Będzie je 
można wykupić w Biurze Obsłu-
gi Strefy Płatnego Parkowania 
przy ul. Bojkowskiej 37/3 (pokój 
001C na parterze). Biuro zacznie 
działać 6 lipca i będzie czynne  
w poniedziałki, wtorki, środy  
i piątki w godzinach 7.30 – 15.30 
oraz w czwartki w godz. 10.00  
– 18.00. 

Nowe znaki i tablice
Strefa Płatnego Parkowania 

będzie także specjalnie oznako-
wana. Przy ulicach w centrum 
miasta pojawią się znaki infor-
mujące o początku i końcu danej 
podstrefy parkowania, a także  
o sposobie parkowania pojaz-
dów – na chodniku bądź jezdni 
równolegle, prostopadle czy 
skośnie. – Ustawianie znaków 
potrwa do końca czerwca. Wkrót-
ce powinien także zakończyć się 
remont miejsc postojowych przy 

ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 
– informuje Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Roboty na budowie Drogowej Trasy Średnicowej 
wkraczają w następne fazy realizacji. 6 lipca zostanie 
zamknięte dla ruchu skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej, 
Hutniczej i Franciszkańskiej. 

Na budowanej obecnie 
ostatniej części Drogowej Tra-
sy Średnicowej w Gliwicach 
powstaje aż 11 powiązań  
z miejskimi ulicami. Dzięki temu 
mieszkańcy z różnych osiedli 
będą mogli wjechać na tę 
ważną arterię w dogodnym dla 
siebie miejscu. Ułatwi to także 
dotarcie do różnych instytucji 
osobom, które do Gliwic przy-
jeżdżają. W efekcie odciążone 
zostaną niektóre mniejsze ulice. 
Na razie ta skomplikowana bu-
dowa jest w toku i wciąż jeszcze 
trzeba liczyć się z okresowymi 
utrudnieniami. 

6 lipca około godziny 10.00 
(po porannym szczycie komu-

nikacyjnym) zostanie zamknię-
te dla ruchu skrzyżowanie 
ulic Jagiellońskiej, Hutniczej  
i Franciszkańskiej. W tym miej-
scu powstanie rondo łączące 
te ulice z DTŚ. Na czas prowa-
dzonych prac ulica Bł. Czesława 
na odcinku od ul. Zabrskiej do  
Paulińskiej będzie dwukierunko-
wa, natomiast na ul. Paulińskiej 
(wjazd od ul. Błogosławione-
go Czesława) oraz ul. Cecylii  
(wjazd od ul. Franciszkańskiej) 
zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy. Zmiany będą 
obowiązywać do końca wrze-
śnia. 

Jednocześnie zostanie 
rozebrany fragment ul. Hutni-

czej, łączący ulice Jagiellońską  
i Franciszkańską z ul. Wincen-
tego Pola i Robotniczą. W tym 
miejscu będzie przebiegała 

„średnicówka”. Dla pieszych  
i zmotoryzowanych, którzy będą 
chcieli przedostać się na drugą 
stronę DTŚ, wybudowano nie-

opodal kładkę i wiadukt łączące 
ulice Franciszkańską i Robotni-
czą.           

Płatne parkowanie coraz bliżej

Uwaga kierowcy

6 lipca przy ul. Bojkowskiej 37/3 rozpocznie prace  
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Na gliwickich ulicach pojawiły się pierwsze tablice 
wyznaczające granice stref parkowania

PIAP-y – urządzenia, w których od 3 sierpnia  
będziemy płacić za parkowanie

Szczegółowe informacje  
na temat płatnego parko-
wania w Gliwicach można 
znaleźć na stronie interne-
towej SPP – www.parkowa-
niegliwice.pl, a także uzyskać 
dzwoniąc na infolinię Strefy 
– 32/441-90-60 lub 32/441-
90-34.            (bom)
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AKTUALNOŚCI

Można już korzystać z plenerowej siłowni, która powstała na zmodernizowa-
nym skwerze u zbiegu ul. Derkacza i al. Sikornik. To już dwunasta i jednocześnie  
jedna z największych tego typu inwestycji w naszym mieście. Do dyspozycji jest  
aż 10 urządzeń! 

Nowe miejsce wypoczynku 
i rekreacji cieszy się sporym 
zainteresowaniem. Miłośnicy 
ćwiczeń na świeżym powietrzu 
korzystają z orbitreka, piechura, 
roweru, wyciągu górnego, wa-
hadeł, trenażera rąk i nóg, prasy 
nożnej, jeźdźca i przyrządu do 
wyciskania. Taki dobór urzą-
dzeń umożliwia trening różnych 
partii ciała w jednym miejscu.  
Na zmodernizowanym zieleńcu 
w pobliżu Domu Pomocy Spo-
łecznej pojawiły się alejki, ławki, 
stojaki na rowery, stoły do gry  
w szachy oraz obrotowe tabli-
ce do gry w „kółko i krzyżyk”. 
Każdy, kto zapragnie poćwi-
czyć na terenowej siłowni przy  
ul. Derkacza, będzie mógł także 
odpocząć wśród zieleni MZUK 
posadził tam szpaler dębów 

szypułkowych i ozdobne krzewy,  
m.in. berberysy czerwone, for-
sycje, pruszniki niebieskie, róża-
neczniki i krzewuszki wspaniałe. 
Na środku skweru, w miejscu 
krzyżowania się alejek, oko ćwi-
czących i spacerowiczów cieszy 
świerk srebrny, drzewo piękne 
i doskonale aklimatyzujące się 
w miejskich warunkach. Na 
skwerze pojawił się ekologiczny 
system oświetleniowy zasilany 
bateriami słonecznymi. Inwesty-
cja kosztowała 236 tys. zł i była 
jednym z zadań wskazanych do 
realizacji przez mieszkańców  
w ubiegłorocznym sondażu 
internetowym dotyczącym bu-
dżetu miasta. 

– Siłownie na świeżym 
powietrzu cieszą się ogromną 
popularnością, bez względu  

na porę dnia czy roku. W tym 
roku mieszkańcy Gliwic zyskają 
jeszcze jedno miejsce do ćwi-
czeń w terenie – planujemy 
budowę kolejnej plenerowej 
siłowni na osiedlu Kopernika 
– mówi Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach. 

Z siłowni plenerowych moż-
na już korzystać w kilkunastu 
punktach Gliwic: na osiedlu 
Obrońców Pokoju (dwa punk-
ty), przy ul. Horsta Bienka,  
na Placu Grunwaldzkim, Sikorni-
ku, w Wilczym Gardle, Łabędach, 
Sośnicy, Bojkowie, w parkach 
Szwajcaria i Chopina oraz przy  
ul. Jasnej, gdzie funkcjonuje Stre-
et Workout Park. 

Promocyjny film „Gliwice – Good City” zdobył nagrodę specjalną na jubileuszo-
wym dziesiątym Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych 
FilmAT.

Gliwicka produkcja, zreali-
zowana przez Urząd Miejski  
w Gliwicach i Garage Media Gro-
up, otrzymała nagrodę specjalną 
za profesjonalizm realizacji. 

– Film pokazuje miasto,  
w którym można spokojnie  
i godnie żyć, miasto, które 

rozwija się na światowym po-
ziomie. Widzimy też miejsca 
charakterystyczne dla Gliwic 
– obiekty sportowe, Palmiarnię 
Miejską, Politechnikę Śląską, 
Radiostację oraz zadowolonych  
z życia mieszkańców, którzy 
swym uśmiechem zapraszają 

na Śląsk. Wielkie gratulacje dla 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
i Garage Media Group, produ-
centa filmu – uzasadnia Ewa Ko-
tus, dyrektor Festiwalu Filmów 
Turystycznych, Ekologicznych  
i Artystycznych FilmAT.

Do konkursu zgłoszono  
160 filmów z 35 krajów. Gala 
wręczenia nagród odbyła się  
18 czerwca w Warszawie. 

Patronat nad Festiwalem 
objęli m.in.: International Com-
mittee of Tourism Film Festivals 
CIFFT, World Tourism Orga-
nization UNWTO, Pacific Asia 
Travel Association i European 
Travel Commission, Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Polska 
Organizacja Turystyczna i Polski 
Instytut Sztuki Filmowej i Mini-
ster Środowiska. 

Wszystkie nagrodzone filmy 
(w tym gliwicki) można zobaczyć 
na stronie internetowej festi-
walu – www.tourfilmweb.com. 

   (mf)

Sikornik ćwiczy  
„pod chmurką”

Nagrodzili nas!
29 czerwca w gliwickiej Palmiarni rozpocznie się 
przerwa technologiczna. Potrwa trzy tygodnie  
– do 24 lipca. W tym czasie obiekt będzie niedo-
stępny dla odwiedzających. 

Podczas przerwy w Pal-
miarni będą prowadzone pra-
ce remontowe, które pozwolą 
przygotować nasze gliwickie 
tropiki na kolejny sezon i liczne 
odwiedziny gości. Od począt-

ku roku (od stycznia 2015 r.)  
Palmiarnię odwiedziło już  
ok. 95 tys. osób!

Na liście niezbędnych prac 
znalazły się m.in. wymiana 
magistrali wody, malowanie 
pomieszczeń pawilonu wej-
ściowego, wymiana niektórych 
elementów w drewnianych 
konstrukcjach. W pawilonie 

historycznym renowacji zo-
staną poddane oczka wodne,  
a w pawilonie akwarystycznym 
– wielkie zbiorniki z wodą. 
Przeprowadzona zostanie 
również konserwacja sieci 

grzewczej. Przez wzgląd na 
ciepłolubne rośliny centralne 
ogrzewanie w Palmiarni pracu-
je niemal przez cały rok, dlate-
go tak ważne jest, żeby prace 
związane z siecią grzewczą 
przeprowadzać w najcieplej-
sze dni roku. Zwiedzających 
zapraszamy w sobotę, 25 lipca.  
Do zobaczenia!          (mzuk)

PRZERWA TECHNOLOGICZNA 
W PALMIARNI

Na zmodernizowanym skwerze można ćwiczyć mięśnie...

...i szare komórki
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KULTURA

Jak zachęcić mieszkańców do czytania? Otwórzmy bibliotekę w cen-
trum handlowym! Na taki pomysł wpadli pracownicy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach. Tak powstało BIBLIOFORUM. 

22 czerwca otwarto pierwszy na Ślą-
sku, a drugi w kraju, punkt biblioteczny 
czynny siedem dni w tygodniu. BIBLIO-
FORUM, bo tak nazywa się nowy oddział 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach, znajduje się w Centrum Handlowym 
FORUM. 

– To wyraz nowych form działania 
naszej instytucji. Mniej więcej półtora 
roku temu zdecydowaliśmy się wychodzić 
do naszych czytelników. Można nas było 
spotkać już praktycznie wszędzie – na 
skwerach, w parkach, na stadionie miej-
skim, we wnętrzach Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, galerii „Perełka” czy Stacji 
Artystycznej RYNEK. A wszystko po to, 
żeby promować literaturę i realizować 
różne projekty kulturalne. Skoro chcemy 
pozyskać nowych odbiorców, to dlacze-
go nie w centrum handlowym. Pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę – przy-
znaje Bogna Dobrakowska, dyrektor MBP  
w Gliwicach. 

BIBLIOFORUM mieści się w prze-
szklonej antresoli na drugim poziomie  
C.H. FORUM. Na powierzchni 160 m2 

można znaleźć książki, audiobooki i czyt-
niki e-booków. W specjalnym pokoju gier 
czekają gry planszowe oraz konsola Play-
Station. Do dyspozycji odwiedzających są 
też stanowiska komputerowe z dostępem 
do internetu. Natomiast ci, którzy potrze-
bują relaksu i chwili oddechu, znajdą go  
w czytelni, gdzie czeka prasa. 

– BIBLIOFORUM to nie tylko dobrze 
wyposażony punkt biblioteczny, ale miej-
sce spotkań literacko-kulturalnych czy 
przykład wykorzystywania nowoczesnych 
technologii w promocji czytelnictwa. Cie-
szę się, że w naszej miejskiej bibliotece 
mamy kreatywność, innowacyjność i ak-
tywne poszukiwanie czytelnika – mówi Kry-
stian Tomala, zastępca prezydenta miasta.  
– Chcemy, żeby było to miejsce oryginalne-
go i kreatywnego spędzania wolnego cza-
su, pełne inspirujących wydarzeń. Dlatego 

już teraz, inaugurujemy kilka projektów, 
w których wspierają nas zaprzyjaźnieni 
partnerzy m.in. Wydział Artystyczny Uni-
wersytetu Śląskiego, Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Gliwicach – do-
daje Bogna Dobrakowska.

Począwszy od lipca, MBP zaprasza 
na wykłady w ramach cyklu „Czytanie 
Umysłu”. Psycholodzy oraz logopeda co 
miesiąc poprowadzą zajęcia wspierają-
ce w rozwiązywaniu problemów dzieci 
i dorosłych. Po wakacjach, w ramach 
współpracy z Zespołem Szkół Specjal-
nych im. Janusza Korczaka oraz Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych  
nr 7, rozpoczną się comiesięczne zajęcia  
o problemach osób z niepełnosprawno-
ścią. Celem spotkań pod hasłem „Opo-
wiemy wam” będzie uwrażliwienie dzieci, 
młodzieży i dorosłych na problemy tych 
osób. W BIBLIOFORUM będzie działać 
też GEGE – Gliwicka Edukacyjna Galeria 
Ekslibrisu, w której co dwa miesiące za-
prezentowana zostanie nowa wystawa. 
Zaplanowano także prelekcje prowadzone 
przez specjalistów dla miłośników grafiki 
i książek.

– Natomiast już w lipcu i sierpniu za-
praszamy wszystkie dzieci na spotkania 
z cyklu „Piegowate wakacje”, których 
bohaterką będzie Pippi Pończoszanka.  
W tym roku mija bowiem 70 lat od 
pierwszego szwedzkiego wydania książ-
ki o tej rudowłosej dziewczynce. Oprócz 
czytania o Pippi i rysowania komiksu  
o jej przygodach, dzieci będą mogły szukać  
w bibliotece skarbu, wykonać makietę rafy 
koralowej oraz spotkać się z przodkami 
Pippi. Przez całe wakacje będą też zbierać 
piegi. Na zakończenie wakacji wszystkich 
„piegowatych” zaprosimy na spotkanie, 
podczas którego najwytrwalsi zbieracze 
zostaną nagrodzeni – zapowiadają biblio-
tekarze. 

                 (bom)

BIBLIOFORUM jest czynne codzinnie – 
w poniedziałki, czwartki i niedziele w go-
dzinach 12.00 – 20.00, a we wtorki, środy, 
piątki i soboty w godzinach 9.00 – 20.00. 

Uwaga! Wszystkie osoby, które zapiszą 
się do nowego punktu bibliotecznego w 
pierwszych dwóch tygodniach jego dzia-
łania, otrzymają upominki. 

BIBLIOFORUM 
– WIĘCEJ NIŻ BIBLIOTEKA

Były tańce, śpiewy i recytacje – otwrcie nowego punktu  
bibliotecznego uatrakcyjniły występy gliwickich przedszkolaków

Biblioteka mieści się w przeszklonej antresoli na drugim poziomie  
C.H. FORUM

BIBLIOFORUM już otwarte. Wstęgę przecięli (od prawej): Bogna 
Dobrakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
Krystian Tomala – zastępca prezydenta miasta oraz Grzegorz Filipczak 
– dyrektor zarządzający C.H. FORUM

Aleksandra Szyszka: Biblioteka w centrum handlowym to bardzo trafio-
ny pomysł. W czasie zakupów często robimy sobie przerwę. Teraz będzie 
można przyjść do biblioteki, aby odpocząć na chwilę i przy okazji coś 
poczytać. Mieszkam na osiedlu Gwardii Ludowej, ale pracuję na Zatorzu, 
więc bywam tutaj bardzo często i do tej placówki będę miała najbliżej. 

Czasem łatwiej dotrzeć do biblioteki, tak przy okazji – w wirze codziennych spraw. 

Hanna Maj: Często jestem przejazdem w Gliwicach i czekając na pociąg 
czy autobus zaglądam do FORUM. Teraz, oprócz chodzenia po sklepach, 
będę mogła odwiedzać bibliotekę. Tym bardziej, że uwielbiam czytać 
książki. Można tu też przysiąść na chwilę albo sprawdzić coś w internecie. 
Świetne miejsce.

Dorota Bularz: Wyjście z wysoką kulturą do ludzi w miejscu, które mało 
się z nią kojarzy jest świetną inicjatywą. Tym bardziej, że wielu z nas 
czasem bliżej do centrum handlowego niż do biblioteki – takie mamy 
czasy. Myślę, że gliwiczanie będą z tego miejsca korzystać. Warto tu 
przyjść na moment, zatrzymać się w codziennym biegu, dotknąć tej 

książki, przeglądnąć, pobyć bliżej z literaturą. Ja na pewno będę tu zaglądać.
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ZDROWIE

– Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. 
Warto wiedzieć na jej temat jak najwięcej, badać się regularnie  
i prowadzić zdrowy tryb życia – przekonują organizatorzy miejskiej 
akcji pod hasłem „Cukrzycy mówimy NIE”. Impreza odbędzie się  
26 czerwca, a jej program wypełnią badania i konsultacje lekarskie, 
a także atrakcje sportowe. 

– Wszystkich zainteresowanych pro-
blemem cukrzycy zapraszamy w najbliższy 
piątek do Centrum Organizacji Kultural-
nych przy ul. Studziennej 6 – zachęcają 
pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, pomysłodawcy przedsięwzięcia.  
Z mieszkańcami spotka się tam lek. med. 
Barbara Jankowska-Bobek, która wygłosi 
wykład i poprowadzi konsultacje. Chętni 
będą mogli też zbadać sobie poziom cukru 
we krwi, dowiedzieć się więcej na temat 
samokontroli w cukrzycy, PEN-ów, czyli 
dozowników do wstrzykiwania insuliny  
i pomp insulinowych. Spotkanie w COK-u 
rozpocznie się o godzinie 11.00 (przewi-
dywany czas zakończenia – godz. 13.00). 

Tego dnia będzie można skorzystać 
także z bezpłatnych badań i porad. Na 
konsultacje z dietetykiem zapraszają: 
Centrum Dietetyczne Naturhouse przy 
ul. Okopowej 10 (w godzinach 10.00 – 
14.00), Poradnia Dietetyczna Dobry Die-

tetyk – Agnieszka Bratek przy ul. Lompy 
11/2 (w godz. 11.00 – 13.00) i Katarzyna 
Larysz, która przyjmuje w Przychodni Fun-
dacji Unia Bracka przy ul. Bojkowskiej 20 
(w godz. 10.00 – 14.00), gdzie dodatkowo 
będzie można zmierzyć ciśnienie tętni-
cze krwi oraz poziom cukru. Natomiast  
w Centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp. z o.o. 
(ul. Szparagowa 19) w godz. 10.00-14.00 
zaplanowano: pomiar ciśnienia tętnicze-
go, składu i masy ciała oraz konsultacje 
fizjoterapeutyczne, a w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego Wo-
jewództwa Śląskiego (ul. Chudoby 10) 
– pomiar cukru. 

Warto regularnie się badać, ale  
w dbaniu o zdrowie ważna jest także ak-
tywność fizyczna. Dlatego w programie 
miejskiej akcji nie mogło zabraknąć zajęć 
ruchowych. – Amatorów maszerowania  
z kijkami zapraszamy do Parku Chopina 
na trening nordic walking, który popro-
wadzą przedstawiciele CKZiU Wojewódz-

twa Śląskiego w Gliwicach – informują 
organizatorzy. Wymarsz o godzinie 11.00  
spod Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa 21. 

O tej samej porze spod urzędu wy-
startuje także wycieczka rowerowa,  
którą przygotował Turystyczny Klub Ko-
larski PTTK im. Władysława Huzy. 10-ki-
lometorwa trasa prowadzić będzie przez 
gliwickie parki. Natomiast w Starym Han-
garze Fitness Wellness Club przy ul. Toruń- 

skiej 1 szykuje się dzień otwarty, podczas 
którego będzie można spróbować swoich sił  
w różnych dyscyplinach sportowych.

Udział we wszystkich wydarzeniach  
w ramach akcji „Cukrzycy mówimy NIE” 
jest bezpłatny! Miejskie przedsięwzię-
cie wpisuje się w obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą, który przypada  
27 czerwca.

                (bom)

Doceniany przez pacjentów, ale nie przez NFZ – tak w skrócie można 
opisać sytuację Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Gliwicach. Pla-
cówka generuje długi. Przekształcenie szpitala w spółkę ma pomóc 
rozwiązać wiele problemów – przede wszystkim finansowych.  

Mimo, że samorząd systematycznie 
wspiera Samodzielne Publiczne Zakła-
dy Opieki Zdrowotnej – w przeciągu 
ostatnich 10 lat uczestniczył w kosztach 
przekształcania szpitali i nadal pokrywa 
ich zobowiązania, co pochłonęło ponad  
20 mln zł z gliwickiego budżetu – ich sy-
tuacja finansowa przede wszystkim zależy 
od krajowej polityki zdrowotnej. 

Jedną z placówek, które boleśnie 
odczuwają skutki niedoszacowania kosz-
tów usług medycznych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia jest Szpital Miejski nr 4 

z Przychodnią SPZOZ przy ul. Zygmunta 
Starego w Gliwicach. Przypomnijmy, że na 
mocy porozumienia pomiędzy Ministrem 
Obrony Narodowej a Miastem Gliwice,  
w 2012 roku miasto przejęło dawny  
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią 
SPZOZ. W ten sposób utworzono Szpital 
Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ. Gdyby 
miasto nie przejęło szpitala, to byłby on 
zlikwidowany.

Tylko w ubiegłym roku miasto dofi-
nansowało zakup rezonansu magnetycz-
nego dla szpitala kwotą ponad 420 tys. zł. 

Udzieliło też nieoprocentowanej pożyczki 
w wysokości 1,6 mln zł. Mimo finansowe-
go wsparcia ze strony samorządu szpital 
zanotował w ubiegłym roku stratę w wy-
sokości ponad 2 mln zł netto. 

Na ostatniej sesji Rady Miasta  
(18 czerwca), przedstawiając sprawozda-
nie finansowe jednostki za ubiegły rok, 
dyrektor szpitala Marian Jarosz wskazał 
przyczyny takiego bilansu. – Od 2008 
roku utrzymuje się ta sama cena punktu 
(jednostki wyceniania usług medycznych 
– przyp. red.), która wynosi 52 zł,  pod-
czas gdy w naszych kosztach cena oscyluje  
w okolicach  62 zł – tłumaczył radnym Ma-
rian Jarosz. – Jeśli wycena uwzględniałaby 
inflację z tego okresu wynosiłaby właśnie 
tyle, ile wykazujemy w naszych kosztach, 
a dzisiaj nie rozmawialibyśmy o stracie.

Szef jednostki podkreślił też, że niski 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia nie uwzględnił, ani potencjału szpita-

la, ani potrzeb pacjentów. – Od czasu gdy 
zaczęliśmy podlegać miastu liczba naszych 
pacjentów znacząco wzrosła. Codziennie 
do izby przyjęć trafia około 80 pacjen-
tów. Bywa, że w weekendy wykonujemy 
kilkanaście tomografii, a jak wiadomo 
taka diagnostyka jest bardzo kosztow-
na. Mamy także obowiązek udzielania 
świadczeń osobom nieubezpieczonym  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 
To dodatkowe obciążenie kwotą 450 tys. 
złotych – wylicza Marian Jarosz. 

Szansą na częściową poprawę sytuacji 
ma być przekształcenie szpitala przy ul. Zyg-
munta Starego w spółkę. Zgodnie z zarzą-
dzeniem prezydenta miasta, które weszło  
w życie 11 czerwca bieżącego roku,  
100% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki (który wynosi 562 700 zł) będzie 
posiadać Miasto Gliwice. 

                 (mag)

Cukrzycy mówimy „NIE”!

Czy uda się uleczyć Szpital Miejski?
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Rezonans magnetyczny. Zakup urządzenia dofinansowano  
z budżetu miasta
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EDUKACJA

Jeszcze kilka lat temu gliwickie przedszkola pękały w szwach, a rodzice musieli walczyć o miejsca dla swoich pociech. Zmiany organizacyjne, 
dodatkowa oferta miasta dostosowana do potrzeb najmłodszych gliwiczan i obniżenie wieku szkolnego sprawiły, że w przedszkolach zrobiło 
się luźniej, a opiekę znalazło każde chętne do podjęcia nauki dziecko. 

4531 miejsc w przedszkolach i oddzia-
łach przyszkolnych przygotowało miasto 
dla dzieci, które rozpoczną edukację  
we wrześniu 2015 r. Już w pierwszym 
etapie naboru miejsce w wybranej pla-
cówce znalazło 98% dzieci. Przedszkola 
wciąż mogą przyjąć jeszcze 209 małych 
gliwiczan. Rekrutacja będzie prowadzona 
na bieżąco. 

Przedszkola miejskie w Gliwicach mają 
bardzo dobrą opinię i rodzice chętnie 
umieszczają w nich swoje pociechy. Jak 
pokazały wyniki rekrutacji, również oferta 

zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół 
prowadzących oddziały przedszkolne, cie-
szy się dużą popularnością. Nic dziwnego, 
to ogromne ułatwienie nie tylko dla dzieci 
mających wsparcie starszego rodzeństwa, 
ale również dla rodziców, którzy nie muszą 
odwozić swoich pociech do różnych palcó-
wek. Kolejny atut to znajomość poziomu 
nauczania oraz pedagogów, którym rodzi-
ce już zaufali, a także środowiska (dzieci 
uczęszczają do jednej placówki przez  
9 lat – od 3. aż do 12. roku życia). Plusem 
jest też integracja przedszkolaków ze star-

szymi dziećmi oraz możliwość kontynuacji 
nauki u jednej wychowawczyni – dzieci są 
prowadzone przez nauczycielkę od przed-
szkola aż do 3 klasy. 

Taka sytuacja umożliwia naturalne 
przejście z nauczania przedszkolnego do 
szkolnego i jest w gliwickich placówkach 
coraz bardziej powszechna. Nie bez zna-
czenia jest też wyposażenie dydaktyczne. 
Pomieszczenia są odpowiednio przysto-
sowane do potrzeb najmłodszych. Szkoły 
posiadają sale gimnastyczne, boiska, place 
zabaw i pracownie, z których mogą korzy-

stać przedszkolaki. To stwarza dodatkowe 
możliwości rozwoju i nauki z wykorzysta-
niem nowych technologii.

Efekty zmian są widoczne m.in. na 
osiedlu Kopernika, Obrońców Pokoju,  
Zubrzyckiego i Waryńskiego, gdzie wszyst-
kie miejsca w zespołach szkolno-przed-
szkolnych zostały zajęte już w pierwszym 
etapie rekrutacji. 

Miasto wypełniło swój ustawowy obo-
wiązek i zapewniło miejsca w przedszkolu 
wszystkim 4- i 5-latkom. Dostały się też 
wszystkie chętne 3-latki.   (mf)

Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Poza-
rządowych po raz szósty zorganizowało konkurs z okazji Szkolnego 
Roku Dobrych Uczynków, będący kontynuacją obchodów Dnia Do-
brych Uczynków. 

Konkurs adresowany był – podobnie 
jak w latach ubiegłych – do Szkolnych 
Klubów Wolontariatu (SKW) oraz grup 
nieformalnych. Jednak po raz pierwszy 
w tym roku przedsięwzięcie objęło cało-
roczne działania na rzecz ludzi, zwierząt 
lub środowiska, które można było zgłosić  
w dwóch kategoriach: działanie długofa-
lowe (zbiórki, opieka nad obiektami np. 
cmentarzem lub stała współpraca z inny-
mi placówkami – przedszkolem, domem 
pomocy itp.) oraz wydarzenie (festiwal, 
piknik, festyn, koncert itp.). Do konkursu 
zgłosili się uczniowie z 15 Szkolnych Klubów 
Wolontariatu, w działaniach których uczest-
niczyła rekordowa liczba ponad 2300 osób. 
Kapitułę konkursu czekało zatem niełatwe 
zadanie wyłonienia zwycięzców.

19 czerwca młodzi wolontariusze, 
opiekunowie SKW, dyrektorzy placówek 
edukacyjnych oraz zaproszeni goście 
spotkali się w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 4 im. Piastów Śląskich na podsu-
mowaniu konkursu – ogłoszeniu wyników 
i wręczeniu nagród.

W kategorii DZIAŁANIA DŁUGOFALO-
WE pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum 
nr 10 (opiekun SKW – Joanna Śliwińska), 

za projekt „Dni Seniora” składający się  
z cyklu trzech, różnorodnych spotkań kie-
rowanych do osób starszych. Drugie miej-
sce wywalczył Zespół Szkół Mechaniczno-
-Elektronicznych (opiekun SKW – Dariusz 
Jakubik), za projekt „Juniorzy-Seniorom” 
promujący aktywny styl życia oraz tworze-
nie przyjaznych warunków dla integracji 
dwóch pokoleń. Trzecia pozycja przypa-
dła Zespołowi Szkół Ogólnokształcących  
nr 10 (opiekun SKW – Joanna Olesińska), 
za współpracę z Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Gliwicach.

W kategorii WYDARZENIE pierwszą 
nagrodę zdobył Zespół Szkół Ekonomicz-
no-Technicznych (opiekun SKW – Izabela 
Jazieniecka), za długotrwałe, profesjonalne 
przygotowania Festiwalu Dreams&Teams. 
Na drugiej pozycji uplasowało się Liceum 
Ogólnokształcącego nr VII działające 
przy ZSO nr 4 (opiekun SKW – Małgorzata 
Paszkowska), za realizację IV koncertu 
charytatywnego pod hasłem „W siódmym 
niebie”. Natomiast na trzecim miejscu 
podium stanęli reprezentanci Gimnazjum  
nr 4 (opiekun SKW – Małgorzata Kwaśnic-
ka), których doceniono za profesjonalne 
zorganizowanie Festynu Rodzinnego.

Nagrodami dla laureatów konkursu 
są warsztaty: fotograficzne organizowane 
wolontarystycznie przez Michała Mrozka, 
redaktora naczelnego Magazynu Poko-
chajFotografie.pl, ceramiczne realizowane 
przez Stowarzyszenie Forum Ceramików 
oraz teatralne przygotowane przez Patryka 
Strojewskiego, a także zajęcia na ściance 
wspinaczkowej, które prowadzi Stowa-
rzyszenie GTW oraz zajęcia „Pamięć na 
zawołanie” realizowane przez Centrum 
Wolontariatu GCOP.

Piątkowe spotkanie było także okazją 
do podsumowania współpracy Gliwickiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych ze 
szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjal-
nymi w dobiegającym końca roku szkol-
nym oraz projektu Liderzy Szkolnych Klu-
bów Wolontariatu. Szkoły biorące w nim 
udział otrzymały pamiątkowe dyplomy  
zaprojektowane przez Przemysława No-
waka, uczestnika warsztatów graficznych, 
które w Młodzieżowym Domu Kultury 
prowadzi Wojciech Kotylak. Uroczystość 
uświetniły występy młodzieży ZSO nr 4.

Ilona Rola
Centrum Wolontariatu przy GCOP

PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO

SZKOLNY ROK DOBRYCH UCZYNKÓW PODSUMOWANY!

Przedszkola wychodzą poza ramy – tak jak Przedszkole Miejskie 25,  
które współpracuje ze Strażą Miejską i zorganizowało konkurs  
„Jestem bezpieczny w przedszkolu i w domu”.

4531 miejsc w przedszkolach i oddziałach przyszkolnych  
przygotowało miasto dla dzieci, które rozpoczną edukację 
we wrześniu 2015 r. Na zdjęciu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 42

fo
t. 

K.
 K

rz
em

iń
sk

i
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 G
CO

P



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  26/2015 (749), 25 czerwca 20158

25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

W maju na terenie Radiostacji obchodzono  
50. rocznicę zakończenia II wojny światowej.  

W ramach uroczystości pod zabytkiem  
umieszczono pamiątkową tablicę

5 listopada Rada Miejska nadała  
honorowe obywatelstwo Gliwic  

Tadeuszowi Różewiczowi (pierwsze 
w powojennej historii miasta)

Na gliwickich ulicach pojawili się młodzi 
entuzjaści jazdy na rolkach
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Coraz większy ruch na drogach, zwłaszcza  za sprawą samochodów ciężarowych
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

W czerwcu  w Gliwicach  utworzono  Specjalną Strefę Ekonomiczną

6 maja uroczyście podpisano umowę inwestycyjną  
z General Motors w sprawie budowy fabryki Opla.  
W uroczystości udział wzięli: Klemens Ścierski - mini-
ster przemysłu i handlu, Eugeniusz Ciszak - wojewoda 

katowicki oraz przedstawiciele GM: John Smith  
- prezes GM, David Herman - prezes Adam Opel AG  

oraz prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz

W Urzędzie Miejskim pojawiło się 
pierwsze stanowisko komputero-
we do samodzielnego wyszukiwa-
nia informacji przez mieszkańców

1 stycznia uruchomiono II Urząd 
Skarbowy przy ul. Hutniczej. 

W Urzędzie Miejskim natomiast 
otwarto Biuro Obsługi  

Interesantów

Rozpoczęto remont 
budynku Urzędu  

Miejskiego

Przed świętami Bożego Narodzenia  zakończono remont wiaduktu  w ciągu ul. Zabrskiej
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SPORT

FRĘCH I CIAŚ  
MISTRZAMI POLSKI  
W TENISIE

TENISOWE WAKACJE

ZAMIAST PALIWA 
– SPALMY 
KALORIE!

20 czerwca w Gliwicach zakończyły się 89. Mistrzostwa Polski w Tenisie. Turniej, 
organizowany przez Fundację Radan i Miasto Gliwice, rozgrywano w naszym mie-
ście już po raz piąty. 

Zacięta rywalizacja o tytuł 
mistrzów Polski w tenisie trwała 
na kortach przy ul. Kosynie-
rów przez tydzień. Wśród pań 
triumfowała Magdalena Fręch 
(na zdjęciu poniżej). W finale 

pokonała Olgę Brózdę 6:3, 6:3. 
Zdobywczyni tytułu dobrze 
poradziła sobie też w deblach. 
Duet, jaki stworzyła z Katarzyną 
Kawą, zdeklasował konkurencję.  
W deblu mężczyzn najlepsi okaza-
li się Mikołaj Jędruszczak oraz Jan 
Zieliński, a w indywidualnej ry-
walizacji wśród panów zwyciężył 
Paweł Ciaś (na zdjęciu z prawej).  
W finale pokonał faworyta tych 
rozgrywek, Grzegorza Panfila, 
6:2, 6:2. 

Mistrzostwa Polski w Tenisie 
Fundacja Radan Gliwice Open to 
jedna z najbardziej prestiżowych 
imprez w kraju. Do rywalizacji  
na gliwickich kortach stanęło 
około 100 uczestników notowa-
nych na listach Polskiego Związku 
Tenisowego oraz w rankingach 
WTA i ATP. 

Oprócz tytułów tenisiści 
rywalizowali też o nagrody pie-
niężne. Tegoroczna pula nagród 
wyniosła 60 tys. zł i była najwyż-
sza w historii imprezy.

Dla kibiców wstęp na trybuny 
był bezpłatny. Na odwiedzają-

cych korty przy ul. Kosynierów 
czekały też sportowe atrakcje 
przygotowane przez organiza-
torów. 

Korty przy ul. Kosynierów były już areną zmagań najlepszych tenisistów. Wkrót-
ce swoich sił w tym sporcie spróbują tam młodzi zawodnicy. Być może niektórzy  
z nich za kilka lat powalczą o najwyższe trofea. 

Na początek muszą jednak 
oswoić się z rakietą, dowiedzieć 
się na czym polega backhand  
i forehand. Tajniki gry zdradzą 
najmłodszym profesjonalni in-
struktorzy podczas „Tenisowych 
wakacji”.

W tym roku odbędzie się 
jedenasta edycja bezpłatnych 
zajęć dla dzieci, na które zapra-
sza Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych. W poprzednich latach 
na każdych zajęciach trenowało 
około 50 młodych tenisistów. 

Każdego roku organizowa-
ne są trzy turnusy, na których 
nie brakuje ruchu na świeżym 
powietrzu i zdrowej, sportowej 
rywalizacji.

W tym roku pierwszy  
z nich rozpocznie się 29 czerwca 
i zakończy się 3 lipca. Kolejna 
grupa młodych gliwiczan bę-
dzie trenować od 6 do 10 lipca,  
a ostatni turnus potrwa od 24 do 
28 sierpnia.

Zajęcia będą odbywały się 
między godz. 9.00 a 12.00 na 
czterech kortach, a zapisy będą 
prowadzone przed rozpoczę-
ciem zajęć.

Czy wśród młodych gliwi-
czan są sportowe talenty na 
miarę Radwańskiej lub Jano-
wicza? Przekonamy się już 
wkrótce. 

Szczegóły dotyczące „Teni-
sowych wakacji” można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.mzuk.gliwice.pl.   
                 (mag)

W niedzielę, 28 czerwca, spod Urzędu Miejskiego 
ruszy ekologiczny rajd rowerowy, w którym mogą 
wziąć udział całe rodziny. 

To już siódma edycja rajdów 
rowerowych z cyklu „Zielone 
Gliwice – Ekologiczne Miasto”. 
Rowerowa wyprawa wystartuje 
o 10.00 spod głównego wejścia 
do Urzędu Miejskiego przy  
ul. Zwycięstwa 21. To dobry 
sposób, by spędzić aktywną 
niedzielę wraz z całą rodziną

 – Trasy oraz tempo rajdów 
są dostosowane do rodzinne-
go spędzenia czasu, aktywnie, 
zdrowo i w miłej atmosferze 
– przekonuje Dariusz Stanek  
z Wydziału Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach – Do-
tychczas uczestnikami byli ro-
werzyści w wieku od 1. do 81. 
roku życia. 

Tym razem trasa poprowa-
dzi do Zbrosławic. Na uczest-
ników czekają też dodatkowe 
atrakcje – podczas rajdu będzie 
można sprawdzić swoją wiedzę 
w quizie ekologicznym. 

Szczegółowy regulamin  
imprezy można znaleźć na stro-
nie internetowej www.gliwice.
eu w zakładce „Ekologia”. 

Podczas tegorocznych tenisowych wakacji  
najmłodszych uczestników czeka świetna zabawa
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Nagły telefon od zarządcy przedwojennego budynku przypomniał 
mi o problemie, który spędza sen z powiek wszystkim konserwato-
rom zabytków. Jak chronić dziedzictwo historyczne, kiedy dochodzi 
do konfrontacji życzeń inwestorów z wymaganiami ochrony prze-
szłości? 

Nasza rozmowa dotyczyła ustaleń  
w kwestii termorenowacji i przebudowy 
pewnego obiektu. Nie należała do najła-
twiejszych. Docieplanie i jego absurdy... 
Jakiś czas temu nikomu nie przyszłoby do 
głowy obkładać elewacje zabytkowych 
budynków warstwami styropianu. Ten 
precedens stworzyły nowe przepisy i ro-
snące ceny za ogrzewanie mieszkań. 

Zdaniem niektórych projektantów od-
tworzenie w nowym materiale gzymsów, 
opasek okiennych czy portali wejściowych 
„załatwia” sprawę ochrony zabytków. Tak 
jednak nie jest. Mnie jako konserwatorowi 
łatwiej obronić przed ociepleniem histo-
ryczną fasadę licowaną cegłą klinkierową 
czy obfitującą w różnego typu dekoracje. 
Większy problem stanowi architektura, 
której detal architektoniczny jest bardzo 
oszczędny lub prawie w ogóle go nie ma. 
Jedyną dekoracją takich budynków bywa 
wówczas ich konstrukcja, bryła. To casus 
m.in. architektury stylu międzynarodo-
wego (reprezentowanej np. przez szkołę 
bauhausu), charakterystycznej dla czasów 
międzywojnia i dość częstej na Górnym 
Śląsku. Czy doceniają to użytkownicy 
obiektów, stojący po drugiej stronie ba-
rykady? Oczekują na ogół uwzględnienia 
ich niezbywalnego prawa do godziwych 
warunków życia. Takie racje są równie 
istotne, co racje konserwatorskie. Nie 
można ich po prostu pominąć. 

Prawdziwym wyzwaniem dla 
konserwatorów są jednak zabytki, 
które stoją puste. Upływający czas  
i zróżnicowane warunki atmosferycz-
ne w błyskawicznym tempie powo-

dują destrukcję zabytkowej materii. 
Ratowanie zabytkowych budynków  
za cenę kompromisów konserwatorskich, 
np. wprowadzenia zmian w wyglądzie 
czy termorenowacji, jest nieuniknione. 
Najczęściej wiąże się też z niemożno-
ścią kontynuacji pierwotnej funkcji 
budynków. Dlaczego? Bo nie ma takich 
potrzeb, funduszy, inne są oczekiwa-
nia inwestorów. „Bo…” można mnożyć  
w nieskończoność. Każdy zabytek jest 
indywidualnym przypadkiem i nie można 
opracować katalogu odpowiednich roz-
wiązań idealnych dla wszystkich. Często 
tłumaczę zainteresowanym, że podob-
ny obiekt może być różnie traktowany 
przez konserwatora. Będzie to zależało  
m.in. od lokalizacji budynku, jego są-
siedztwa, stanu zachowania itp. Zawsze 
w takich przypadkach należy ocenić, co 
bezwzględnie trzeba chronić, a co można 
zmienić. I najważniejsze – konieczne jest 
uwzględnienie statusu danego obiektu, 
czyli tego, czy jest on wpisany do woje-
wódzkiego rejestru zabytków lub chro-
niony ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Pozytywnym przykładem niech bę-
dzie dawny budynek Kinoteatru X przy  
ul. ks. M. Strzody. To obecna siedziba 
Wydziału Architektury Wnętrz Politech-
niki Śląskiej. Obiekt uratowano za cenę 
zmian w jego wyglądzie. Dodano szklany 
kubik, wyburzono powojenne dobudówki 
projektu Tadeusza Teodorowicza-Todo-
rowskiego. Efekt jest spójny z „duchem” 
zabytku. Patrząc na przebudowywane 
wiekowe budynki, pamiętajmy zatem, 

że ochrona dziedzictwa historyczne-
go jest jak rozwiązywanie równania  
z wieloma niewiadomymi. Upływ czasu 
coraz bardziej odciska swoje piętno na 
przedwojennych budowlach, a fundusze 
są zawsze mniejsze niż potrzeby. Trzeba 
robić wszystko, co możliwe, by ratować 
dziedzictwo, ale okoliczności bywają 
trudne... Konfrontacja życzeń inwestorów 

i właścicieli zabytków z wizjami projektan-
tów, oczekiwaniami miłośników zabytków, 
a na końcu wymaganiami związanymi  
z przepisami, jest bowiem skompliko-
wana. Nierzadko daje wyniki, które nie 
zadawalają żadnej strony.

 
Ewa Pokorska

miejski konserwator zabytków

Przebudowana ulica Akademicka w Gliwicach walczy o tytuł „Modernizacji Roku” w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu. Na zgło-
szone inwestycje mogą głosować także internauci. 

W ubiegłym roku w centrum kampusu 
Politechniki Śląskiej powstał deptak pełen 
zieleni z reprezentacyjnym placem, fon-
tanną i ścieżką rowerową. Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach, który odpowiadał 
za realizację inwestycji, zgłosił to zadanie 
do ogólnopolskiego konkursu. 

W tegorocznej, dziewiętnastej edycji 
przedsięwzięcia, o tytuł „Modernizacji 
Roku” w 12 kategoriach walczą 62 in-
westycje z całego kraju. Przebudowana  
ul. Akademicka w Gliwicach rywalizuje  
w kategorii „Rewitalizacja zespołów  
i obszarów urbanistycznych” z realizacjami  
z Bytomia, Krotoszyna, Rzeszowa i Wał-
brzycha. Wszystkie zgłoszone obiekty oce-
ni konkursowe jury, ale swoje głosy mogą 
oddawać także internauci. Na gliwicką 
inwestycję można głosować na stronie in-
ternetowej www.modernizacjaroku.org.pl.

Celem konkursu, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Ochrony Narodo-
wego Dziedzictwa Materialnego i Targi 

Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale 
Związku Powiatów Polskich, jest wyłonie-
nie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć 
budowlanych ukończonych w roku 2014 
i wyróżniających się szczególnymi walo-
rami. Ideą konkursu jest propagowanie  
i wspieranie działań dla ratowania obiek-
tów i budowli dziedzictwa narodowego 
oraz promocja modernizacji, przebudowy, 
rewitalizacji terenów, rozbudowy obiek-
tów i urządzeń dla uzyskania efektów 
użytkowych i estetycznych. 

Warto wspomnieć, że tytuł „Moder-
nizacji Roku” zyskały dotąd dwa gliwickie 
przedsięwzięcia. W 2010 r. wyróżniono  
w ten sposób zmodernizowaną ulicę Wie-
czorka, a dwa lata później – w kategorii 
„Obiekty użyteczności publicznej” – nową 
siedzibę Zarządu Dróg Miejskich z Centrum 
Sterowania Ruchem, którą doceniono  
za nowoczesne rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach  
i jakość korzystania z usług urzędu.        (bom)

Kolory miasta

Modernizacja roku – głosuj na ul. Akademicką

Metamorfoza dawnego budynku Kinoteatru X przy ul. ks. M. Strzody 
(obecnie siedziba Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Śląskiej) 
to udane połączenie „unowocześnienia” obiektu przy poszanowaniu 
walorów zabytkowych. 

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki
 / 

ar
ch

iw
um

 U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

K.
 K

rz
em

iń
sk

i /
 m

at
er

ia
ły

 P
RU

iM

www.modernizacjaroku.org.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  26/2015 (749), 25 czerwca 201512

MIASTO I MIESZKAŃCY

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie 
zostało zrobione oraz odgadnie 
tytuł książki, do której ono na-
wiązuje, może wziąć udział w 
konkursie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach. Znasz 
rozwiązanie?

Bibliotekarze stanęli przed 
obiektywem Bożeny Nitki. W efek-
cie powstały zdjęcia z literackim 
klimatem. Co miesiąc publikowa-
ne jest jedno. Pierwsze trzy oso-
by, które odgadną, jakie miejsce  
w Gliwicach zostało sfotografo-
wane oraz podadzą tytuł książki, 
otrzymają nagrody. Oto podpo-
wiedzi czerwca. 

Tytuł książki: las, miód i przy-
jaciele – to główne składniki tej 
książeczki dla dzieci.

Miejsce: w budynku tym nie-
przerwanie od 1945 r. znajduje 
się szkoła (proszę podać nazwę  
i numer szkoły). 

Odpowiedzi należy przesłać 
do 30 czerwca na adres instruk-
cyjny@biblioteka.gliwice.pl, 
wpisując w tytule wiadomości 
„PO NITCE”. Więcej dowiesz się 
w internecie. 

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL
WWW.BOZENANITKA.COM

PO NITCE DO... KSIĄŻKI!
Uwaga konkurs!

18 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości DIAMENTOWYCH GODÓW. Z myślą o 12 parach przygotowano okolicznościowe 
dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W gronie świętujących 60-lecie swoich związków znaleźli się (według porządku alfabetycz-
nego): Zofia i Mieczysław Chomiccy, Róża i Herman Foitowie, Elżbieta i Eligiusz Franuszkiewiczowie, Julia i Stanisław Jadachowie, Jadwiga  
i Ewald Kłykowie, Józefa i Stanisław Konarscy, Blandyna i Stanisław Milerowie, Stanisława i Tadeusz Naruszewiczowie, Irena i Leon Woźnia-
kowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: Stanisławę i Mariana Feretów, Jadwigę i Herberta 
Mików, a także Bronisławę i Eugeniusza Sobockich, którzy tego dnia celebrowali 70. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.             (bom)

DIAMENTOWE GODY
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MUZEUM 
ZAPRASZA

1 lipca odbędzie się ostatnie w tym sezonie spotka-
nie z cyklu „Środa dla Seniorów”. – Tym razem bliżej 
przyjrzymy się historii gliwickiego klubu sportowego 
Piast – zapowiadają pomysłodawcy przedsięwzięcia. 

Od 18 czerwca w Zamku 
Piastowskim (ul. Pod Murami 2) 
można oglądać wystawę „70 lat 
Piasta Gliwice”, zorganizowaną 
w związku z obchodzonym  
w tym roku jubileuszem 
70-lecia powstania klubu. Po 
ekspozycji oprowadzać będzie 
Grzegorz Muzia, współtwórca 
scenariusza wystawy, miło-
śnik klubu i jego wieloletni 
współpracownik. W spotkaniu 
weźmie udział także Wojciech 
Rutyna – wieloletni trener, 
działacz, a obecnie kierownik 
sekcji lekkoatletycznej Piasta 
Gliwice. Początek – godz. 12.00.  
Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc obowiązują za-
pisy pod numerem telefonu  
32/335-44-03.

Natomiast od 30 czerwca 
do 3 lipca oraz w sierpniu gli-
wiccy muzealnicy zapraszają 
wszystkie dzieci wraz z rodzi-
cami w wakacyjną podróż.  
– Tych, którzy w odwiedzą 
Zamek Piastowski czeka wy-
prawa do starożytnego Egiptu  
i w głąb średniowiecza – w świat 
rycerzy, a spacerując ulicz-
kami Starego Miasta trafimy  

do XVII-wiecznych Gliwic. 
Dowiemy się również, jak 
dawniej bawiły się śląskie 
dzieci, poznamy historię pił-
ki nożnej i usłyszymy, czego 
należy się bać. Będzie też co 
nieco o zawodzie pszczelarza  
i muzealnika – zapowiadają 
organizatorzy zajęć. 

W sierpniu sporo będzie 
się działo także w Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego 
przy ul. Bojkowskiej. – Będzie-
my zgłębiać tajemnice sfinksa, 
poznamy pojęcia takie jak 
ikonografia czy mit, a żeliwna 
plakieta ze świętym Jerzym 
zaprowadzi nas wprost do 
„Złotej legendy”. Na koniec zaś 
sami zamienimy się w artystów 
pięknie dekorujących gipsowe 
repliki wybranych zabytków  
– wymieniają muzealnicy. 

Udział we wszystkich zaję-
ciach jest bezpłatny. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc 
obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja pod numerem telefonu 
32/335-44-03. Harmonogram 
spotkań jest dostępny na stro-
nie www.muzeum.gliwice.pl. 
               (bom)

www.biblioteka.gliwice.pl
www.bozenanitka.com
www.muzeum.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
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ROZMAITOŚCI

Niedługo miną dwa lata od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Ten czas pozwolił na weryfikację dotychczasowych rozwiązań – pokazał, co działa dobrze, a co wymaga 
korekty. Od 1 lipca zmienią się niektóre zasady związane z wywozem śmieci. Jedną z nowości, która  
z pewnością ucieszy mieszkańców i zarządców nieruchomości, będzie lepiej zorganizowany odbiór od-
padów wielkogabarytowych.

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe ze wzglę-
du na duże rozmiary nie mieszczą się  
w standardowych pojemnikach na śmieci. 
To np. meble, okna, dywany, materace, 
drewniane elementy wyposażenia, 
grzejniki, wanny i ceramika sanitarna.  
Odpady wielkogabarytowe będą odbiera-
ne zdecydowanie częściej.
• Zabudowa jednorodzinna i wielorodzin-

na w budynkach, w których mieszczą 
się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne 
– potrzebę wywozu odpadów wielko-
gabarytowych należy zgłosić w firmie 
Remondis, która ustali termin odbioru 
– nie później niż miesiąc od zgłoszenia.  

• Zabudowa wielorodzinna w bu-
dynkach, w których znajduje się  
od 2 do 6 lokali mieszkalnych – po-
trzebę wywozu odpadów wielkoga-
barytowych należy zgłosić w firmie 
Remondis, która ustali termin odbioru 
– nie później niż 14 dni od zgłoszenia.  
Zgłoszenia składane są przez właściciela 
lub administratora budynku pod nume-
rem telefonu 32/231-08-58, e-mailem na 
adres gliwice@remondis.pl lub osobiście 
w siedzibie firmy przy ul. Kaszubskiej 2.

• Zabudowa wielorodzinna w budynkach, 
w których znajduje się więcej niż 6 lokali 
mieszkalnych – odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

 
ODPADY BIODEGRADOWALNE

Kolejna istotna zmiana dotyczy odpa-
dów biodegradowalnych. W ciągu kilku 
następnych miesięcy każda nieruchomość 
zostanie wyposażona w brązowy pojem-
nik na odpady zielone, takie jak np. trawa, 
liście, gałęzie, zwiędłe kwiaty czy inne 
rośliny.

Częstotliwość odbioru odpadów bio-
degradowalnych w mniejszych nierucho-
mościach.
• Zabudowa jednorodzinna i wielorodzin-

na w budynkach, w których mieszczą 
się nie więcej niż 2 lokale mieszkal-
ne – odbiór 240 l co dwa tygodnie  
240 l = 1 pojemnik 120 l + 1 worek 120 l 
lub 2 worki po 120 l

• Zabudowa wielorodzinna w bu-
dynkach, w których znajduje się od  
2 do 6 lokali mieszkalnych – 240 l raz  
w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się 
na działce zagospodarowanej zielenią  
240 l = 1 pojemnik 240 l lub 2 pojemniki 
120 l.

Jeśli odpadów biodegradowalnych jest 
więcej, można również:
• kompostować je w przydomowych 

kompostownikach,
• oddać bezpłatnie w Punkcie Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ulicy Rybnickiej,

• gromadzić w dodatkowych workach 
kupionych w siedzibie firmy Remondis  

w przy ulicy Kaszubskiej 2 (cena worka 
obejmuje wywóz odpadów).

Uwaga! Odpady biodegradowalne 
należy teraz wystawiać w tym samym 
terminie, co odpady segregowane, a nie 
jak do tej pory z mieszanymi.

ODPADY SEGREGOWANE
Zwiększy się częstotliwość wywozu 

odpadów segregowanych w pojemnikach 
lub workach oznaczonych kolorem żółtym 
(tworzywa sztuczne), zielonym (szkło)  
i niebieskim (papier).
• Zabudowa jednorodzinna oraz wie-

lorodzinna w budynkach, w których  
mieszczą się nie więcej niż 2 lokale 
mieszkalne – odbiór dwa razy w mie-
siącu, zgodnie z harmonogramem 
dostarczonym przez firmę Remondis, 
dostępnym także na www.segreguj.
gliwice.eu w zakładce „Harmonogram 
wywozu”. 

• Zabudowa wielorodzinna w budynkach, 
w których znajduje się od 2 do 6 lokali 
mieszkalnych – odbiór raz w tygodniu. 

• Zabudowa wielorodzinna w budynkach, 
w których znajduje się więcej niż 6 lokali 
– odbiór dwa razy w tygodniu. 

W razie potrzeby dodatkowe worki 
przeznaczone do selektywnej zbiórki 
można pobrać bezpłatnie w siedzibie fir-
my Remondis przy ul. Kaszubskiej 2.  

Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych  
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (tel. 32/238-54-22, e-mail: 
pu@um.gliwice.pl, pok. 012 na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21).

 

    (pu)

Gospodarka odpadami. Co nowego?

KIEDY PICIE ALKOHOLU  
STAJE SIĘ PROBLEMEM? 

JEŚLI:
 ¾ zwiększa się ilość i częstotliwość spo-
żywania alkoholu,

 ¾ zmienia się rola alkoholu w życiu 
(picie nie jest już tylko elementem 
wzorca kulturowego, ale staje się 
sposobem na stres, smutek, samot-
ność, lęk),

 ¾ postępuje przywiązanie do sytu-
acji picia (narasta koncentracja na 
sytuacjach związanych z piciem, 
oczekiwanie na moment picia, cele-
browanie picia, niepokój w sytuacji 
niemożności napicia się),

 ¾ alkohol spożywany jest w nieodpo-
wiednich sytuacjach, jak: okres ciąży  
i karmienia piersią, prowadzenie 
pojazdów, przy spożywaniu leków 
wchodzących w reakcje z alkoholem, 
pomimo chorób wykluczających spo-
żywanie alkoholu itp.,

 ¾ nasilają się incydenty upojenia,
 ¾ pojawia się zaniepokojenie piciem 
i uwagi krytyczne wyrażane przez 
osoby bliskie oraz sygnały sugerujące 
ograniczenie ilości lub powstrzymanie 
się od picia,

 ¾ używanie alkoholu staje się sposo-
bem usuwania przykrych skutków 
poprzedniego picia (klinowanie),

 ¾ pojawiają się trudności w przypomi-
naniu sobie, co się działo poprzed-
niego dnia w sytuacjach związanych 
z piciem,

 ¾ rosną negatywne konsekwencje nad-
używania alkoholu, a mimo to picie 
jest kontynuowane.

KIEDY WYSTĘPUJE ZESPÓŁ 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU?

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgod-
nie z kryteriami zawartymi w  
10. edycji Międzynarodowej Klasyfika-
cji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów 
(ICD 10), należy definiować jako 
wystąpienie przynajmniej trzech z 
następujących objawów, w okresie 
przynajmniej jednego miesiąca lub w 
ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych 
okresach krótszych niż miesiąc:

 ¾ silne pragnienie lub poczucie przy-
musu picia (głód alkoholowy),

 ¾ upośledzenie zdolności kontrolowania 
zachowań związanych z piciem (trud-
ności w powstrzymywaniu się od picia, 
trudności w zakończeniu picia, trudno-
ści w ograniczaniu ilości wypijanego 
alkoholu),

 ¾ fizjologiczne objawy zespołu absty-
nencyjnego w sytuacji ograniczenia 
lub przerywania picia (drżenie, nadci-
śnienie tętnicze, nudności, wymioty, 
biegunka, bezsenność, niepokój,  
w krańcowej postaci majaczenie) lub 
używanie alkoholu w celu uwolnienia 
się od objawów abstynencyjnych,

 ¾ zmieniona (najczęściej zwiększona) 
tolerancja alkoholu, potrzeba spo-
żywania zwiększonych dawek dla 
osiągnięcia oczekiwanego efektu,

 ¾ koncentracja życia wokół picia kosz-
tem zainteresowań i obowiązków,

 ¾ uporczywe picie alkoholu mimo 
oczywistych dowodów występowania 
szkodliwych następstw picia.

 
Pamiętaj!

Uzależnienie od alkoholu jest cho-
robą chroniczną, postępującą i poten-
cjalnie śmiertelną. 

Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 
Chcesz wiedzieć więcej?  
Przyjdź lub zadzwoń:

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
ul. Zwycięstwa 21,  
44 -100 Gliwice 
pok. 235, II piętro,  
tel. 32/239-12-95 

mailto:gliwice@remondis.pl
www.segreguj.gliwice.eu
www.segreguj.gliwice.eu
mailto:pu@um.gliwice.pl
www.instagram.com/gliwice_official
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OGŁOSZENIA

Numer naboru DO/2/2015

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze referenta ds. handlowych  

na Giełdzie Samochodowej przy ul. Kujawskiej 112,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• dokonywanie operacji kasowych 

związanych z działalnością giełdy,
• rozliczanie i przygotowywanie go-

tówki do banku,
• wystawianie i przechowywanie 

dokumentów kasowych,
• wystawianie faktur VAT,
• pobieranie biletów z Urzędu Miej-

skiego, ich ewidencjonowanie  
i rozliczanie,

• rozliczanie poborców opłat targo-
wych i parkingowych,

• ewidencjonowanie płatności i na-
leżności dzierżawców,

• rozliczanie miesięcznych i okreso-
wych operacji sprzedaży,

• udzielanie informacji klientom.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum średnie 

(ekonomia, administracja, rachun-
kowość, zarządzanie),

• co najmniej 3-letni udokumen-
towany staż pracy na podobnym 
stanowisku,

• bardzo dobra znajomość obsłu-
gi komputera (w tym pakietu  
MS Office),

• znajomość uchwały nr XVI/346/ 
2012 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 16 lutego 2012 r.,

• znajomość uchwały nr XXVIII/512/ 
2012 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 13 grudnia 2012 r.,

• znajomość uchwały nr XXXVIII/776/ 
2013 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 7 listopada 2013 r.,

• znajomość ogólnych zasad wysta-
wiania faktur VAT,

• dyspozycyjność (praca w weekendy 
i święta), 

• posiadanie obywatelstwa pol-
skiego, 

• pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
• staż pracy w jednostce budżetowej.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• rzetelność, uczciwość, wysoka 

kultura osobista, samodzielność, 
komunikatywność, odporność na 
stres.

Informacja o warunkach pracy  na 
danym stanowisku:
• praca w budynku Giełdy Samo-

chodowej przy ul. Kujawskiej 112  
w Gliwicach,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia oraz telefoniczna 

obsługa klienta,
• praca w stresie, pod presją czasu,
• praca według harmonogramu 

ustalonego przez kierownika Giełdy 
Samochodowej (również w soboty, 
niedziele i święta).

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

numeru naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy i formu-

larz oświadczeń (opublikowane na 
stronie www.mzuk.pl w zakładce 
BIP / Praca w MZUK ),

• kserokopie dokumentów potwier-
dzających staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 
oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim,  
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 29 czerwca 2015 r. do godz. 
15.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do MZUK 
po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu  
32/335-04-35.

Termin testu merytorycznego i infor-
matycznego zostanie opublikowany 
na stronie www.mzuk.pl w zakładce 
BIP / Praca w MZUK wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 

Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Miejskim Zarządzie 
Usług Komunalnych w Gliwicach,  
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
był niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie  pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe,

• kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia, wraz  
z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność,

• wzory wymaganych oświadczeń 
oraz kwestionariusz osobowy 
zostały opublikowane na stronie 
internetowej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
www.mzuk.pl w zakładce BIP / 
Praca w MZUK / Pliki do pobrania, 

• treść uchwał Rady Miejskiej  
w Gliwicach znajdują się na stro-
nie internetowej http://bip.gliwice.
eu/prawo_lokalne/uchwaly_ra-
dy_miasta,

• regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Miejskim 
Zarządzie Usług Komunalnych  
w Gliwicach jest dostępny na stro-
nie internetowej www.mzuk.pl  
w zakładce BIP / Praca w MZUK / Pli-
ki do pobrania oraz w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2014 r., poz. 1202) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Gliwicach  

przy ul. Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na wysokość stawki  
czynszu na niżej wymienione garaże.

I PRZETARG

Lp. Adres garażu Pow.
użytkowa (m2)

Cena minimalna za  
1 m2 pow. użytkowej (zł)

Wadium 
(zł)

Godziny 
oględzin

1. Malinowskiego 8/G-4 15,50 5,00 zł 500,00 zł 9.45-10.00

2. Górnych Wałów 19/G-2 15,92 5,00 zł 500,00 zł 9.00-9.15

II PRZETARG

Lp. Adres garażu Pow.
użytkowa (m2)

Cena minimalna za 1 m2 
pow. użytkowej (zł)

Wadium 
(zł)

Godziny 
oględzin

1. Nadrzeczna 15,73 5,00 zł 500,00 zł 9.00-9.15

2. Pszczyńska 7/G-3 16,00 5,00 zł 500,00 zł 10.30-10.45

3. Pszczyńska 29/G-5 16,28 5,00 zł 500,00 zł 10.00-10.15

4. Kasprowicza 8/G-2 13,23 5,00 zł 500,00 zł 9.00-9.15

Przetarg rozpocznie się 10 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad (I piętro, pok. nr 121) 
przy ul. Dolnych Walów 11. Ofertę cenową wraz z niżej wymienionymi dokumentami należy 
złożyć do 9 lipca 2015 r. do godz. 14.00 w Dziale Eksploatacji (I piętro, pok. 106) przy ul. Dolnych  
Wałów 11, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres 
oferenta oraz adres garażu, którego oferta dotyczy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest 
złożenie na formularzu, pisemnej oferty zawie-
rającej:
a. datę,
b. imię, nazwisko i adres oferenta,
c.  adres garażu,
d. oferowaną wysokość stawki czynszu za m² 

powierzchni garażu,
e. podpis osoby składającej ofertę lub osoby 

upoważnionej,
wraz z następującymi dokumentami:
•  dowodem uiszczenia wadium w wysokości 

500,00 zł, 
•  oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią re-

gulaminu przetargu i wzorem umowy najmu 
garażu,  a także warunkami technicznymi ga-
rażu (załącznik nr 3),

•  oświadczeniem o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu m.in. podatku, najmu, 
dzierżawy (załącznik nr 4),

•  w przypadku przystąpienia do przetargu osoby 
prawnej należy złożyć aktualny odpis z wła-
ściwego rejestru oraz umowę spółki cywil-
nej, jeśli taką zawarto albo złożyć aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej, wystawione nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu prze-
targu.

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

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski 
S.A. I o/Gliwice, nr konta 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego oraz wzorem umowy najmu, 
można zapoznać się w Dziale Eksploatacji (I pię-
tro, pok. 107) ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych  
Wałów 11, w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości, a osoba przystępująca 
do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi 
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone upoważ-
niającej ją do podejmowania czynności w imieniu 
osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału  
w przetargu tylko na jeden garaż.

Wpłacone wadium podlega: 
•  zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

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

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali,

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

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

Prace remontowe i modernizacyjne związane  
z przygotowaniem garażu do użytkowania najem-
ca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta, organizator za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wy-
cofania garażu z przetargu bez podania przyczyny.

Garaże zostaną udostępnione w celu oględzin 
1 lipca 2015 r. w godzinach podanych w tabeli.

Powiatowy 
Urząd Pracy 

informujeOferty  
z 18 czerwca 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki 
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 

lub telefoniczny w PUP Gliwice, Plac Inwalidów 
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

• elektromonter – wykształcenie zawodowe, do-
świadczenie zawodowe mile widziane, realizacja 
zadań z zakresu montażu instalacji elektrycznych, 
elementów automatyki przemysłowej, umowa na 
czas określony, miejsce pracy: Gliwice; 

• konsultant ds. technicznego wsparcia klienta 
– wykształcenie min. średnie informatyczne lub 
pokrewne, komunikatywna znajomość jęz. angiel-
skiego, znajomość relacyjnych baz danych, syste-
mu DOS, obsługi systemów z rodziny Unix – mile 
widziana, znajomość systemów obsługi sprzedaży 
detalicznej lub magazynowej będzie dodatkowym 
atutem, rejestracja zgłoszeń telefonicznych oraz 
e-mailowych, powiadamianie pracowników II linii 
o występujących nieprawidłowościach, miejsce 
pracy: Gliwice;

• kontroler jakości – wykształcenie min. zawodowe, 
doświadczenie: 6 miesięcy, spostrzegawczość, 
sprawność manualna, wizualna kontrola części 
samochodowych oraz ich naprawa, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Kleszczów k/Gliwic; 

• monter – doświadczenie zawodowe min. 2 lata, 
znajomość rysunku technicznego, umiejętność 
szczepiania konstrukcji, obsługa palnika, umo-
wa-zlecenie, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
Zabrze; 

• ślusarz – monter do przyuczenia – wykształcenie 
zawodowe lub średnie kierunkowe, umiejętność 
czytania rysunku technicznego oraz znajomość 
techniki montażu drobnych urządzeń z zakresu 
ręcznej obróbki ślusarskiej, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice-Łabędy;

• technik ds. monitoringu środowiska – wykształ-
cenie średnie (technik ochrony środowska, tech-
nik mechanik), doświadczenie zawodowe mile 
widziane, prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo 
jazdy kat. C+E, dyspozycyjność, zakres obowiąz-
ków: wizje lokalne obiektów, pobieranie próbek 
gleb, gruntów, wód, ścieków oraz ewidencja  
i zabezpieczenie pobranych próbek, kontakt  
z klientami, miejsce pracy: teren kraju.

OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Szczegóły na www.zbm1tbs.gliwice.bip.info.pl w zakładce Zamówienia Publiczne

 X  Wykonanie remontu elewacji fron-
towej, elewacji tylnej i szczytowej 
wraz z ociepleniem i kolorystyką 
oraz remontu klatki schodowej 
w budynku mieszkalnym przy  
ul. Błogosławionego Czesława 40 
w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
25 czerwca 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
25 czerwca 2015 r. o godz. 10.00

 X  Wykonanie remontu elewacji fron-
towej, tylnej i ścian szczytowych 
wraz z ociepleniem i kolorystyką 
oraz wykonanie remontu klatki 
schodowej w budynku mieszkal-
nym przy ul. Błogosławionego 
Czesława 40A w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
25 czerwca 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
25 czerwca 2015 r. o godz. 10.30

 X  Wykonanie remontu elewacji fron-
towej i tylnej wraz z ociepleniem  
i kolorystyką, remontu dachu, 
uporządkowania i dobudowy 
przewodów kominowych oraz 
przebudowy instalacji gazowej 
w budynku mieszkalnym przy  
ul. Błogosławionego Czesława 42 
w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
26 czerwca 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
26 czerwca 2015 r. o godz. 10.00

 X  Wykonanie remontu elewacji fron-
towej z kolorystyką oraz elewacji 
od strony podwórza budynku usłu-
gowego przy ul. Dolnych Wałów 11 
w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
26 czerwca 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
26 czerwca 2015 r. o godz. 10.30

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

http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
http://www.mzuk.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.zbm1tbs.gliwice.bip.info.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  26/2015 (749), 25 czerwca 2015 15

OGŁOSZENIA

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. WOLNOŚCI 26, lokal nr 2, 
parter, pow. 47,90 m2 + pom. 
przynależne 6,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka  
z WC
Termin przetargu: 
2 lipca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
96 100,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 8, lokal 
nr 5, I piętro, pow. 44,13 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, spiżarka
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
102 100,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 17, lokal  
nr 6, II piętro, pow. 49,50 m2  
+ piwnica 6,90 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
104 000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. RÓŻY LUKSEMBURG 17, 
lokal nr 3, I piętro, pow.  
39,00 m2 + piwnica 8,70 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
70 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. KOZIELSKA 20, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 21,85 m2 + pom. 
przynależne 2,45 m2, 1 pokój, 
kuchnia, dostęp do WC usytu-
owanego w częściach wspól-
nych
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
42 200,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. JASIŃSKIEGO 11, lokal nr 9,  
II piętro, pow. 48,94 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka

Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
112 700,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. RYDYGIERA 27, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 35,85 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
82 300,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. PRYMASA STEFANA WY-
SZYŃSKIEGO 7, lokal nr 6,  
III piętro, pow. 123,55 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
222 700,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. BEDNARSKA 5, lokal nr 5, 
poddasze, pow. 65,42 m2 + piw-
nica 3,19 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
133 900,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 12.35 do 13.00
Wadium: 6700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. BEDNARSKA 5, lokal nr 2,  
I piętro, pow. 87,61 m2 + piwni-
ca 13,34 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
198 500,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 12.35 do 13.00
Wadium: 10 000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. ŚREDNIA 6, lokal nr 2, I pię-
tro, pow. 46,43 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, spiżarka
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
95 900,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 11.45 do 12.00

Wadium: 4800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. MIKOŁOWSKA 16, lokal  
nr 8, IV piętro, pow. 27,82 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
59 300,00 zł
Termin oględzin: 30 czerwca  
2015 r. od godz. 10.40 do 10.55
Wadium: 3000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, lokal  
nr 4A, IV piętro, pow. 78,19 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
108 800,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 2015 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 18, lokal  
nr 4, II piętro, pow. 67,21 m2, 
3 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
121 700,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2015 r.  
od godz. 13.15 do 13.30
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal nr 3,  
III piętro, pow. 46,33 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuchnia 
(z dostępem do WC pozosta-
jącego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
70 000,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2015 r.  
od godz. 14.55 do 15.10
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal 
nr 12, I piętro – oficyna, pow. 
73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, WC, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 
182 000,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 2015 r.  
od godz. 12.30 do 12.45
Wadium: 9100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WAR-
SZAWSKIEGO 1, lokal nr 5A,  
II piętro, pow. 68,73 m2 +  
2 piwnice o łącznej pow. 5,54 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
149 700,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.20
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WAR-
SZAWSKIEGO 1, lokal nr 8, pod-
dasze, pow. 60,12 m2 + piwnica  
o pow. 5,55 m2, 2 pokoje, przed-
pokój, kuchnia (z dostępem do 
WC z klatki schodowej, pozosta-
jącego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
126 700,00 zł
Termin oględzin: 3 lipca 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.20
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal 
nr 1, poddasze, pow. 103,75 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
88 300,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 14.40 do 14.55
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal 
nr 2, poddasze, pow. 78,99 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
81 900,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 14.40 do 14.55
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, 
lokal nr I, piwnica, pow.  
71,53 m2, 5 pomieszczeń użyt-
kowych, 2 sanitariaty, pomiesz-
czenie gospodarcze, korytarz
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
163 900,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

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

Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
5800,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. SKOWROŃCZA 2, lokal 
nr I, parter, pow. 42,40 m2,  
2 pomieszczenia użytkowe, 
WC, korytarz
Termin przetargu: 2 lipca 2015 r., 
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
142 000,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
26 czerwca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 7, lokal nr U-6, 
poddasze, pow. 15,60 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
31 200,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca  
2015 r. od godz. 12.10 do 12.25
Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. DWORCOWA 43, lokal  
nr II, parter, pow. 27,39 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
121 400,00 zł
Termin oględzin: 30 czerwca  
2015 r. od godz. 11.15 do 11.30
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. NORBERTA BARLICKIEGO 13, 
lokal nr II, parter, I piętro, pow. 
76,24 m2, 6 pomieszczeń, WC, 
korytarz, klatka schodowa
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
136 800,00 zł

Termin oględzin: 30 czerwca  
2015 r. od godz. 11.45 do 12.00
Wadium: 6900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 15, lokal  
nr I, parter, pow. 49,81 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
115 400,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2015 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. PSZCZYŃSKA 9A, garaż nr 2, 
pow. 11,70 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 lipca 2015 r., 
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
7400,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2015 r.  
od godz. 12.45 do 13.00
Wadium: 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 lipca 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ BONY 3, lokal  
nr 7A, III piętro, pow. 22,66 m2, 
3 pomieszczenia, pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne

Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
27 200,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2015 r.  
od godz. 14.20 do 14.35
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12,  
I piętro, pow. 36,87 m2, 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
23 100,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca 2015 r. 
od godz. 14.10 do 14.25
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  Ul. PODLESIE 1, garaż nr 5, par-
ter, pow. 20,31 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 16 lipca 2015 r., 
godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
15 400,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca 2015 r. 
od godz. 14.10 do 14.25
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własno-
ści niezabudowanej nierucho-
mości, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej 
w Gliwicach przy ul. Kraszews- 
kiego, oznaczonej jako działka 
nr 76 o pow. 0,1000 ha, obr. 
Łabędy, dla której prowadzo-
na jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta 
nr KW GL1G/00014909/0, 
na której usytuowane są ru-
iny murowanej altanki o pow. 
zabudowy 12 m2, na podsta-
wie art. 37 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami.
Termin przetargu:  
13 lipca 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 142 171,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
8 lipca 2015 r.

II ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 
• działka nr 95/15, użytek 

RIVb – grunty orne, pow. 
gruntu 1,4845 ha,

• działka nr 324/145, użytek 
RIVb – grunty orne, pow. 
gruntu 0,2249 ha,

• działka nr 385/144, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, 
pow. gruntu 0,0737 ha,

obr. Pisarzowice, położo-
nych w Pisarzowicach, gmi-
na Toszek, KW nr GL1G/ 

00117237/0, łączna pow. 
gruntu – 1,7831 ha.
Termin przetargu:  
20 lipca 2015 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 178 000,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
19 sierpnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• działka niezabudowana 

nr 509, obręb Kłodnica, 
położona w Gliwicach przy 
ul. Wybrzeże Armii Krajo-
wej 18, użytek „Bi” – inne 
tereny zabudowane, pow. 
gruntu 0,0044 ha, KW  
nr GL1G/00032995/1;

• działka zabudowana  
nr 510, obręb Kłodnica, 
położona w Gliwicach przy 
ul. Wybrzeże Armii Krajo-
wej 18, użytek „Bi” – inne 
tereny zabudowane, pow. 
gruntu 0,0774 ha, KW  
nr GL1G/00032995/1.

Termin przetargu:  
20 lipca 2015 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 393 000,00 zł
Wadium: 39 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
14 lipca 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

KOMUNIKATY

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

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

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

i komunikaty urzędowe/ 
Wykazy nieruchomości  

do wynajęcia, dzierżawy  
lub zbycia

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

że w budynku Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy Placu 
Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu 
umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości  
umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzier-
żawienia, stanowiące włas- 
ność Miasta Gliwice:
•	 nr 123/2015 do 9 lipca 

2015 r.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 402-404 do 2 lipca 

2015 r.;
przeznaczone do wydzierża- 
wienia:
•	 nr 406-407 do 2 lipca 

2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35,  
44-119 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

Modernizacja obiektu  
– wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

przy wejściu głównym do szkoły.

Termin składania ofert: 3 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść  dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi /
Zamówienia publiczne jednostek miejskich
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KULTURA CO?
GDZIE?      
KIEDY?

25 CZERWCA (CZWARTEK)
 ■ godz. 12.30: „Najlepsi z najlepszych” – wystawa prac 

laureatów Międzynarodowego Konkursu Graficzne-
go na Ekslibris z lat 1995 – 2015 w Stacji Artystycznej 
RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ■ godz. 16.00: Koncert eliminacyjny do VII Festiwalu 
Rytm Gliwice na Rynku – wstęp wolny

 ■ godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obowiązują zapisy 
(sar@gtwgliwice.pl)

 ■ godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie z gra-
mi w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp 
wolny

 ■ godz. 20.00: „Czwartek jazzowy” – jam session w sty-
listyce jazz dedykowany pamięci Tadeusza Paczkow-
skiego w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów Wojen-
nych 1) – wstęp wolny

26 CZERWCA (PIĄTEK)
 ■ godz. 18.00: Spotkanie z Justyną Wydrą, autorką 

książki „Esesman i Żydówka” w Stacji Artystycznej  
RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ■ godz. 20.00: Noc Świętojańska – koncert zespołów 
Curly Heads i Bracia z gościnnym udziałem Krzysztofa 
Cugowskiego na Placu Krakowskim

27 CZERWCA (SOBOTA)
 ■ godz. 18.30: „I Have a Dream” – taneczny show do 

muzyki zespołu ABBA w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 19.00: Breslauer Cocktail – koncert przebojów 
okresu międzywojennego w Runiach Teatru Victoria 
(Aleja Przyjaźni 18) w ramach cyklu „Sezon Letni”

28 CZERWCA (NIEDZIELA)
 ■ godz. 10.00: Rajd rowerowy do Zbrosławic z cyklu 

„Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto”. Start spod 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) 

 ■ godz. 17.00: „I Have a Dream” – taneczny show do 
muzyki zespołu ABBA w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 18.00 i 20.00: Kino Plenerowe – pokazy filmo-
we w Wilczym Gardle – wstęp wolny

 ■ godz. 19.00: „Człowieczy los” – koncert piosenek 
Anny German w wykonaniu Alony Szostak, aktor-
ki Teatru Rozrywki w Chorzowie w Runiach Teatru 
Victoria (Aleja Przyjaźni 18) w ramach cyklu „Sezon 
Letni”

29 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)
 ■ godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa arty-

stycznego w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)  
– wstęp wolny

30 CZERWCA (WTOREK)
 ■ godz. 11.00: „Muzeum wychodzi na ulicę” – lekcja 

muzealna w Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2)  
i spacer po starówce z cyklu „Wakacyjna podróż 
z Muzeum w Gliwicach” – obowiązują zapisy  
(tel. 32/335-44-03)

 ■ godz. 16.00: „Winylowe wakacje – piosenki z podró-
ży” – spotkanie muzyczne dla seniorów z cyklu „Pod-
wieczorek przy gramofonie” w Stacji Artystycznej  
RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ■ godz. 19.00: „Teatr na Stacji” – bezpłatne zajęcia 
teatralne dla dorosłych w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – obowiązują zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

1 LIPCA (ŚRODA)
 ■ godz. 12.00: „Środa dla Seniorów” – oprowadzanie 

po wystawie „70 lat Piasta Gliwice” w Zamku Pia-
stowskim (ul. Pod Murami 2) – obowiązują zapisy 
(tel. 32/335-44-03)

KINO POD CHMURKĄ

TEATRALNE PODRÓŻE  
W RUINACH

Ostatni dzwonek w szkole wybrzmi w piątek, 26 czerwca, a ostatni dzwonek w siedzibie Gli-
wickiego Teatru Muzycznego przy Nowym Świecie – w niedzielę, 28 czerwca. Przełom czerwca  
i lipca to czas na podróże, ale zamiast wyjeżdżać w poszukiwaniu wrażeń wystarczy w waka-
cyjne weekendy zajrzeć do Ruin Teatru Victoria. 

Tam, od 27 czerwca do 11 lipca, 
czekają nas muzyczno-filmowo-te-
atralne podróże, na które zaprasza 
Gliwicki Teatr Muzyczny. Na począ-
tek – sentymentalna. W pierwszą 
wakacyjną sobotę przeniesiemy się 
w czasie do przedwojennego Wro-
cławia. To będzie muzyczna wypra-
wa z zespołem Breslauer Cocktail, 
który czerpiąc z jazzu, swingu i mu-
zyki etnicznej zabierze słuchaczy do 
lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Dzień 
później aktorka Teatru Rozrywki  
w Chorzowie – Alona Szostak – wraz 
z zespołem udowodni, że piosenki 
Anny German są ponadczasowe.  
A to dopiero początek wydarzeń  
w ramach Sezonu Letniego w Te-
atrze Victoria. 

Kolejny weekend pozwoli nam 
rozsmakować się w Hiszpanii. Już 
w piątek, 3 lipca, Ruiny Teatru przy 
al. Przyjaźni zmienią się w kino,  
w którym zobaczymy kultowe „Tan-
go” Carlosa Saury. W programie 
piątkowych atrakcji znalazł się też 
mistrzowski pokaz tanga, któremu 
ton nada Ariel Ramirez Tango Qu-
artet. W sobotę przyjdzie czas na 
fiestę! Będą smakowite warsztaty 
kulinarne, nauka języka, literac-
ka podróż  do iberyjskich miast 
i miasteczek oraz taneczna fiesta  
z zespołem Roman Mendez y su 

SabroSon. Gorący łaciński weekend 
zakończy się w niedzielę, 5 lipca, 
nauką hiszpańskiego dla dzieci  
i filmową opowieścią o życiu Violety 
Parry, słynnej chilijskiej pieśniarki, 
degustacją portugalskiego trunku 
oraz niebanalnym, koncertowym 
połączeniem muzyki indyjskiej  
i flamenco. 

W trzeci i ostatni weekend Se-
zonu Letniego w Ruinach Victorii 
spotkamy się z kulturą żydowską  
w filmie i muzyce. 11 lipca, po fil-
mowym seansie „Kabaretu Śmierci”, 
wysłuchamy muzyki klezmerskiej ze 
Słowacji w wykonaniu Mojśe Band. 

Dzień później życie chasydzkiej 
społeczności pokaże obraz „Wypeł-
nić pustkę”, a uczestnicy koncertu 
„Sekretny ogród” zespołu Anashim 
będą mieli okazję poznać polskie 
przekłady żydowskich pieśni, ory-
ginalnie wykonywanych w językach 
jidysz czy hebrajskim. 

Szczegółowy program Sezonu 
Letniego w Teatrze Victoria można 
znaleźć w internecie. 

         

Gliwickie KINO PLENEROWE to 
okazja by co niedzielę spędzić czas 
na świeżym powietrzu i obejrzeć fil-
mowe przeboje na dużym ekranie. 
Każdy seans rozpoczyna się o 18.00 
filmem dla dzieci. Z kolei pokazy dla 
starszych widzów startują o 20.00. 

W najbliższą niedzielę,  
28 czerwca, plenerowe kino zosta-
nie rozstawione w Wilczym Gardle  
przy  Szkole Podstawowej nr 2  
(ul. Goździkowa i przeniesie nas  
w baśniowy klimat. 

Gliwickie KINO PLENEROWE jest 
bezpłatne i otwarte dla wszystkich 
chętnych. O tym, gdzie będzie moż-
na je znaleźć w kolejne wakacyjne 
niedziele można przeczytać na stro-
nie www.gliwice.eu.      (mag)

WWW.TEATR.
GLIWICE.PL

Drodzy Czytelnicy, 
informujemy, że rozwiązaniem krzyżówki MOCNO gliwic-

kiej, którą opublikowaliśmy na łamach „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice” w numerze 2 lipca br. jest hasło:  
CZYTELNIA SZTUKI. Tym, którzy rozwiązali krzyżówkę pra-
widłowo gratulujemy.

Pozdrawiamy serdecznie, 
Redakcja „MSI”
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