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Kolory  
miasta

W Gliwicach to miasto jest najczęściej 
angażowane w ratowanie dziedzictwa kul-
turowego. Ewa Pokorska, miejski konser-
wator zabytków, wskazuje też inne źródła 
pozyskiwania dotacji na ten cel.

Niebiesko-czerwoni 
szykują się do boju

Skład pierwszej drużyny Piasta Gliwice 
zasiliło dwóch piłkarzy z portugalskiego  
SC Braga oraz dwóch młodych wychowan-
ków klubu. Piast chce zaskoczyć kibiców 
kolejnymi transferami. 

Prezydent Gliwic 
nagrodzony w Zabrzu

Zygmunt Frankiewicz został nagro-
dzony przez Regionalną Izbę Gospodar-
czą Kryształowym Laurem Umiejętności 
i Kompetencji. Uroczystość odbyła się  
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Oko w oko  
z piranią

Gliwickie „tropiki” mają nowych 
mieszkańców. To piranie z gatunku My-
leus schomburgkii! Ryby o wielkości do  
40 cm i wyraźnie widocznym czarnym pa-
sie można zobaczyć w Palmiarni Miejskiej. 

7 852

Zobacz, jak rośnie  
Hala Gliwice 3
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akTualNOścI

PRZeDSZkOlakI!  
ZaPRaSZamy Na 
WaRSZTaTy!

Dom aktywnej młodzieży – filia Gliwickiego centrum 
Organizacji Pozarządowych – zaprasza do nowej Pra-
cowni aktywności Społecznej i edukacji kulturalnej 
„PaSek”. Gospodynią pracowni jest Zebra w Paski  
– przewodniczka po społeczeństwie obywatelskim  
i rzeczywistości społecznej, której przygody można 
czytać co miesiąc w „małym misiu” czyli „Oświato-
wym miejskim Serwisie Informacyjnym” oraz na stro-
nie www.zebrawpaski.blogspot.com.

– Między 27 a 31 stycznia 
zachęcamy przedszkolaków do 
udziału w spotkaniach z Zebrą  
w Paski. Warsztaty „Czy słonie są 
w paski?” dotyczyć będą danych 
osobowych i tego, jak je chronić. 
Zebra powie o rzeczywistości 
przepełnionej informacjami, 
zagrożeniach związanych z ko-
rzystaniem przez najmłodszych 
z Internetu, telefonów komórko-
wych i innych narzędzi nowych 
technologii oraz o współczesnej 
komunikacji – podkreślają orga-
nizatorzy. Zajęcia związane są  
z obchodzonym 28 stycznia 
Międzynarodowym Dniem 
Ochrony Danych Osobowych.

Warsztaty będą się odbywać 
w godzinach przedpołudnio-
wych w Pracowni „PASEK” w bu-

dynku filii GCOP Dom Aktywnej 
Młodzieży przy ul. Barlickiego 3. 
Zapraszamy grupy przedszkolne 
liczące maksymalnie 20 osób. 
Czas trwania zajęć to 60 minut. 
Termin i godziny warsztatów 
ustalić można e-mailowo pod 
adresem dam@gcop.gliwice.
eu lub telefonicznie (32/335-
41-05). Liczba miejsc jest 
ograniczona! Informujemy, że  
w  późniejszym czasie odbywać 
się będą również zajęcia dla 
uczniów szkół podstawowych.

Dom Aktywnej  
Młodzieży

PODaTkI lOkalNe

PReZyDeNT GlIWIc 
NaGRODZONy W ZabRZu

ŻłObkI I kluby DZIecIęce
Ostateczny termin dostosowania do zmienionych 
zasad prowadzenia prywatnych żłobków i klubów 
dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do  
lat 3 minie 4 kwietnia 2014 r. 
1. Lokal, w którym prowadzo-

na jest lub będzie ta forma 
opieki, musi spełniać okre-
ślone wymogi.

2. Opiekę nad dziećmi może 
sprawować przygotowany 
do tego personel. 

3. Działalność ta musi być 
wpisana do rejestru prowa-
dzonego przez Prezydenta 
Miasta Gliwice. Placówki 
niezarejestrowane nie będą 
mogły zajmować się tą for-
mą opieki nad dziećmi. 
Od 1 września 2013 r. z bu-

dżetu miasta dofinansowywa-

ny jest pobyt dzieci w jedynym 
żłobku niepublicznym funk-
cjonującym na terenie Gliwic. 
W 2014 r. dofinansowywanie 
pobytu dzieci w żłobkach 
niepublicznych będzie kon-
tynuowane i będzie dotyczyć 
dzieci będących mieszkańcami 
naszego miasta. W I kwartale 
2014 r. zostanie przeprowadzo-
ny kolejny konkurs na dofinan-
sowanie opieki nad dziećmi 
sprawowanej w formie żłobka. 
Do konkursu będą mogły przy-
stąpić podmioty prowadzące 
żłobek wpisany do rejestru. 

Więcej informacji można 
uzyskać w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych urzędu 
miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, pok. 236 
oraz pod nr tel. 32/239-13-36.
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Wydział Podatków i Opłat 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przypomina, że tzw. osoby 
prawne płacące podatek od 
nieruchomości powinny do  
31 stycznia złożyć deklarację  
z tego tytułu na 2014 rok i uregu-
lować pierwszą ratę należności. 
Dotyczy to m.in. spółek, przed-
siębiorstw państwowych, spół-
dzielni, fundacji i stowarzyszeń. 
Kolejne raty podatkowe muszą 
być przekazywane do 15 dnia 
każdego miesiąca. Natomiast 
15 lutego mija termin składania 
deklaracji oraz uiszczenia pierw-
szej raty przez osoby płacące 
podatek od środków transportu. 

Informacje o obowiązują-
cych stawkach podatkowych 
od środków transportowych, 
a także kalkulator przeliczania 
podatku od nieruchomości 
dla osób prawnych są dostęp-
ne na stronie internetowej  
www.gliwice.eu w Wirtual-
nym Biurze Obsługi (Karty 
Usług Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach / Podatki i Opłaty).  
W tym samym dziale moż-
na także znaleźć formularze 
do pobrania lub odebrać je  
w Wydziale Podatków i Opłat 
(IV piętro, pokój nr 467).          

(al)

ZyGmuNT FRaNkIeWIcZ ZOSTał NaGRODZONy PRZeZ ReGIONalNĄ IZbę GOS- 
PODaRcZĄ kRySZTałOWym lauRem umIeJęTNOścI I kOmPeTeNcJI. 

Laury to nagroda dla ludzi 
nieprzeciętnych, wyróżniających 

się firm, organizacji i instytucji, 
które aktywnie i skutecznie 
włączają się w proces tworzenia 
gospodarki rynkowej, jej restruk-
turyzację oraz dostosowanie 
do standardów europejskich.  
To prestiżowe wyróżnienie  
w tym roku otrzymali również: 
Elżbieta Bieńkowska – wicepre-
mier i minister infrastruktury   
i rozwoju, Jacek Krywult – pre-
zydent Bielska-Białej, Paweł 
Olechnowicz – prezes Grupy 
Lotos S.A., Piotr Uszok – pre-
zydent Katowic oraz Ryszard 
Zembaczyński – prezydent  
Opola. 

Diamentowym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji uho-
norowano wybitnego polskiego 
kompozytora, Krzysztofa Pende-
reckiego, a Józef Hen – wybitny 
pisarz i publicysta – otrzymał 
Kryształowy Laur z Diamentem. 

Laury przyznawane są od 
1992 roku. Do tej pory lau-
reatami nagrody byli między 
innymi: Jan Paweł II, prof. Jerzy 
Buzek, Vaclav Havel, José Ma-
nuel Barroso, Andrzej Wajda, 
Krzysztof Zanussi. Uroczysta gala 
wręczenia Laurów odbyła się  
18 stycznia w Domu Muzyki  
i Tańca w Zabrzu.                    (lor)
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TemaT TyGODNIa

Prace przy budowie hali wido-
wiskowo-sportowej w rejonie 
ul. akademickiej i kujawskiej są 
coraz bardziej zaawansowane. 
Patrząc na wykonane już ele-
menty, łatwiej przychodzi nam 
objąć rozmach tej inwestycji  
i wyobrazić sobie efekt końco-
wy. 

Ten będzie imponujący. Przypomnij-
my bowiem, że Hala Gliwice powstają-
ca na 9-hektarowej działce w miejscu 
dawnego stadionu XX-lecia (w bliskim 
sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej) 
pomieści w części głównej aż 15 tys. go-
ści, a więc więcej niż katowicki Spodek 
czy trójmiejska Ergo Arena. Będzie jedną 
z największych hal widowiskowo-spor-
towych w Polsce. Wewnątrz obok hali 
głównej przewidziano m.in. mniejszą 
halę treningową mogącą pomieścić na-
wet 3 tys. widzów, pomieszczenia cen-
trum fitness i odnowy biologicznej oraz 
lokale gastronomiczne. Na zewnątrz po-
wstanie wielopoziomowy parking dla aut 
osobowych i autokarów, wybudowane 
zostaną też nowe zjazdy na ul. Akademic-
ką i Kujawską. 

W hali będzie można organizo-
wać zawody rangi międzynarodowej, 
m.in. w hokeju, lekkoatletyce, tenisie, 
siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, 
halowej piłce nożnej czy boksie. Obiekt 
będzie przystosowany do organizacji 
wydarzeń kulturalnych i estradowych, 
imprez wystawienniczych i targowych, 
a także komercyjnej rekreacji sporto- 
wej. 

Hala ma być  
otwarta jesienią 2015 roku

Co słychać na placu budowy? Roboty 
przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Każdego dnia pracuje tam obecnie  
200 osób. Widoczna jest już druga kon-
dygnacja hali treningowej i centrum 
fitness. Rośnie konstrukcja trybun hali 
głównej. Ich betonowe belki (charakte-

rystyczne „grzebienie”) wznoszą się coraz 
wyżej. W budynku wielopoziomowego 
parkingu wykonano m.in. fundamenty 
pod konstrukcję ścian zewnętrznych  
i niemal wszystkie słupy estakady. 

Inwestycję realizuje wyłoniona  
w przetargu skierniewicka firma Mirbud 
SA. Umowę z nią podpisano w kwietniu 
ubiegłego roku. 

Nazwa „Hala Gliwice”  
ma charakter roboczy

Przypomnijmy, że budowana kosztem 
ponad 320 mln zł hala była dotąd znana 
pod nazwą „PODIUM”. Od czasu listopa-
dowej telewizyjnej kampanii promocyjnej 
używana jest jednak robocza nazwa „Hala 

Gliwice”. Ma ona przyczynić się do pozy-
skania przez miasto sponsora tytularnego 
dla obiektu, co pomogłoby w jego utrzy-
maniu. Roczny koszt utrzymania hali to 
bowiem ok. 8 mln zł. Wymaga to wedle 
szacunków organizowania w tym miejscu 
ok. 50 – 60 imprez rocznie. 

Budowa jest finansowana przez 
miasto m.in. z kredytu pozyskanego na 
korzystnych warunkach w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym. Opiewa on na po-
nad 180 milionów złotych. Do otrzyma-
nia środków z EBI przyczyniły się dobre 
noty ratingowe Gliwic. 

(kik)

ZObacZ, Jak ROśNIe 
Hala GlIWIce!

Więcej informacji o powstają-
cym obiekcie, w tym zdjęcia, 
wizualizacje, doniesienia z pla-
cu budowy oraz widok z kamer 
śledzących na żywo jej postępy, 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.hala.gliwice.eu. 
Serwis prowadzi manager projektu, 
miejska spółka Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji, która 
z racji sprawowania nadzoru nad 
inwestycją posiada informacje  
z pierwszej ręki.
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eDukacJa/SPOłecZeńSTWO

W Górnośląskim centrum 
edukacyjnym (ul. Okrzei 20) 
powstało nowe laborato-
rium chemiczne.

W miejsce starych wyeks-
ploatowanych przez okres  
65 lat dygestoriów zostały 
zainstalowane trzy nowe, 
spełniające wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa pracy komory, 
wyposażone w pełną instalację 
oraz ceramiczny blat. Pozwala 
to na pełne bezpieczeństwo 
pracy i wykonywanie przez 
młodzież doświadczeń i analiz 
chemicznych. Funkcjonalność 
urządzeń zamontowanych 
przez Grupę Unisec z Lubicza 
zachwyciła uczniów, którzy 
kształcą się w klasach o profilu 
technik analityk i technik ochro-
ny środowiska oraz uczniów 
gliwickich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Dzięki 
nowym dygestoriom wykony-
wanie badań staje się bardziej 
ergonomiczne. Szkolne labo-
ratorium na zmianę wizerunku 
czekało wiele lat.                   (nd)

lIcZby RZĄDZĄ śWIaTem
Trójka z „trójki” – Seweryn chlewicki, Dominik Wolny i Szymon Zadeberny  
z Gimnazjum nr 3 w Gliwicach – znalazła się w ścisłym finale grudniowego regio-
nalnego konkursu matematyczno-informatycznego dla gimnazjalistów INFOmaT. 
Zwyciężył Seweryn chlewicki.

Dwuetapowy konkurs zor-
ganizowany przez Liceum Ogól-
nokształcące FILOMATA w Gli-
wicach cieszył się szczególnym 
powodzeniem wśród chłopców. 
Płeć piękną reprezentowała 
Hanna Hopkowicz z gliwickiego 
Gimnazjum nr 4. – W trakcie 
zmagań uczniowie mierzyli się 
z zadaniami, w których mogli 
wykazać się wiedzą na temat 
podzielności liczb, logiki infor-
matycznej i matematycznej, 
algorytmiki oraz budowy stro-
ny internetowej. Rozwiązywali 
także zadania tekstowe z zasto-
sowaniem równań, procentów 

oraz figur geometrycznych – re-
lacjonują pomysłodawcy przed-
sięwzięcia. Ścisły finał konkur-
su miał formę teleturnieju  
„1 z 10”. Uczniowie odpowiadali 
na pytania prowadzącego i mu-
sieli sprostać ścisłym regułom. 
Przy tym wszystkim nie zabrakło 
uśmiechu i śmiechu – wraz ze 
znikającymi szansami pękały 
kolorowe balony, które były 
zarówno dekoracją sali, jak  
i konkursowym rekwizytem. 

Finaliści mieli powody do 
zadowolenia – poradzili sobie 
znakomicie z wyzwaniami 
konkursu, a na koniec zostali 

obdarowani wieloma nagro-
dami. Warto wspomnieć, 
że oprócz zwycięskiej trójki 
uwagę jurorów przykuli Kamil 
Sitarski (Gimnazjum nr 14  
w Gliwicach) oraz Jakub Wia-
terek (uczeń Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach). Jakub pobił 
rekord poprawnych odpowiedzi 
w dziedzinie matematyki. Jego 
imponująca wiedza nie dziwi, 
jeśli weźmie się pod uwagę fakt, 
że nastolatek pracuje nad mate-
matyką w trybie indywidualnym 
i obecnie kończy już program  
II klasy liceum. Gratulacje!

labORaTORIum 
XXI WIeku 

Od roku w Gliwicach działa program „Rodzina 3+”. To 
propozycja dla rodzin wielodzietnych. mogą one ko-
rzystać ze zniżek cenowych w wybranych instytucjach 
oraz podmiotach prywatnych na terenie miasta i wo-
jewództwa. Wystarczy do tego specjalna karta, którą 
można bezpłatnie wyrobić w urzędzie miejskim.

Uczestnikami programu 
mogą być członkowie rodzin 
wielodzietnych, mieszkający 
wspólnie w Gliwicach – rodzice 
(lub rodzic) i inni opiekunowie 
(lub opiekun), którzy mają na 
utrzymaniu troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18. roku ży-
cia lub do 24. roku życia – jeżeli 
dziecko uczy się albo studiuje. 
W programie może uczestni-
czyć każda rodzina wielodziet-
na niezależnie od osiąganego 
dochodu. Warunki te spełnia 
ponad 2700 gliwickich rodzin 
liczących około 15 000 osób.

Do programu przystąpiło 
już 626 rodzin, którym 
wydano 3160 kart 
rabatowych. Z jakich 
atrakcji mogą obecnie 
korzystać?

Posiadaczom kart przy-
sługują różnorodne zniżki  
(w większości 50%) od obowią-
zujących cen na wybrane usługi 
oferowane przez 31 partnerów 
programu, m.in. w obiektach 
sportowych i kulturalnych na 
terenie miasta i województwa. 
Miejsca te są oznaczone na-
klejkami z logo „Rodzina 3+”. 
Ich wykaz (aktualizowany na 
bieżąco) znajdziemy na stronie 
www.gliwice.eu w dziale „Dla 
mieszkańców”. Warto wiedzieć, 
że w ostatnich tygodniach do 
grona dotychczasowych part-
nerów programu przystąpiły:

 X Salon Fryzjerski „estetyka 
Włosa” katarzyna Golba, 
44-113 Gliwice, ul. Poezji 31, 
tel. 604-230-522 (oferuje 
20% zniżki na wszystkie za-
biegi i usługi fryzjerskie);

 X claN cITy Szkoła języka an-
gielskiego, 44-100 Gliwice, 
ul. Jasna 31b oraz ul. Koper-
nika 16, tel. 606-262-591 
(oferuje 50 zł zniżki na kursy 

języka angielskiego, także od 
obowiązujących rabatów);

 X FIScal s.c. beata Zelent, ewa 
Rębisz, 44-100 Gliwice, ul. Da-
szyńskiego 5, tel. 537-755-505 
(oferuje 30% zniżki na sporzą-
dzenie zeznań podatkowych 
osób fizycznych, 20% zniżki na 
sporządzenie wniosku o zwrot 
podatku VAT za materiały bu-
dowlane, 20% zniżki na usługi 
księgowe, bezpłatną pomoc 
przy zakładaniu działalności 
gospodarczej);

 X Fabryka Naukowców  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 12, tel. 604-
339-781 (oferuje 15% zniżki 
na wszystkie zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci).

W ubiegłym roku naj-
większe zainteresowanie 
„Rodziną 3+” odnotowa-
no zimą i podczas waka-
cji. uczestnicy programu 
korzystali najchętniej 
(najczęściej raz w tygo-
dniu) z rodzinnych ofert 
basenów, kąpieliska 
leśnego, palmiarni oraz 
lodowiska.

Przypominamy zarazem, że 
wzorem minionych miesięcy 
Urząd Miejski w Gliwicach za-
prasza do udziału w programie 
prywatnych przedsiębiorców, 
którzy chcą wesprzeć wielo-
dzietne rodziny – np. kina, sale 
zabaw dla dzieci, kluby fitness, 
punkty usługowe, księgarnie. 

SZcZeGÓłOWycH  
INFORmacJI uDZIela 

WyDZIał ZDROWIa  
I SPRaW SPOłecZNycH 

uRZęDu mIeJSkIeGO  
W GlIWIcacH

tel. 32/239-12-59,  
faks: 32/239-12-31,  

e-mail: zd@um.gliwice.pl

NabÓR DO 
PRZeDSZkOlI!

Rozpoczęcie rekrutacji planowane jest na początek marca 
(szczegółowy harmonogram zostanie podany 20 lutego). Wzorem 
lat ubiegłych będzie ona prowadzona przy wsparciu systemu infor-
matycznego. W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty 
dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli trwają prace nad przygo-
towaniem zasad naboru na rok szkolny 2014/2015 – informuje 
Wydział Edukacji UM.                    (kik)
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https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3/partnerzy-programu
mailto:zd@um.gliwice.pl
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NIebIeSkO-cZeRWONI  
SZykuJĄ SIę DO bOJu

POWalcZĄ O TyTuł 
mISTRZOWSkI

25 i 26 stycznia w hali „Jasna 31” w Gliwicach zosta-
ną rozegrane finały młodzieżowych mistrzostw Polski  
w Futsalu u-14. Na boisku zobaczymy dwanaście naj-
lepszych zespołów under 14 z całego kraju. W tym gro-
nie znalazły się dwie drużyny z naszego miasta: GTW 
Futsal Team Gliwice i gospodarz – GaF Jasna Gliwice. 

Z udziału w imprezie szcze-
gólnie cieszą się zawodnicy  
i szkoleniowcy z GTW. Zespół 
wywalczył awans do ogólnopol-
skich rozgrywek w grudniowych 
eliminacjach, rywalizując z GSF 
Gliwice, Akademią Futsalu Pys- 

kowice i brązowymi medalista-
mi mistrzostw Polski 2012 – Re-
kordem Bielsko-Biała. – Bardzo 
nas cieszy awans, szczególnie, 
że dopiero rozpoczynamy profe-
sjonalne szkolenie i jest to nasz 
pierwszy występ w tak poważ-

nym turnieju – mówi Wojciech 
Kaczmarski, pierwszy trener 
GTW Futsal Team Gliwice. 

Uroczyste otwarcie mi-
strzostw zaplanowano 25 stycz-
nia na godz. 12.30. Wcześniej 
– od godz. 8.00 – odbędą się 

mecze eliminacyjne w grupach. 
W sobotnie popołudnie drużyny 
będą walczyć o miejsca IX – XII. 
W niedzielę (26 stycznia) roze-
grane zostaną ćwierćfinały, pół-
finały oraz mecz finałowy, który 
przewidziano na godz. 16.30. 

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie 

(bom)

WWW.GAF 
GLIWICE.PL

Skład pierwszej drużyny Piasta Gliwice zasiliło dwóch 
piłkarzy z portugalskiego Sc braga oraz dwóch mło-
dych wychowanków klubu. Trwają intensywne przy-
gotowania do drugiej części sezonu zasadniczego  
i rundy finałowej T-mobile ekstraklasy.  

Pierwszy wiosenny mecz 
w Ekstraklasie gliwiczanie ro-
zegrają 17 lutego na swoim 
boisku z Wisłą Kraków. Obecnie 
zajmują 11. pozycję w tabeli 
i mobilizują się do sportowej 
rywalizacji. – Pierwszą częścią 
przygotowań był obóz w Ar-
łamowie, gdzie zajęliśmy się 
przygotowaniem fizycznym  
i motorycznym. Ten etap zakoń-
czyliśmy zwycięskim meczem  
z Puszczą Niepołomice. Ko-
lejnym jest obóz w Hiszpanii, 
w której będziemy przygoto-
wywać się już konkretnie pod 
rozgrywki. Głównym akcentem 
będą sparingi. Planujemy sześć 
meczów, w tym spotkanie z mi-
strzem Rosji CSKA Moskwa. Wy-
chodzimy z założenia, że im lepsi 
sparingpartnerzy, tym większy 
progres drużyny – poinformo-
wał trener Marcin Brosz na 
piątkowej konferencji prasowej, 
poprzedzającej wyjazd kadry na 
obóz w Alicante. 

Wychowankowie  
dołączyli do zespołu

Spotkanie zorganizowane 
17 stycznia na stadionie miej-
skim przy ul. Okrzei było okazją 
do zaprezentowania nowych 
członków drużyny. – Mamy 
czterech nowych zawodników. 
Są nimi Patryk Dziczek, Piotr 
Kwaśniewski, Victor Nikiema  
i Herbert Silva Santos. Pierwsza 
dwójka to młodzi gracze, którzy 
są od dłuższego czasu w naszym 
klubie. Byli z nami na obozie, 
zagrali też w meczu z Puszczą, 
w którym zaprezentowali się 
bardzo dobrze – powiedział 
manager drużyny, Bogdan Wilk. 

Piotr Kwaśniewski ma  
17 lat, pierwsze piłkarskie kroki 
stawiał w grupach juniorskich 
Piasta i najlepiej czuje się jako 
skrzydłowy – na prawej lub 
lewej stronie pomocy. Patryk 
Dziczek to zaledwie 16-latek, 
piłkarz dość uniwersalny – gra 
na pozycji środkowego obroń-
cy, ale jego nominalna pozycja 
to ofensywny lub defensywny 
pomocnik. Trenował w Piaście  
z rocznikiem 1997, później 
dostał powołanie do kadry 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
a następnie trafił do młodej re-
prezentacji Polski, w której za-
grał mecze z Rumunią i Austrią. 

Z bragi do Gliwic.  
Piast chce zaskoczyć 
kolejnymi transferami

Reprezentację Piasta Gli-
wice zasilili ostatnio także dwaj 
zawodnicy z portugalskiej Bragi. 
Przeważnie grali w rezerwach, 
ale Herbert Silva Santos ma za 
sobą kilka występów w pierw-
szym zespole. – Chcę, aby moja 
dobra postawa w meczach 
pomagała osiągać zespołowi 
dobre wyniki, a ja dzięki temu 
będę mógł się rozwijać – mówił 
22-letni Brazylijczyk, który ma 
grać na pozycji obrońcy. 

20-letni Victor Nikiema, 
drugi gracz z Bragi, pochodzi 
z Burkina Faso i powinien stać 
się liderem pomocy. – Jego 
styl przypomina grę Alvaro,  
a to był jeden z naszych najlep-
szych transferów. Od pewnego 
czasu poszukiwaliśmy piłkarza 
kreatywnego, który, tak jak 
Hiszpan, posiadałby dobre 
otwierające podanie – podkre-

ślał Marcin Brosz. Szkoleniowiec 
niebiesko-czerwonych poinfor-
mował, że klub chce zaskoczyć 
kibiców jeszcze kilkoma trans-
ferami. – W pierwszej kolejności 
chcemy pozyskać piłkarzy z na-
szego regionu. Nie zawsze jest 
to jednak wykonalne, dlatego 
poszukujemy piłkarzy z zagra-
nicy. Szukamy dobrych piłkarzy, 
nie tylko uzupełniających skład, 
ale przede wszystkim zawod-
ników, którzy są lepsi od tych 
grających w pierwszej jedena-
stce lub takich, którzy będą wy-
wierać na nich presję – objaśniał 
założenia strategii transferowej. 

Prezes Piasta: rok  
zakończyliśmy na plusie 

Jarosław Kołodziejczyk, 
prezes Piasta Gliwice, zwrócił 
uwagę na bezpieczeństwo ki-
biców. – Niedawno odbyło się 
spotkanie w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji, gdzie Piast zo-
stał pochwalony za organizowa-
nie bezpiecznych meczów. Fani 
mogą przychodzić na mecze ze 
swoimi pociechami – zachęcał. 

Poinformował też o pod-
pisaniu pierwszej nowej umo-

wy reklamowej w tym roku 
– z firmą Newag Gliwice S.A. 
(producentem nowoczesnych 
platform lokomotyw elektrycz-
nych i spalinowych) oraz o sy-
tuacji finansowej klubu. – Rok 
rozliczeniowy zakończyliśmy 
na lekkim plusie, co na pewno 
pomoże nam w postępowaniu 
licencyjnym. Otrzymaliśmy od 
miasta 5 mln zł na to półrocze,  
a budżet klubu na rok ma wy-
nosić około 20 mln złotych. Wy-
datki będą finansowane z trzech 
źródeł – dofinansowania z mia-
sta, przychodów z Ekstraklasy 
S.A. oraz pieniędzy zdobytych 
na działaniach marketingowych. 
Piast płaci wszystkie podatki,  
w tym czynsz za stadion, ale klub 
może pochwalić się brakiem ja-
kiegokolwiek długu – podkreślał 
Jarosław Kołodziejczyk. 

Jak gliwiczanie poradzą so-
bie na boisku? Trzymamy kciuki 
i zachęcamy do kibicowania! 

(al)

WWW.PIAST-
GLIWICE.EU 
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http://www.gafgliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/gaf-jasna-gliwice-wygrywa
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/piast-jedzie-do-hiszpanii-nowi-gracze-w-skladzie
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ZImOWa  
ZabaWa GlINĄ

WaRSZTaTOWO  
I baJkOWO 

FeRIe W mIeścIe

27 STycZNIa  
(poniedziałek)
godz. 10.30 – Filia nr 1, pl. In-
walidów Wojennych 3 – TEATR 
KUKIEŁKOWY – wykonanie ku-
kiełek do bajki „Puszysta owca” 
Magdaleny Wierzbowieckiej, 
inscenizacja tekstu 
godz. 11.00 – Filia nr 5,  
ul. Perkoza 12 – SPOTKANIA  
Z TEATREM – prezentacja i głoś- 
ne czytanie bajki
godz. 11.00 – Filia nr 9,  
ul. Czwartaków 18 – TEATR LA-
LEK – przygotowanie pacynek, 
scenografii, wykonanie krótkie-
go przedstawienia
godz. 11.00 – Filia nr 15,  
ul. Piastowska 3 – BAWIMY SIĘ 
W TEATR. „W WARZYWNIAKU” 
– zajęcia literacko-plastyczne
godz. 11.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – KOSTKI EMO-
CJI – zabawa mimiką twarzy
godz. 11.00 – Filia nr 17,  
ul. Spółdzielcza 33a – WYSTA-
WIAMY BRZECHWĘ! – przygo-
towanie kukiełek
godz. 11.00 – Filia nr 20,  
ul. Bernardyńska 2 – ZABAWA 
W TEATR – zajęcia literacko-te-
atralne
godz. 12.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – ROBIMY TE-
ATR! – próba spektaklu „Serce 
za serce”
godz. 12.00 – Filia nr 21, ul. Sy-
riusza 30 – ZABAWY TEATRALNE 
– miniwarsztaty i zabawy (obo-
wiązują wcześniejsze zapisy)
godz. 16.00 – Filia nr 7,  
ul. Junaków 4 – ROBIMY TEATR! 
– warsztaty teatralne dla dzieci 
w wieku 8 – 12 lat (obowiązują 
wcześniejsze zapisy)
godz. 16.00 – Filia nr 13,  
ul. Paderewskiego 70 – BAJKA 
O CZERWONYM KAPTURKU  
– zajęcia literacko-plastyczne, 
projektowanie kukiełek, zaba-
wa w teatr

28 STycZNIa (wtorek)
godz. 10.00 – Biblioteka Cen-
tralna, ul. Kościuszki 17 – NA 

STRAGANIE – zagadki „warzyw-
ne”, zajęcia teatralno-plastycz-
ne na podstawie wiersza Jana 
Brzechwy
godz. 10.30 – Filia nr 1,  
pl. Inwalidów Wojennych 3  
– BAL MASKOWY U DRACULI  
– zajęcia plastyczne
godz. 11.00 – Filia nr 17,  
ul. Spółdzielcza 33a – TURNIEJ  
1 Z 10 – zabawa dla dzieci

29 STycZNIa (środa)
godz. 9.30 – Filia nr 13,  
ul. Paderewskiego 70 – ZIMO-
WE PORANKI W BIBLIOTECE 
– głośne czytanie dla najmłod-
szych
godz. 10.30 – Filia nr 1, pl. In-
walidów Wojennych 3 – TEATR 
KUKIEŁKOWY – zabawa w teatr, 
wykonanie kukiełek do bajki 
„Ciekawskie jajo” Magdaleny 
Wierzbowieckiej, inscenizacja 
tekstu
godz. 11.00 – Filia nr 9,  
ul. Czwartaków 18 – TEATR LA-
LEK – przygotowanie kukiełek  
i scenografii
godz. 11.00 – Filia nr 15,  
ul. Piastowska 3 – BAWIMY SIĘ 
W TEATR – próba na miniscenie
godz. 11.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – TEATRALNE 
KALAMBURY – zabawa dla 
dzieci
godz. 12.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – STORY CUBES 
– gra w opowiadanie 
godz. 12.00 – Filia nr 21,  
ul. Syriusza 30 – ZABAWY TE-
ATRALNE – miniwarsztaty (obo-
wiązują wcześniejsze zapisy)
godz. 15.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – ROBIMY TE-
ATR! – próba spektaklu „Serce 
za serce”
godz. 16.00 – Filia nr 7,  
ul. Junaków 4 – ROBIMY TEATR! 
– warsztaty teatralne dla dzieci 
w wieku 8 – 12 lat (obowiązują 
wcześniejsze zapisy)
godz. 16.00 – Filia nr 13,  
ul. Paderewskiego 70 – BAJKA 
O CZERWONYM KAPTURKU 

– przedstawienie teatralne  
w wykonaniu dzieci
godz. 16.00 – Filia nr 17,  
ul. Spółdzielcza 33a – NASZE 
KUKIEŁKI SĄ JUŻ GOTOWE!  
– wybór najciekawszych kukie-
łek, wspólna zabawa

30 STycZNIa (czwartek)
godz. 10.30 – Filia nr 1,  
pl. Inwalidów Wojennych 3  
– KALAMBURY I ZAKOŃCZENIE 
FERII ZIMOWYCH W BIBLIOTE-
CE

31 STycZNIa (piątek)
godz. 11.00 – Filia nr 15,  
ul. Piastowska 3 – WIELKI DZIEŃ 
– wystawienie spektaklu przy-
gotowanego przez dzieci 
godz. 11.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – ROBIMY TE-
ATR! – próba generalna spek-
taklu „Serce za serce”
godz. 11.00 – Filia nr 17,  
ul. Spółdzielcza 33a – KUKIEŁKI 
W RUCH, CZYLI CZAS NA NASZE 
PRZEDSTAWIENIE
godz. 12.00 – Filia nr 21,  
ul. Syriusza 30 – KALAMBURY 
– zabawa
godz. 17.00 – Filia nr 7, ul. Ju-
naków 4 – WITAJCIE W NASZEJ 
BAJCE! – przedstawienie na za-
kończenie warsztatów teatral-
nych (bezpłatne zaproszenia do 
odbioru w bibliotece)
godz. 17.00 – Filia nr 16,  
ul. Skarbnika 3 – SERCE ZA SER-
CE – spektakl dla czytelników  
i rodziców w wykonaniu czytel-
niczej grupy teatralnej No36, 
rozstrzygnięcie konkursu „Lubię 
teatr”, wręczenie dyplomów 
uczestnikom warsztatów

1 luTeGO (sobota)
godz. 10.00 – Filia nr 5, ul. Per-
koza 12 – BAL KARNAWAŁOWY 
– zabawy i konkursy przy mu-
zyce (bezpłatne zaproszenia do 
odbioru w bibliotece)

– Dołącz do nas – przyjdź w ferie do biblioteki! – zachęcają pracownicy miejskiej 
biblioteki Publicznej w Gliwicach. Do dyspozycji młodych czytelników są półki  
z książkami i nowe gry planszowe. Oprócz tego trwają „Teatralne fanaberie”. Dzieci 
i młodzież wykonują dekoracje, kukiełki i pacynki, „łamią” sobie języki na różnych 
trudnych wierszykach i grają w kalambury. Jakie atrakcje zaplanowano na drugi ty-
dzień zimowych wakacji?

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL

– Królowa Zima jeszcze 
nie posypała śniegiem! Jak 
zatem spędzić zimowe fe-
rie bez sanek, nart i zabawy  
w śnieżki? Jak dzieci ulepią kule, 
bałwanki, igloo i inne cuda? Jest 
na to rada! Zapraszamy dzieci  
i młodzież do Pracowni Rzeźby 
i Ceramiki, gdzie można zreali-
zować z gliny wszelkie zimowe 
inspiracje i zamienić je w pełne 
uroku bałwanki, renifery czy 
budowle, a następnie wypalić 
– zachęca Aleksandra Kwolek 
ze Stowarzyszenia Forum Cera-

mików. Zajęcia w pracowni przy 
ul. Ziemowita 1 będą organizo-
wane przez całe ferie, od wtorku 
do piątku w godzinach 10.00 
– 12.00. – Zapewniamy ciepłą 
inspirującą atmosferę, opiekę 
Ceramicznego Mistrza oraz 
tradycyjnie – gorącą herbatę  
w czarkach RAKU – zapowiadają 
organizatorzy. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Zainteresowani 
mogą się zgłaszać telefonicznie 
(608-724-022) oraz e-mailowo 
(artceramika@gmail.com).

– Wszystkich, którzy  
w czasie ferii nie chcą się nudzić, 
zapraszamy na bezpłatne warsz-
taty – zachęcają gliwiccy muze-
alnicy. W drugim tygodniu ferii 
(29 – 31 stycznia, godz. 9.00, 
10.30, 12.00) w Zamku Piastow-
skim (ul. Pod Murami 2) będzie 
można posłuchać m.in. opowie-
ści o ludach zamieszkujących 
Europę Północną w początkach 
średniowiecza. – Mowa będzie 
o wyprawach morskich Wikin-
gów, o dzielnych wojownikach 
oraz znakomitych budowlach 
drewnianych, które wznosili – 
zapowiadają organizatorzy. 

Młodych amatorów ręko-
dzieła muzealnicy zapraszają 
zaś do Oddziału Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkow-
ska 37). Podczas „Ferii z maską”  
(28 – 31 stycznia, godz. 9.00 

i 10.45) będzie można tam 
wykonać z gipsu karnawałowe 
maski, a następnie przyozdobić 
je z użyciem farby i brokatu. 

Zgłoszenia chętnych (grup  
i osób indywidualnych) przyjmo-
wane są telefonicznie pod nume-
rem 32/335-44-03. Szczegółowe 
informacje są dostępne na stro-
nie www.muzeum.gliwice.pl. 

W czasie ferii warto wybrać 
się także do kina. W gliwickim 
AMOKU trwa „Filmowe zimo-
wisko”. W najbliższych dniach 
na ekranie przy ul. Dolnych 
Wałów 3 pojawią się znani i lu-
biani bohaterowie obrazów dla 
młodych widzów. Zobaczą oni 
m.in. przygody Bolka i Lolka na 
Dzikim Zachodzie czy Pinokia. 
Harmonogram feryjnych pro-
jekcji można znaleźć na stronie 
www.amok.gliwice.pl.       (bom)
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http://www.biblioteka.gliwice.pl
mailto:artceramika@gmail.com
http://www.muzeum.gliwice.pl
http://www.amok.gliwice.pl
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ROZmaITOścI

Gliwickie „tropiki” mają nowych mieszkańców. To piranie z gatunku myleus 
schomburgkii! Ryby o dwustronnie spłaszczonym ciele, wielkości do 40 cm i wy-
raźnie widocznym czarnym pasie można zobaczyć w pawilonie akwarystycznym 
Palmiarni miejskiej. 

Piranie pływają w zbior-
niku środowiska Amazonki  
o pojemności 60 tysięcy litrów. 
– Prawdopodobnie jako jedyni 
w Polsce prezentujemy dorosłe 
osobniki tego gatunku – mówi 
Iwona Kokowicz, rzeczniczka 
prasowa Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych. 

Gliwicka wystawa akwa-
rystyczna została otwarta 
niespełna pół roku temu. To 
jedna z największych ekspo-
zycji słodkowodnych w kraju.  
W czterech tematycznych 
akwariach, w których odtwo-
rzono środowiska: największej 
rzeki świata – Amazonki, rzek 
południowo-wschodniej Azji, 

afrykańskiego jeziora Tanganika 
i polskich rzek, można zobaczyć 
kilkadziesiąt gatunków ryb,  
w tym największą rybę słodko-
wodną świata – arapaimę. 

Pawilony z rybkami to nie-
wątpliwie największa atrakcja 
Palmiarni Miejskiej. W ciągu 
pięciu miesięcy odwiedziło je 
już ponad 101 tysięcy osób.  
W sumie w ubiegłym roku 
obiekt w Parku Chopina gościł 
ponad 150 tysięcy zwiedza-
jących – najwięcej w swojej 
88-letniej historii istnienia. 

Odwiedziny w Palmiarni to 
ciekawa propozycja dla tych, 
którzy zimowe ferie spędzają  
w mieście, a także tych, którzy  

w środku zimy mają ochotę – 
choć na chwilę – poczuć żar 
tropików. W czasie zimowych 
wakacji pawilony będą czynne 
dłużej – od wtorku do piątku 
w godzinach 9.00 – 18.00,  
a w weekendy od 10.00 do 
18.00. Bilet normalny kosztuje 
7 zł, ulgowy – 5 zł, a rodzinny  
– 10 zł. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie

(bom)

WWW.
PALMIARNIA.
GLIWICE.PL

GlIWIce NOcĄ
Tegoroczny laureat 10. na-

grody prezydenta miasta „Gli-
wicki Lew” – Aleksander Czajka, 
szef firmy Plastic Omnium Auto 
– otrzymał podczas ubiegłoty-
godniowej gali także nagrodę 
dodatkową. Mowa o pejzażu 
„Gliwice nocą” Ireny Kompliko-
wicz-Szczepaniak z gliwicko-za-
brzańskiego oddziału Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 
Obraz został wyróżniony na-
grodą prezydenta Gliwic na  

VI Międzynarodowym Plenerze 
Malarskim „Moje Miasto” – Gli-
wice 2013.

Autorka pracy jest absol-
wentką Wydziału Artystyczno-
Pedagogicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (filia  
w Cieszynie). Uprawia malar-
stwo w technice oleju, akrylu 
i pasteli. Przez wiele lat była 
pedagogiem przedmiotów 
plastycznych w szkołach i 
instruktorem dziecięcych 

kółek plastycznych. Od 2009 
jest członkinią ZPAP w Gli-
wicach. Brała udział m.in.  
w 21 wystawach zbiorowych 
na terenie Polski. Wielokrotnie 
uczestniczyła też w plenerach 
malarskich. Mieszka i tworzy  
w Ptakowicach. Pod koniec 
roku przymierza się do wystawy  
w Galerii z Pieprzem w Gliwi-
cach.

(kik)

OkO W OkO Z PIRaNIĄ

25 stycznia rusza całoroczny 
cykl zawodów sportowych – to 
najnowsza inicjatywa Amator-
skiego Klubu Miłośników Bie-
gania „Pędziwiatr” Gliwice. 
Jej celem jest popularyzacja 
systematycznego i zdrowego 
spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 

– Co miesiąc będziemy 
spotykać się w Lesie Komu-
nalnym przy ul. Chorzowskiej 
i Szymanowskiego (za Stadio-
nem Miejskim) na biegu roz-
grywanym na pętli o długości 
3,45 km po duktach leśnych 
i szutrowych – zapowiadają 
organizatorzy. Przewidziano 
trzy konkurencje: bieg i marsz 
nordic walking na dystansie  
10,35 km (3 okrążenia) oraz ca-
nicross (bieg z psem) na dystan-
sie 3,45 km (jedno okrążenie). 

Pierwsza impreza już w naj-
bliższą sobotę. Początek – godz. 
10.00. Jako pierwsi wystartują 
zawodnicy z czworonogami, 
potem pozostali biegacze, a po 
nich – maszerujący z kijami. Ko-
lejne zawody zaplanowano na: 
22 lutego, 22 marca, 19 kwiet- 
nia, 24 maja, 14 czerwca, 26 lip- 

ca, 23 sierpnia, 20 wrześ- 
nia, 25 października, 22 listopa-
da i 13 grudnia. Cykl zakończy 
„Bal Zwycięzców” (27 grudnia). 

W biegach może wziąć 
udział każdy chętny. Zapisy 
będą przyjmowane w dniu 
imprezy w biurze zawodów –  
w lesie na polanie w okolicach 
ul. Leśnej – które będzie czyn-
ne od godziny 9.00. Zawodnicy 
startujący pierwszy raz muszą 
złożyć wypełnione i podpisane 
zgłoszenie (formularz i regu-
lamin są dostępne na stronie 
www.pedziwiatr.gliwice.pl) 
wraz z oświadczeniem o zdol-
ności do udziału w zawodach. 
Obowiązuje opłata startowa 
(10 zł). – Daj się sprowokować 
do walki z lenistwem! – apelują 
pomysłodawcy przedsięwzięcia. 

GlIWIcka PaRkOWa 
PROWOkacJa 
bIeGOWa

PROFIlakTyka 
NOWOTWORÓW

Stary Hangar Fitness & Well- 
ness Club zaprasza do swojej 
siedziby przy ul. Toruńskiej 1 na 
wykład zatytułowany „Podłoże 
raka – współdziałanie czyn-
ników”. Będzie to już trzecie 
spotkanie z cyklu „Profilaktyka 
schorzeń nowotworowych”  
w ramach Społecznej Akcji Edu-
kacyjnej Promocji Zdrowia pod 

patronatem prezydenta miasta 
i dyrektora Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Wykład rozpocznie 
się 23 stycznia o godz. 17.00. 
– Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. Wstęp jest wolny – 
zachęcają organizatorzy. Więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie www.staryhangar.pl.

Gliwicki Klub Sportowy PIAST we współpracy ze Stacją Arty-
styczną RYNEK i kwiaciarnią „Pani Kwiatkowska” organizuje na rzecz 
Fundacji „Zwierzęca Arkadia” zbiórkę darów dla zwierząt. Akcja  
potrwa do 14 lutego. Karmę, ryż, zabawki, smycze, koce, ręczniki, 
środki czystości, obroże, legowiska i smakołyki można przynosić do:
• budynku klubowego Stadionu Miejskiego (ul. Okrzei 20) – w dni 

robocze w godz. 8.00 – 16.00;
• Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – od poniedziałku do piątku 

w godz. 10.00 – 18.00;
• kwiaciarni „Pani Kwiatkowska” (róg ulic Moniuszki 12 i Go-

rzołki 18) – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00,  
a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.                 (bom)
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http://www.palmiarnia.gliwice.pl
http://www.pedziwiatr.gliwice.pl
http://www.staryhangar.pl
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/aleksander-czajka-gliwickim-lwem-2014
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Nic nie trwa wiecznie. Wiedzą o tym najlepiej architekci budynków. 
choć z założenia projektują „na lata”, mają świadomość, że każdy 
opracowany przezeń obiekt ma przewidziany okres użytkowania.  
Z czasem w sukurs przychodzą im konserwatorzy zabytków, próbu-
jący ratować zachowane ślady przeszłości w rozmaity sposób. 

Jaki mianowicie? Można zlecić wyko-
nanie zabezpieczenia, mały remont bądź 
kompleksowe prace budowlano-konser-
watorskie polegające nawet na wymianie 
części budynku. Wiadomo jednak, że 
roboty remontowe czy specjalistyczne 
działania konserwatorskie wymagają du-
żych funduszy. Skąd je brać? Mimo iż część 
zabytkowych budowli należy do prywat-
nych właścicieli, to najwięcej pieniędzy na 
wspomniane prace pochodzi ze środków 
publicznych, z kas samorządów miejskich 
oraz budżetu państwa. Najczęściej jest to 
współfinansowanie, czyli uzupełnienie 
brakującej kwoty.

Zasady takich dotacji określają zapisy 
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Mówią 
one, że tylko obiekt zabytkowy wpisany 
do rejestru zabytków może być brany pod 
uwagę przy przydzielaniu dofinansowa-
nia. Dysponentami takich środków są:
• minister kultury i dziedzictwa narodo-

wego,
• wojewódzcy konserwatorzy zabytków,
• organ stanowiący – gminy, powiatu, 

samorządu województwa.
Prawo ubiegania się o dotację przy-

sługuje osobie fizycznej, jednostce samo-
rządu terytorialnego lub innej jednostce 
organizacyjnej, będącej właścicielem bądź 
posiadaczem zabytku wpisanego do 
rejestru lub posiadającej taki zabytek  
w trwałym zarządzie. Artykuł 77 cytowa-
nej ustawy określa szczegółowo wykaz 
działań, które mogą podlegać dofinan-
sowaniu. Muszą one ratować tzw. sub-
stancję zabytkową. Najczęściej dotacja 
wynosi około 50% nakładów koniecznych 
na wykonanie powyższych działań. 

W Gliwicach to miasto jest naj-
częściej angażowane w ratowanie 
pozostałości naszego dziedzictwa 
kulturowego. To niejedyna opcja! 
Zachęcam wszystkich właścicieli 
rejestrowych zabytków o wnio-
skowanie o dotacje również do 
niżej wymienionych instytucji

mINISTeR kulTuRy I DZIeDZIcTWa 
NaRODOWeGO dofinansowuje rewi-
talizację, konserwację, renowację i ada-
ptację na cele kulturalne historycznych 
obiektów i zespołów zabytkowych wraz 
z otoczeniem. W ubiegłych latach tego 
typu dotacje uzyskały w Gliwicach prace 
przy drewnianym kościółku w Ostropie, 
a także przy kościele z ul. Staromiejskiej 
(remont dachu). Oprócz tego minister 
wspiera finansowo prowadzenie badań ar-
cheologicznych (w ramach projektu „Dzie-
dzictwo kulturowe”, Priorytet 5 – Ochrona 
zabytków archeologicznych) oraz ochro-
nę i cyfryzację dziedzictwa kulturowego  
(w ramach projektu „Dziedzictwo kultu-
rowe”, Priorytet 6 – Ochrona i cyfryza-
cja dziedzictwa kulturowego). Zgodnie  
z art. 83 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, na zasadach 
określonych w przepisach o zasadach fi-
nansowania nauki, minister właściwy do 
spraw nauki może również przyznać środki 
finansowe na badania konserwatorskie, 
architektoniczne, archeologiczne lub inne 
badania naukowe związane z prowadze-
niem prac konserwatorskich i restaurator-
skich przy obiektach zabytkowych.

ślĄSkI WOJeWÓDZkI kONSeRWa-
TOR ZabyTkÓW określa wymogi dotacji 
i rodzaj potrzebnych dokumentów na 
stronie internetowej www.wkz.katowi-
ce.pl. Dowiemy się stamtąd, że wnioski 
o udzielenie dotacji na prace planowane 
do wykonania w 2014 roku, które zosta-
ną złożone do siedziby Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach 
do 31 stycznia (data wpływu do siedziby 
urzędu), zostaną „zweryfikowane pod 
względem formalnym, a wykryte błędy 
formalne będą mogły zostać uzupełnio-
ne do 28 lutego (data wpływu do siedziby 
urzędu bądź data stempla pocztowego)”. 
Znajdziemy tam również informację, że 
zmianie uległ wzór wniosku o udzielenie 
dotacji na prace planowane, niemniej 
wnioski złożone do 31 grudnia 2013 roku 
na starych drukach będą honorowane  
w roku bieżącym. 

Dofinansowanie śląskiego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków może zo-
stać przyznane w formie:
• dotacji na prace przy zabytku, plano-

wane do wykonania w roku złożenia 
wniosku (wniosek składa się wówczas 
do 28 lutego); 

• refundacji kosztów poniesionych na 
prace przeprowadzone w okresie trzech 
lat poprzedzających rok złożenia wnio-
sku (wniosek składa się w tym przypad-
ku do 30 czerwca). 

W naszym województwie dotacje przy-
znaje także maRSZałek WOJeWÓDZTWa 
ślĄSkIeGO. Formalną ocenę wniosków,  
w tym kosztorysu oraz zakresu rzeczowego 
planowanych prac, sporządza Śląskie Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego. 

Poza podstawowymi źródłami fi-
nansowania, jakimi są środki publiczne 
pochodzące z budżetu państwa oraz  

z budżetów samorządów, finansowanie 
ochrony zabytków odbywa się również 
przy udziale FuNDuSZu NORWeSkIeGO. 
To dla tych, których potrzeby są bardzo 
duże. Sugeruję, aby w takim przypadku  
o środki aplikowało wspólnie kilku właści-
cieli zabytkowych nieruchomości.

Wracając na nasze podwórko – mIa-
STO GlIWIce udziela dotacji na ściśle 
określony katalog robót mieszczących się 
w zakresie prac restauratorskich, konser-
watorskich i budowlanych. W myśl uchwa-
ły Rady Miejskiej z 2007 roku (dotyczącej 
dofinansowania w wypadkach uzasadnio-
nych wartością historyczną lub fatalnym 
stanem technicznym wymagającym na-
tychmiastowej interwencji) miasto może 
pokryć połowę, a nawet całość kosztów 
związanych z ratowaniem zabytku. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

DOTacJe

kOlORy 
mIaSTa

mIęDZy INNymI Te ZabyTkI  
ReJeSTROWe ODNOWIONO  
JuŻ Z FuNDuSZy mIeJSkIcH: 
• stary kościół św. Bartłomieja  

przy ul. Toszeckiej 
• gliwicką Katedrę (w tym organy) 
• rzeźby krzyża Bożej Męki i św. Jana 

Nepomucena przy kościele 
pw. św. Trójcy (ul. Mikołowska)

• kościół filialny pw. św. Jerzego  
w Ostropie 

• budynek u zbiegu ulic Dolnych 
Wałów i Młyńskiej, autorstwa  
Karla Schabika

• kościół pw. Wszystkich Świętych 
przy Placu Rzeźniczym

• witraże klatki schodowej  
w kamienicy przy ul. Chudoby 8

fo
t. 

E.
 P

ok
or

sk
a

Gliwicka katedra

Witraże klatki schodowej  
(kamienica przy ul. chudoby 8)

http://www.wkz.katowice.pl/
http://www.wkz.katowice.pl/
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kOmuNIkacJa/OGłOSZeNIa
INFORMACJE

KOMUNIKATY

przypomina o obowiązku uiszczania opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych w terminie do 
31 marca każdego roku z góry za dany rok 

bez wezwania

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING 
Banku Śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych 
prowizji.
Informacje dotyczące opłat można uzyskać  
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter 
budynku Urzędu Miejskiego, po lewej stronie od 
wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – pokoje 439-440 (IV piętro),  
tel. 32/239-12-30, 32/238-55-23 lub pod nr ko-
munikatora GG: 33868630, 33869399, 33871238, 
33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że 
przedmiotowa opłata należna jest na podstawie  
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r.  
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomo-

ści oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 
szczególne wymienione w art. 72 ust. 2 pkt. 1-3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości 
przeznaczonych na cele mieszkalne (art. 72  
ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości 
przeznaczonych na inne cele (art. 72 ust. 2  
pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie no-
tarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym 
dana nieruchomość została oddana w użytkowanie 
wieczyste. 

Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku 
zmiany wartości rynkowej nieruchomości, w formie 
aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocz-
nej może ulec zmianie nie częściej niż raz na 3 lata  
(art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik 
wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej 
i propozycją nowej zaktualizowanej opłaty, która 
będzie obowiązywała od następnego roku.

Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, 
którym oddano nieruchomość na cele mieszkal-
ne, a których dochód na jednego członka rodzi-
ny nie przekracza 50% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 
poprzedzający ten, za który opłata ma być wno-
szona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może zo-
stać na ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty 
rocznej. Bonifikata wynosi 50% wartości opłaty 
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. 
ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed  
31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje 
się pod adresem http://bip.gliwice.eu/pub/boi/
GN_12_1.pdf oraz http://bip.gliwice.eu/pub/boi/
GN_13_1.pdf.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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.:

	Dostawa materiałów biurowych.
Termin składania ofert:  

23 stycznia 2014 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert:  

23 stycznia 2014 r. o godz. 10.00

	Dostawy rurociągów dla ciepłej wody 
typu PeX.

Termin składania ofert:  
30 stycznia 2014 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
30 stycznia 2014 r. o godz. 10.00

	Remont sieci cieplnej w.p. 2x DN 250 
mm w rejonie ul. berbeckiego  
i na terenie Parku chopina w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
11 lutego 2014 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
11 lutego 2014 r. o godz. 10.30

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

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 16 stycznia 2014 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. 

• elektromonter – wykształcenie średnie 
lub zawodowe, uprawnienia SEP E, do-
świadczenie zawodowe 2 lata, budowa 
linii kablowych i napowietrznych NN i SN, 
prawo jazdy, praca na terenie budów;

• monter płyt kartonowo-gipsowych/
kafelkarz – wykształcenie zawodowe, 
min. 5 lat doświadczenia zawodowego, 
prawo jazdy kat. B, montaż płyt gipso-
wych (stelaże) i kafelkowanie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• operator maszyn, tokarz – wykształcenie 
min. zawodowe techniczne, mile widzia-
ne doświadczenie w pracy na produkcji, 
umiejętność czytania rysunku technicz-
nego oraz obsługi przyrządów pomia-
rowych, obsługa maszyn, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice, pracodawca 
zapewnia bezpłatny dojazd do miejsca 
pracy i dofinansowanie posiłków;

• spawacz elektryczny/maG, ślusarz  
– wykształcenie min. zawodowe, mile 
widziane min. roczne doświadczenie na 
podobnym stanowisku, uprawnienia do 
spawania blach lub rur spoinami pachwi-
nowymi w pozycji pionowej, posiadanie 
świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego 
spawacza zgodnie z normą EN-287-1  
– książeczka spawalnicza, podstawowa 
znajomość rys. technicznego, dodatko-
wym atutem będzie posiadanie upraw-
nień ręcznego przecinacza gazowego, 
praca przy naprawie wagonów towa-
rowych, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Pyskowice;

• specjalista ds. analiz i ewolucji pro-
jektów badawczo-rozwojowych – wy-
kształcenie wyższe techniczne, min.  
5 lat doświadczenia zawodowego na 

podobnym stanowisku, bardzo dobra 
znajomość technicznego j. angielskie-
go, bardzo dobra znajomość zagadnień  
z zakresu budowy i konstrukcji pojaz-
dów, metodologii projektowania ma-
szyn i urządzeń, umiejętność tworzenia 
opracowań i studiów wykonalności, 
znajomość mechanizmów dofinanso-
wania prac badawczo-rozwojowych 
oraz zasad opracowywania wniosków 
o dofinansowania, komunikatywność, 
samodzielność, kreatywność, zakres 
obowiązków: udział w pracach ze-
społów przy opracowywaniu studium 
wykonalności, wstępnych założeń tak-
tyczno-technicznych, opracowywanie 
projektów koncepcyjnych i projektów 
nowych urządzeń sprzętu techniki 
wojskowej – poszukiwanie nowych 
obszarów rynkowych w dziedzinie tech-
niki wojskowej, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• specjalista ds. zarządzania projektami  
– wykształcenie wyższe kierunkowe 
(ekonomiczne, techniczne, zarządza-
nie), min. 2 lata stażu pracy na podob-
nym stanowisku, umiejętność zarządza-
nia projektami (wnioski konkursowe na 
dofinansowanie projektów w ramach 
środków strukturalnych i innych źró-
deł finansowania), znajomość j. angiel-
skiego w stopniu średnio zaawanso-
wanym, znajomość pakietu MS Office, 
umiejętność pracy w zespole, zakres 
obowiązków: tworzenie biznesplanów, 
rozliczanie projektów, prowadzenie 
sprawozdawczości, doradztwo bizne-
sowe dla klientów, udział w działaniach 
marketingowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice.

OFERTY PRACY

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych urzędu miejskiego w Gliwicach 
informuje

Od 1 stycznia 2014 r. osobom pobiera-
jącym dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje zryczałtowany dodatek energe-
tyczny. Dodatek energetyczny przyznaje 
się na wniosek osoby uprawnionej. Do 
wniosku o jego przyznanie należy do-
łączyć kopię umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej, 
istotny jest także fakt zamieszkiwania  
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość nowego świadczenia w okresie 
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. została 
opublikowana obwieszczeniem ministra 
gospodarki z 28 listopada 2013 r. i wyno-
sić będzie dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samot-
ną – 11,36 zł/miesiąc,

2. składającego się z 2 do 4 osób  
– 15,77 zł/miesiąc,

3. składającego się z co najmniej  
5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Wnioski można pobrać i złożyć w Dziale 
Dodatków Mieszkaniowych (pokój nr 11) 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
przy ul. Ziemowita 1 (w poniedziałki od 
godz. 10.00 do 16.30, od wtorku do piątku 
od godz. 9.00 do godz. 14.00). Pracow-
nicy Działu Dodatków Mieszkaniowych 
udzielają także dodatkowych, niezbędnych 
informacji w zakresie ww. uprawnienia.

Zakład Gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach informuje,
że od 1 lutego 2014 r. zmieniają się go-
dziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa  
od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Zmieniają się również godziny przyjęć 
stron:

poniedziałek, środa, piątek  
od 7.30 do 11.30

wtorek od 11.30 do 15.30
czwartek od 11.30 do 17.00 

Informacja Wydziału środowiska urzędu miejskiego w Gliwicach

Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (DzU z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) 

informuje o przyjęciu dokumentu pn.: 
„Program ochrony środowiska przed 
hałasem dla Miasta Gliwice na lata 
2013-2017”, uchwalonego uchwałą  
nr XXXIX/821/2013 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. 
Z jego treścią, z uzasadnieniem, o którym 
mowa w art. 42 pkt 2, i podsumowaniem, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowa-

nej wyżej ustawy, można zapoznać się  
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w pokoju 
nr 326 (III piętro) w godzinach pracy Urzę-
du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/
ekologia_i_srodowisko w dziale: Programy 
dotyczące ochrony środowiska.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Powiatowy urząd Pracy w Gliwicach prosi o odbiór rozliczeń rocznych  
PIT 11 oraz Rumu za rok 2013 w biurze podawczym (pok. 001, parter).  

Dotyczy osób zarejestrowanych w PuP w roku 2013, które pobierały  
zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia pieniężne.

cIęŻka WaGa 
TRamWaJÓW
komunikacja publiczna w naszej aglomeracji systema-
tycznie się rozwija. Do kZk GOP przyjmowane są ko-
lejne ościenne, mniejsze gminy, które do tej pory były 
poza systemem, co w pewnym sensie je marginalizo-
wało. Ostatnio dołączyły Pilchowice i Sośnicowice. 

Rośnie również jakość 
świadczonych usług. Dotyczy 
to przede wszystkim autobu-
sów. Większość przewoźników 
ma nowy tabor – nowoczesne, 
wygodne, niskopodłogowe po-
jazdy. Stare wysłużone Ikarusy 
praktycznie już nie obsługują 
pasażerów. Tak jest między in-
nymi w PKM Gliwice. 

Nieunikniony więc staje 
się wzrost udziału dotacji  
z budżetów miast w finanso-
waniu komunikacji. Wpływy  
z biletów nie są wystarczające 
na pokrycie kosztów przewozów 
pasażerów, pomimo tego, że  
w odczuciu społecznym za prze-
jazd autobusem płacimy sporo. 
Lwia część dochodów bieżących  
KZK GOP pochodzi właśnie  
z wpłat gmin i sprzedaży bile-
tów – ponad 93%. Obecnie do 
związku należy 27 miast. Budżet 
związku po stronie dochodów 
bieżących w 2014 r. ma zamknąć 
się sumą ponad 683 mln zł. 
W tej kwocie zawarte jest  
262 mln ze sprzedaży biletów 
oraz 375 mln dotacji z budżetów 
miast należących do związku. 

Na wysokość dotacji do 
komunikacji publicznej wpływa 
nie tylko jej rozwój i podnosze-
nie jakości usług. Zasadnicze 

znaczenie ma oczywiście dłu-
gość linii w danym mieście oraz 
koszt tzw. wozokilometra na 
danej linii. Warto pamiętać, że 
to nie tylko linie autobusowe, 
ale także tramwajowe funk-
cjonujące w większości miast 
należących do związku. 

Okazuje się, że linie tramwa-
jowe stanowią spore obciąże-
nie dla „miast tramwajowych”. 
Dzieje się tak dlatego, że koszty 
utrzymania tramwajów są  
o wiele wyższe niż autobusów, 
nie wspominając już o kosztach 
inwestycji w tabor i torowiska. 
Do jednego pasażera podróżu-
jącego autobusem A4, który 
zastąpił w Gliwicach tramwaj 
nr 4, miasto dopłaca 0,20 zł, 
a do przejazdu tramwajem  
nr 4 tam, gdzie on nadal kur-
suje, zainteresowani dopłacają 
1,60 zł. Wynik finansowy wo-
zokilometra A4 wynosi minus 
1,10 zł, natomiast tramwaju  
nr 4 minus 6,40 zł. Dopłaty 
miast do KZK GOP jeszcze po-
ważniej wzrosną, kiedy „miasta 
tramwajowe” zaczną spłacać 
olbrzymi kredyt zaciągnięty 
na modernizację w sumie nie-
znacznej części linii tramwajo-
wych w aglomeracji. 

(mara) 

lp. Gmina
Dotacja  

w 2004 r. 
w mln zł

Dotacja  
w 2014 r.
w mln zł

Wzrost 
w %

1 Gliwice 9,9 26,4 266
2 Bytom 10,5 30,2 288
3 Chorzów 5,8 16,6 286
4 Dąbrowa Górnicza 9,0 32,9 365
5 Katowice 25,3 85,1 336
6 Sosnowiec 12,0 47,8 398
7 Zabrze 8,7 31,9 366

Dotacje miast do komunikacji publicznej wpłacane do kZk GOP

uWaGa, kIeROWcy!
 Łagodna zima sprzyja dro-

gowcom, dlatego wcześniej 
niż zapowiadano rozpoczął 
się kolejny etap przebudowy 
uliczek Starówki. Prace objęły 
ulice: Górnych Wałów (na od-
cinku od ul. Ziemowita do Zyg-
munta Starego), Krupniczą (od  
ul. Kaczyniec do Górnych Wa-
łów), Matejki (od ul. Zwycięstwa 
do Basztowej) oraz dokończenie 
robót na ul. Dolnych Wałów (od 
ul. Zwycięstwa do Basztowej). 
Drogi te będą zamknięte dla 
ruchu z wyjątkiem dojazdu do 
posesji i lokali użytkowych. 

Na czas remontu odcinka  
ul. Górnych Wałów będzie 
obowiązywał objazd. Poprowa-

dzono go ulicami: Ziemowita, 
Kościuszki, Zygmunta Starego, 
a także Królowej Bony. Jedno-
cześnie ul. Dolnych Wałów – na 
odcinku od ul. Wieczorka do 
Zwycięstwa – pozostanie dwu-
kierunkowa. 

Trwa także budowa Dro-
gowej Trasy Średnicowej  
w Gliwicach. 21 stycznia na  
ul. Jana Śliwki (na wysokości 
autosalonu) wprowadzono ruch 
wahadłowy. Jezdnia została 
zwężona do jednego pasa ru-
chu. Ustawiono tymczasową sy-
gnalizację świetlną. Utrudnienia 
w tym miejscu potrwają około 
dwóch tygodni – do początku 
lutego.                                (bom)

http://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_12_1.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_12_1.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_13_1.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_13_1.pdf
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ekologia_i_srodowisko
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1085
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1076
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1086
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OGłOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej, położonej w Gliwicach na północ od  
ul. knurowskiej, obejmującej działkę nr 261, 
obręb bojków, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr Gl1G/00037296/6.
Termin przetargu: 12 lutego 2014 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
191 000,00 zł
Wadium: 20 000,00 zł
Wniesienie wadium: 7 lutego 2014 r. 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej obejmującej działkę nr 82, obręb Stare 
łabędy, kW Gl1G/00029164/3 stanowiącej 
własność Gminy Gliwice. 
Termin przetargu: 18 lutego 2014 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
74 000,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Wniesienie wadium: 12 lutego 2014 r. 

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

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

Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach

12 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142 rozpocznie się 
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej obejmującej działkę nr 1015, obręb 
Stare Gliwice, kW Gl1G/00046015/9 przy  
ul. łabędzkiej.

cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł
Wadium: 35 000,00 zł
minimalne postąpienie: 3500,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera  
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Opis nieruchomości
Działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 
0,1827 ha, stanowi teren niezabudowany, częściowo 
ogrodzony przez nieruchomości sąsiednie, o regular-
nym kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość 
położona jest bezpośrednio przy ul. Łabędzkiej, od 
której prowadzi dojazd do nieruchomości.
Skomunikowanie na zasadzie prawoskrętu, poprzez 
zjazd urządzony w śladzie istniejącego obniżenia chod-
nika wzdłuż ul. Łabędzkiej jest dopuszczalne tylko  
w przypadku, gdy planowana inwestycja będzie ge-
nerować niewielkie natężenie ruchu. W każdym przy-
padku inwestor powinien wystąpić do ZDM Gliwice 
z wnioskiem o wydanie wstępnej opinii dotyczącej 
włączenia działki do drogi publicznej, a następnie  
z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.
Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego 
symbolem RIIIb oraz Bp. Teren jest porośnięty trawą  
i dziko rosnącą roślinnością niską i wysoką. Sąsiedztwo 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszka-
niowej jedno- i wielorodzinnej oraz obiekty usługo-
wo-handlowe w dalszej odległości. Przedmiotowa 
nieruchomość jest nieuzbrojona. W pobliżu znajduje 
się następujące uzbrojenie techniczne: linia energe-
tyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/1036/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r. miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę 
nr 1015 położona jest na obszarze oznaczonym sym-
bolem 13MN, co oznacza tereny nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, 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, działka 
1015, obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub 
nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 7 marca 2014 r. 
Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub 
jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicz-
nych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach do 7 marca 2014 r. do godz. 16.00.

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

na wysokość czynszu

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice

lokalizacja: przy ul. kozielskiej w Gli-
wicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kW
działka nr 196, obr. Kłodnica, KW nr 
GL1G/00032932/2 prowadzona w Są-
dzie Rejonowym w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest działka za-
budowana położona przy ul. Kozielskiej 
w Gliwicach oznaczona nr 196, obr. Kłod-
nica, o pow. gruntu 0,0415 ha, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane, i pow. 
użytkowej budynku 57,00 m².
Nieruchomość położona w strefie śród-
miejskiej miasta w odległości ok. 1,5 km 
od centrum miasta, zabudowana wol-
no stojącym murowanym garażem przy  
ul. Kozielskiej, o nawierzchni asfaltowej 
z obustronnym chodnikiem, stanowiącej 
ulicę o znacznym natężeniu ruchu samo-
chodowego, wzdłuż której usytuowa-
ne są przystanki komunikacji miejskiej  
i w odległości około 370 m w kierunku 
północnym od jednej z głównych ulic 
przelotowych tej części miasta jaką jest 
ul. gen. W. Andersa.
Działka ma kształt nieregularnego sze-
ściokąta, zbliżony do dwóch przylegają-
cych do siebie trapezów o różnej długości 
podstaw, jest nieogrodzona, w miarę 
równa, płaska, lekko nachylona w kie-
runku południowo-zachodnim i stanowi 
w części północnej teren zabudowany 
wolno stojącym budynkiem garażu, 
zrealizowanym w technologii tradycyj-
nej, krytym dachem jednospadowym 
żelbetonowym i papą, o powierzchni 
zabudowy 67 m² i powierzchni użytkowej 
57,00 m². Budynek od lat nieużytkowa-
ny, w złym stanie technicznym, którego 
konstrukcja została naruszona, poprzez 
rosnące w sąsiedztwie drzewa liściaste. 
Poza terenem zabudowanym działka sta-
nowi podjazd do budynku i niewielki par-
king o nawierzchni utwardzonej szutrem 
– obecnie zdegradowanej oraz fragment 
zieleni biegnący wzdłuż ulicy. Przez po-
łudniowo-wschodnią część działki prze-
biega sieć cieplna oraz teletechniczna za 
studzienką teletechniczną. Dostępność 
mediów: w ul. Kozielskiej sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna 

i teletechniczna. Otoczenie nieruchomo-
ści stanowią tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej 
z usługami towarzyszącymi oraz tereny 
usług publicznych (US).
Budynek w niewielkiej części przekracza 
granice działki nr 196, obr. Kłodnica, od 
strony działki nr 195, obr. Kłodnica.
Skomunikowanie działki nr 196,  
obr. Kłodnica, jest fizycznie możliwe po-
przez istniejący wewnętrzny układ prze-
biegający po działce nr 197, obr. Kłodni-
ca, będącej w wieczystym użytkowaniu 
urzędu skarbowego, co powinno zostać 
prawnie uregulowane przez nabywcę  
z użytkownikiem wieczystym dz. nr 197, 
obr. Kłodnica (brak możliwości urządze-
nia zjazdu z przedmiotowej działki na  
ul. Kozielską). Dostęp do garażu utrud-
niony z uwagi na rosnące drzewa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość za-
pewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt przyszłe-
go właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości 
nabywca wykona własnym staraniem 
w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieru-
chomości odnośnie do wycinki, przy-
cinki oraz przesadzenia drzew i krzewów 
określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (DzU 2009.151.1220 
z późn. zm.). Wycinka drzew i krzewów 
powyżej lat 10 w związku z inwestycją 
może wiązać się z naliczeniem opłat. 
Na niezbędną wycinkę drzew i krzewów  
w wieku powyżej 10 lat gatunków nie-
owocowych wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia Prezydenta Miasta.

Obciążenia nieruchomości i zobowią-
zania wobec nieruchomości 
Brak obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia  
2005 r., opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 
2006 r., poz. 481), teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Kozielskiej, obejmujący dział-
kę nr 196, obręb Kłodnica, oznaczony jest 
symbolem: 11 KS opisanym jako: Tereny 
parkingów i garaży, dla którego ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) miejsca postojowe i garaże dla samo-
chodów osobowych;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) zieleń urządzona.
Możliwe jest zagospodarowanie nieru-
chomości na cele zgodne z ustaleniami 
planu, o ile jej zagospodarowanie nie 
będzie związane z nieuzasadnioną likwi-
dacją istniejącego drzewostanu.

cena wywoławcza nieruchomości i mi-
nimalne postąpienie

cena wywoławcza nieruchomości:  
87 000,00 zł 
minimalne postąpienie: 870,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU nr 177, poz. 1054  
z 2011 r.) sprzedaż nieruchomości zwol-
niona od opodatkowania podatkiem VAT.

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 lutego  
2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-
-sprzedaży nastąpi do 20 marca 2014 r. 

Wadium
Wadium w wysokości 8700,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 196, obr. Kłod-
nica, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
Gminy najpóźniej 14 lutego 2014 r. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr 11/2014 do 3 lutego 2014 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

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

że w budynku Zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:
przeznaczone do sprzedaży:
• nr 1-11, 13-18 do 31 stycznia 2014 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 19-21 do 30 stycznia 2014 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do umieszczonych w nich 

nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,

Zarząd budynków miejskich 
II Towarzystwo budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Warszawska 35b, 
tel. 32/231-03-95,  

e-mail: biuro@2tbszbm.gliwice.pl
zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

	ul. Jasna 5, pow. 58,03 m2

Termin przetargu: 30 stycznia 2014 r., godz. 10.00
Dokumenty do przetargu można odebrać w sie-
dzibie zamawiającego, pok. nr 206
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wy-
sokości 2100,00 zł.

przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego:

	ul. Toszecka 33 m. 4, pow. 123,90 m2

Termin przetargu: 30 stycznia 2014 r., godz. 11.00
Dokumenty do przetargu można odebrać w sie-
dzibie zamawiającego, pok. nr 206
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wy-
sokości: 6650,00 zł.

przetargu pisemnego nieograniczonego na wyso-
kość stawki czynszu za najem lokali użytkowych:

	ul. Jana Pawła II 16, pow. 42,70 m2

	ul. mikołowska 4a, pow. 51,10 m2

Składanie ofert: 5 lutego 2014 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie 
www.2tbszbm.gliwice.pl w dziale Przetargi/lokale

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

lOkale bIuROWe DO WyNaJęcIa
Zarząd budynków miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
(ul. Dolnych Wałów 11) oferuje do wynajęcia od 1 lutego 2014 r. lokale biurowe w zrewitali-

zowanym budynku przy ul. Pszczyńskiej 44a.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej z cegły 
pełnej, pięciu kondygnacjach naziem-
nych, zlokalizowany na działce o pow. 
3700 m². 
Niniejsza oferta skierowana jest do 
firm i instytucji zainteresowanych wy-
najęciem drugiej, trzeciej oraz czwartej 
kondygnacji.
Na kondygnacji:
• drugiej − powierzchnia do wynajęcia 

to ok. 290 m²,
• trzeciej − powierzchnia do wynajęcia 

to ok. 145 m²,

• czwartej − powierzchnia do wyna-
jęcia to lokale biurowe od 14 m2 do  
23 m2. 

Budynek po termomodernizacji, po 
całkowitej wymianie stolarki drzwiowej  
i okiennej, wymianie wszystkich istnieją-
cych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., 
c.o., a także wykonaniu instalacji tele-
informatycznej i klimatyzacji, nowego 
ogrodzenia i parkingu. Budynek wyposa-
żony w windę. Dojazd od ul. Pszczyńskiej, 
bezpośrednio na parking z 50 miejscami 
postojowymi. Dwa niezależne wejścia – 

jedno bezpośrednio od ul. Pszczyńskiej, 
a drugie od strony parkingu.

czynsz najmu (bez opłat za media i po-
datku od nieruchomości) ustalony został 
na poziomie 20,00 zł/m² netto + VAT.

Zainteresowanych niniejszą ofertą pro-
simy o kontakt z Działem Marketingu, 
Promocji i Rozwoju, numer telefonu: 
32/33-92-970 lub kom. 607-837-343.

Więcej informacji znajdą Państwo  
na stronie internetowej  

www.zbm.gliwice.pl. 

mailto:biuro@2tbszbm.gliwice.pl
http://www.2tbszbm.gliwice.pl
http://www.2tbszbm.gliwice.pl
http://www.2tbszbm.gliwice.pl
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1079
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1087
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1032
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1070
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,1084
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OGłOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  NA SPRZEDAŻ
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki mieszkaniowej

  ul. kONaRSkIeGO 6, lokal nr 10, IV piętro, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, pow. 
116,55 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 9.30
cena nieruchomości: 236 982,17 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 166 800,00 zł
Termin oględzin: 27 stycznia 2014 r. od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 8400,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. śW. aNDRZeJa 4, lokal nr 3, parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. 43,73 m2  
+ piwnica 2,62 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 10.00
cena nieruchomości: 107 472,80 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł
Termin oględzin: 27 stycznia 2014 r. od godz. 14.05 do 14.20
Wadium: 4900,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. kOlbeRGa 16, lokal nr 1, parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, spiżarka, przedpokój, 
pow. 55,89 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 10.30
cena nieruchomości: 131 924,00 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 118 800,00 zł 
Termin oględzin: 27 stycznia 2014 r. od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 6000,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. JaSNOGÓRSka 4, lokal nr 5, III piętro (pod-
dasze), 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, Wc (do 
zalegalizowania), pow. 62,22 m2 + dwie piwnice 
5,47 m2 i 3,77 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 11.30
cena nieruchomości: 133 996,98 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 121 000,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. TuWIma 8, lokal nr 1, parter, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, pow. 47,70 m2 + piwnica 
6,60 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 12.00
cena nieruchomości: 107 763,34 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 107 800,00 zł 
Wadium: 5400,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. ZyGmuNTa STaReGO 39, lokal nr 7, III pię-
tro (poddasze), 1 pokój, kuchnia, przedpokój,  
z dostępem do Wc na klatce schodowej (części 
wspólne), pow. 40,03 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 80 347,03 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 80 400,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. SaWIckIeJ 14, lokal nr 3, parter, 2 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka z Wc, pow.  
47,95 m2 + piwnica 3,80 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 13.00
cena nieruchomości: 107 876,27 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 107 900,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. SaWIckIeJ 19, lokal nr 2, parter, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z Wc, pow.  
37,12 m2 + piwnica 7,70 m2 
Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 13.30
cena nieruchomości: 76 630,64 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 76 700,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. PSZcZyńSka 92, lokal nr 2, parter, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do Wc na klatce schodowej 
(części wspólne), pow. 40,38 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 14.30
cena nieruchomości: 71 826,42 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 71 900,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. WITkIeWIcZa 25, lokal nr 2, parter, pow. 
40,83 m2 + piwnica 4,71 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, Wc, kuchnia
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 10.00
cena nieruchomości: 84 199,08 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 76 100,00 zł
Termin oględzin: 29 stycznia 2014 r. od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 3900,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

  ul. śW. bRONISłaWy 6, lokal nr 5, I piętro, pow. 
30,89 m2, 1 pokój, przedpokój, Wc, kuchnia, spiżarka
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 10.30
cena nieruchomości: 66 799,42 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 60 300,00 zł
Termin oględzin: 29 stycznia 2014 r. od godz. 14.05 do 14.20
Wadium: 3100,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

  ul. DRZymały 19, lokal nr 2, parter, pow. 
23,05 m2 + piwnica 7,30 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc 
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 11.00
cena nieruchomości: 40 604,58 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 36 900,00 zł
Termin oględzin: 31 stycznia 2014 r. od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 1900,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

  ul. PSZcZyńSka 145, lokal nr 2, parter, pow. 
63,75 m2 + piwnica 7,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój 

Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 13.00 
cena nieruchomości: 120 513,70 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 120 600,00 zł
Termin oględzin: 31 stycznia 2014 r. od godz. 12.20 do 12.35
Wadium: 6100,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

  ul. WIelkIeJ NIeDŹWIeDZIcy 7, lokal nr 6, II pię-
tro, pow. 53,01 m2 + piwnica 2,93 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, Wc
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 13.30 
cena nieruchomości: 121 777,90 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 121 800,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r.

  ul. DOlNycH WałÓW 19a, lokal nr 6, III pię-
tro (poddasze), pow. 60,16 m2, 3 pokoje, kuch-
nia (dostęp do Wc pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości na klatce scho- 
dowej)
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 9.30
cena nieruchomości: 110 866,68 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 89 900,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 12.30 do 12.45
Wadium: 4500,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  Pl. INWalIDÓW WOJeNNycH 20, lokal nr 9, 
I piętro (oficyna), pow. 43,98 m2 + piwnica 
10,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,  
łazienka
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 11.00
cena nieruchomości: 104 050,92 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 83 800,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 4200,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. cHuDOby 6, lokal nr 5, IV piętro (poddasze), 
pow. 60,98 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 118 102,06 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 106 700,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 5400,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. PlebańSka 6, lokal nr 12, II piętro, pow. 
41,97 m2 + piwnica 5,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój 
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 13.00
cena nieruchomości: 91 439,18 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 91 500,00 zł
Termin oględzin: 4 lutego 2014 r. od godz. 11.00 do 11.15
Wadium: 4600,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  al. kORFaNTeGO 11, lokal nr 7, I piętro, pow. 
47,84 m2 + piwnica 3,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 przedpokoje 
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 13.30
cena nieruchomości: 105 279,51 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 105 300,00 zł
Termin oględzin: 4 lutego 2014 r. od godz. 9.30 do 9.45
Wadium: 5300,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. GÓRNycH WałÓW 48, lokal nr 51, IV piętro, 
57,80 m2 + 2 piwnice o łącznej pow. 2,63 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 14.30
cena nieruchomości: 135 237,54 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 135 300,00 zł
Termin oględzin: 4 lutego 2014 r. od godz. 10.30 do 10.45
Wadium: 6800,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. lOTNIkÓW 8, lokal nr 1, parter, pow.  
49,72 m2 + piwnica 2,77 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, łazienka, kuchnia
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 11.30
cena nieruchomości: 80 450,71 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 80 500,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 4100,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. PeRkOZa 7, lokal nr 20, III piętro, pow.  
33,76 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 12.00
cena nieruchomości: 89 382,98 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 89 400,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 4500,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. maRZaNkI 6, lokal nr 7, II piętro, pow.  
36,72 m2 + piwnica 4,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 78 449,76 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2014 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 4000,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. STycZyńSkIeGO 35, lokal nr 7, III piętro 
(poddasze), pow. 42,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 13.30
cena nieruchomości: 90 510,75 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 90 600,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2014 r. od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 4600,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. SObIeSkIeGO 23, lokal nr II, suterena, 2 po-
mieszczenia, Wc, korytarz, pow. 39,59 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 11.00
cena nieruchomości: 52 739,31 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 48 400,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. NIeDbalSkIeGO 25, lokal nr I, parter, 1 po-
mieszczenie, pow. 31,62 m2

Termin przetargu: 3 lutego 2014 r., godz. 14.00
cena nieruchomości: 68 241,10 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 68 300,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Wniesienie wadium: 30 stycznia 2014 r.

  ul. błOGOSłaWIONeGO cZeSłaWa 5, lokal nr II, 
parter, pow. 45,14 m2, 4 pomieszczenia, Wc
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 11.30 
cena nieruchomości: 82 142,95 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 57 900,00 zł
Termin oględzin: 31 stycznia 2014 r. od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 2900,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

 ul. błOGOSłaWIONeGO cZeSłaWa 5, lokal nr I, 
parter, pow. 24,75 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 12.00
cena nieruchomości: 46 678,32 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 32 900,00 zł
Termin oględzin: 31 stycznia 2014 r. od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 1700,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r. 

  ul. cZęSTOcHOWSka 13, garaż nr 1, pow. 16,16 m2

Termin przetargu: 10 lutego 2014 r., godz. 12.30
cena nieruchomości: 12 019,91 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 8700,00 zł
Termin oględzin: 27 stycznia 2014 r. od godz. 13.10 do 13.25
Wadium: 500,00 zł
Wniesienie wadium: 6 lutego 2014 r.

  Pl. INWalIDÓW WOJeNNycH 5a-7, lokal nr I, par-
ter, pow. 100,85 m2, 3 pomieszczenia, korytarz i Wc
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 11.30
cena nieruchomości: 446 259,87 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 446 300,00 zł
Terminy oględzin: 6 lutego 2014 r. od godz. 9.00 do 9.20
Wadium: 22 400,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r. 

  Pl. INWalIDÓW WOJeNNycH 5, lokal nr I, parter, 
pow. 65,81 m2, 2 sale sprzedaży, magazyn
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 12.00 
cena nieruchomości: 314 950,47 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 315 000,00 zł
Terminy oględzin: 6 lutego 2014 r. od godz. 9.00 do 9.20
Wadium: 15 800,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r. 

  al. kORFaNTeGO 6, lokal nr II, piwnica, pow. 
24,73 m2, 1 pomieszczenie, Wc i korytarz
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 10.00
cena nieruchomości: 32 160,14 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 26 100,00 zł
Termin oględzin: 4 lutego 2014 r. od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 1400,00 zł

Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. DWORcOWa 45, lokal nr V, pow. 397,42 m2, 
parter: 2 pomieszczenia, I piętro: 2 pomieszcze-
nia, piwnica: 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 10.30
cena nieruchomości: 357 561,80 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 230 600,00 zł
Termin oględzin: 6 lutego 2014 r. od godz. 10.45 do 11.00
Wadium: 11 600,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. ZyGmuNTa STaReGO 16a, lokal nr V, II pię-
tro, pow. 30,49 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 lutego 2014 r., godz. 14.00
cena nieruchomości: 73 663,27 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 73 700,00 zł
Termin oględzin: 4 lutego 2014 r. od godz. 9.00 do 9.15
Wadium: 3700,00 zł
Wniesienie wadium: 13 lutego 2014 r.

  ul. NIeDbalSkIeGO 23, lokal nr II, parter, pow. 
30,19 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 13.00
cena nieruchomości: 66 702,06 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 66 800,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2014 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 3400,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. JaGIellOńSka 27a, lokal nr I, parter, pow. 
35,53 m2, 2 pomieszczenia, korytarz, pomiesz-
czenie higieniczno-sanitarne

Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 14.00
cena nieruchomości: 78 652,38 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2014 r. od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 4000,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. HelSka 1, garaż nr 1, pow. 18,73 m2 
Termin przetargu: 24 lutego 2014 r., godz. 14.30
cena nieruchomości: 9450,02 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 9500,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2014 r. od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 500,00 zł
Wniesienie wadium: 20 lutego 2014 r.

  ul. WySZyńSkIeGO 14d, lokal nr V, PaRTeR  
– 2 sale główne, pokój, pomieszczenie biurowe, 
zaplecze, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka, 
4 Wc, korytarze (o łącznej powierzchni użytkowej 
577,36 m2), I PIęTRO – sala główna, pomieszczenie 
gospodarcze, 3 łazienki z Wc, korytarze (o łącz-
nej powierzchni użytkowej 155,06 m2), PIWNIca  
– 20 pomieszczeń gospodarczych, łazienka,  
Wc, korytarze (o łącznej powierzchni użytkowej 
415,37 m2), łączna powierzchnia 1147,79 m2

Termin przetargu: 17 marca 2014 r., godz. 11.30
cena nieruchomości: 3 508 323,12 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 3 163 700,00 zł
Terminy oględzin:
6 lutego 2014 r. od godz. 10.00 do 10.30
7 marca 2014 r. od godz. 12.00 do 12.30
Wadium: 158 200,00 zł
Wniesienie wadium: 13 marca 2014 r. 
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kultura cO?
GDZIe?      
kIeDy?

23 STycZNIa (cZWaRTek)
q godz. 10.00: „Kot w butach” – baśń muzyczna  

w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy  
Świat 55/57)

24 STycZNIa (PIĄTek)
q godz. 18.30: „Wesoła wdówka” – operetka  

w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy  
Świat 55/57)

q godz. 20.00: „Dos Garzas Tango-Projekt V” – kon-
cert i milonga w Galerii „Secesja” (ul. Grodowa 5)

25 STycZNIa (SObOTa)
q godz. 18.30: „Wesoła wdówka” – operetka  

w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy  
Świat 55/57)

q godz. 19.00: „Nos” – transmisja opery D. Szosta-
kowicza z Metropolitan Opera w Nowym Jorku  
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

26 STycZNIa (NIeDZIela)
q godz. 12.00: „Agnieszka Osiecka – wiersze śpiewa-

jące” – LXXXIV Krakowski Salon Poezji w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 12.00: „Eugeniusz Oniegin” – transmisja 
opery P. Czajkowskiego z Metropolitan Opera  
w Nowym Jorku w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

q godz. 17.00: „Wesoła wdówka” – operetka  
w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy  
Świat 55/57)

28 STycZNIa (WTORek)
q godz. 20.00: „Moc Bluesa Prezentuje” – koncert 

grupy Incluz w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów 
Wojennych 1)

29 STycZNIa (śRODa)
q godz. 10.00: „Dziadek do orzechów” – balet- 

feeria w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat 55/57)

a TakŻe: 
q „Skwer Skaczącej Gwiazdy – grafika, rysunek, me-

dia” – wystawa prac Jacka Joostberensa w Cen-
trum Organizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6) 
– czynna do 31 stycznia

q „Na koniec świata i z powrotem” – wystawa fo-
tografii Magdaleny Przeklasy i Krzysztofa Rzepec-
kiego w Galerii „9” przy Filii nr 9 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (ul. Czwartaków 18) – czynna do  
31 stycznia

q „Rok Theodora Kalidego” – wystawa fotograficzna 
stowarzyszenia „Gliwickie Metamorfozy” w Filii 
nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów 
Wojennych 3) – czynna do 31 stycznia

q „Kwiaty w akwarelach” – wystawa prac Anny Gą-
siorkiewicz w Galerii „Perkoz” przy Filii nr 5 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12) – czynna 
do 31 stycznia

q „Wołyń czasu zagłady 1939 – 1945” – wystawa  
w Radiostacji Gliwice (ul. Tarnogórska 129) – czyn-
na do 1 lutego

q „Brutal – retrospekcja” – wystawa fotografii Mi-
chała Łuczaka w Czytelni Sztuki (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

q „Portret gliwiczan” – wystawa fotografii grupy 
„Aczkolwiek” z Młodzieżowego Domu Kultury  
w Urzędzie Miejskim (ul. Zwycięstwa 21) – czynna 
do 28 lutego

q „Nowiny Paryzkie. Garderoba XIX-wiecznej ele-
gantki” – wystawa w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a) – czynna do marca

bRuTal – ReTROSPekcJa
To tytuł wystawy michała łuczaka, którą do 23 lutego można oglądać w czytelni Sztuki  
(ul. Dolnych Wałów 8a). Na zdjęciach autor uwiecznił dworzec kolejowy w katowicach. 

– Fotografie zostały wykonane pomiędzy czerwcem 
2010 r. a styczniem 2011 r. – w czasie, gdy trwała jeszcze 
walka o uratowanie katowickiego dworca przed wybu-
rzeniem. Ten zaprojektowany przez „Tygrysów” (Wacła-
wa Kryszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza 
Wierzbickiego) budynek uchodził za najlepszy w Polsce 
przykład nurtu zwanego brutalizmem. Przez wiele lat 
funkcjonował jako niezaprzeczalna ikona Katowic, jednak 
nieremontowany i nieodnawiany powoli niszczał. Począt-
kowo podjęto decyzję o jego remoncie, lecz równolegle 
pojawiły się plany wyburzenia dworca i zastąpienia go 
czymś nowym… Cykl Michała Łuczaka to fotograficzna 
opowieść o miejscu, które dla wielu mieszkańców przez 
kilka dekad stanowiło swoisty punkt odniesienia. Nazwany 
„Brutalem” stał się niezaprzeczalnie ikoną wojewódzkie-
go miasta. Kilkadziesiąt fotografii i kilka planów archi-
tektonicznych to „pozostałości” po organie wyrwanym 
gwałtownie z tkanki miejskiej – opowiadają organizatorzy 
ekspozycji. 

Michał Łuczak urodził się w 1983 r. na Górnym Śląsku. 
Mieszka w Giszowcu, a pracuje głównie w Warszawie. Od 
wielu lat dokumentuje Śląsk i zmiany, które nastąpiły tu po 
upadku komunizmu w 1989 r. W latach 2008 – 2009 współ-
pracował z Andrzejem Kramarzem przy projektach fundacji 
Imago Mundi: „Stefania Gurdowa – Klisze przechowuje się” 
oraz „Stefania Gurdowa – Czas niewinności”. Od 2010 r. 

jest członkiem kolektywu Sputnik Photos skupiającym 
fotografów z Europy Środkowo-Wschodniej. 

mOc TaNGa I blueSa
24 stycznia w Galerii „Secesja” (ul. Grodowa 5) szykuje 

się kolejne muzyczne spotkanie z tangiem. Zagra duet 
Dos Garzas. Początek koncertu – godz. 20.00. Publiczność 
usłyszy takie utwory, jak: „Por una cabeza”, „Oblivion”  
i „Jalousie”. Pojawi się także polski akcent – przedwojenne 
tanga z najsłynniejszym „Tango Milonga”. Nie zabraknie też 

mniej znanych, lecz nie mniej interesujących tang i habaner.  
A po koncercie – milonga z muzyką na żywo! 

Natomiast miłośników bluesa Śląski Jazz Club zaprasza 
28 stycznia na koncert zespołu Incluz. – To twór młodych, 
ambitnych i pracowitych ludzi z Bytomia grających bluesa. 
Działają razem od 2011 r. Muzyka, którą prezentują, to 
zarówno klasyczne 12-taktowe kompozycje, jak również 
wzbogacone aranże sięgające stylistycznie do muzyki 
funkowej i rockowej lat 80. Materiał, który wykonuje 
Incluz jest w zdecydowanej większości autorski, często 
okraszony zabawnymi tekstami. Do swojego repertuaru 
wplata również mniej popularne covery, które aranżuje 
na swój sposób – opowiadają organizatorzy koncertu. 
Grupa w składzie Arkadiusz Kuś (wokal, gitara), Adrian 
Błaszczyk (gitara solowa), Krzysztof Hnatiuk (gitara ba-
sowa) i Jakub Góras (instrumenty perkusyjne) pojawi 
się na scenie klubu przy Placu Inwalidów Wojennych 1  
o godzinie 20.00. 
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