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Pełna strefa
Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach roz-
wija się w imponującym tempie. Z 389,4 
ha zostało udostępnione inwestorom już 
359,8 ha. To oznacza, że strefa Gliwice jest 
niemal pełna.

Ferie jeszcze  
przez tydzień

Ferie już prawie na półmetku. Jak 
dobrze wykorzystać ten czas? Jakie 
atrakcje przygotowały dla dzieci i 
młodzieży gliwickie placówki na ko-
lejny tydzień? Przedstawiamy kilka 
propozycji…

Budżet obywatelski. 
Dowiedz się więcej!

Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli 
okazję głosować na przedsięwzięcia, które 
zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Gdzie znaleźć odpowiedzi 
na wszystkie pytania dotyczące budżetu 
obywatelskiego?  

Nowa „trójka”
Nowy komisariat przy ul. Pszczyńskiej 

został oddany do użytku. Będzie w nim 
pełniło służbę 70 policjantów z „trójki”. 
Budowa nowego komisariatu była moż-
liwa dzięki wsparciu gliwickiego samo-
rządu, który przekazał teren pod nową 
siedzibę.
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druga strona w obiektywie

Tegoroczne Walentynki już za nami. Mieszkańcom Gliwic spodobały się miłosne 
ozdoby świetlne zamontowane przez firmę Odeon. Na skwerze Doncaster (za Urzę-
dem Miejskim) oraz przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego pojawiły się walentynkowe 
dekoracje. Na skwerze świetlne instalacje ozdobiły ławeczkę, a przy ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego – most, na którym zakochani z Gliwic wieszają kłódki, jako symbol 
ich miłości i związku. Całość prezentowała się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza po zmro-
ku. Wystarczy spojrzeć na to wyjątkowo zakochane zdjęcie. Pięknie! Nieprawdaż? 

Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli oka-
zję głosować na przedsięwzięcia, które 
zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Warto zastanowić się, 
jakie realizacje są dla osiedli najważniej-
sze i złożyć swoje propozycje. Między 21 
osiedli rozdysponowano kwotę 3,5 mln zł. 
Nabór wniosków na zadania jednoroczne 
ruszy 7 marca i potrwa do 18 marca. 
Uwaga! Nastąpiły zmiany w procedurze 
budżetu obywatelskiego. Warto sprawdzić, 
co się zmieniło! Ile otrzymały poszczegól-
ne osiedla? Ile osób musi zagłosować, by 
zadania zostały zrealizowane? Co zrobić, 
aby otrzymać bonus za aktywność? Jaki 
jest harmonogram procedury budżetu 
obywatelskiego? Gdzie składać wnioski? 
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdzie-
cie na stronie: 

www.gliwice.eu w zakładce  
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Czapli, Kosów i Jaskółczej. Inwestycja wkracza 
właśnie w drugi etap. W poniedziałek, 22 lutego, zostanie wprowadzony ruch jed-
nokierunkowy na ul. Kosów i Czapli dla jadących od strony ul. Rybnickiej w kierunku 
osiedla Sikornik, wyłączony z ruchu zostanie wlot ul. Kosów. Objazd został wytyczony 
ulicami Biegusa i Pliszki. Wyłączony z ruchu będzie także wlot ulic Olchowej, Ziębiej, 
Jaskółczej i Skowrończej. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. prosi kie-
rowców o zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie tymczasowe. 

Zakochani w Gliwicach!

Gliwicki Budżet Obywatelski. Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Kliknij i dowiedz się więcej!

Ostrożnie na Sikorniku

Przed nami XVII Targi Budownictwa. Od 26 do 28 lutego, w Ośrodku Sportu Poli-
techniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach, będzie można znaleźć nowości 
i ciekawe rozwiązania z różnych branż – budownictwa, instalacji i wyposażenia 
wnętrz. Swoje stoiska zaprezentuje blisko 140 firm z całego kraju. Targi to dosko-
nała propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają budowę, jak i dla tych, 
którzy planują remont czy urządzenie mieszkania. Imprezę organizuje agencja 
Promocja z Wadowic. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent 
Miasta Gliwice. 

Przedłuża się remont przejścia podziemnego łączącego ul. Toszecką z ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego. – Obecnie trwa procedura wyboru jednego z rozwiązań izola-
cyjnych i zatwierdzenie technologii. Montaż instalacji potrwa około 3 tygodni, jednak 
aby uzyskać oczekiwany efekt izolacyjny, trzeba poczekać 2-3 miesiące. Wówczas 
będzie można położyć okładziny ścian i sufitów. Aby ograniczyć tymczasowe utrudnie-
nia zabezpieczono lampy i okablowanie tunelu. Zakończenie robót planowane jest na 
czerwiec 2016 r. – informuje firma Aldesa, która w ramach prowadzonej na zlecenie 
PKP przebudowy dworca, wykonuje remont przejścia podziemnego.

Budujesz? Remontujesz? Przyjdź na Targi!Remont w tunelu

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:lenczowska_j%40um.gliwice.pl?subject=
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mailto:kazek_m%40um.gliwice.pl?subject=
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AKTUALNOśCI

Nowa „trójka”

                 Za czy przeciw?

Nowy adres i nowe standardy – policjanci z „trójki” już w ubiegłym ty-
godniu rozpoczęli pracę w nowej siedzibie przy ul. Pszczyńskiej. Budy-
nek postawiono na działce, którą funkcjonariuszom przekazał gliwicki 
samorząd. We wtorek, 16 lutego, odbyło się oficjalne otwarcie.

W uroczystości wzięli udział m.in. ko-
mendant wojewódzki policji w Katowicach 
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant 
gliwickiej policji insp. Dariusz Augustyniak, 
przedstawiciele samorządu Gliwic i woje-
wództwa a także kompania honorowa 
i policyjna orkiestra. Budynek powstał 
zgodnie z wytycznymi rządowego Progra-
mu Standaryzacji Komend i Komisariatów 
Policji, który zakłada, że policyjne siedziby 
w całym kraju mają być ujednolicone i roz-
poznawalne z daleka. Nowy komisariat jest 
też przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Jego wybudowanie nie tylko 
wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców 
i komfort ich obsługi, ale również poprawia 
estetykę okolicy. 

– W budynku wydzielono część do-
stępną dla interesantów oraz zastrzeżoną, 
dostępną tylko dla policji, gdzie znajduje się 
pomieszczenie dyżurnego, serwerownia, 
siłownia i archiwum – wyjaśnia nadkom. 
Marek Słomski, oficer prasowy gliwickiej 
policji. Służbę będzie pełniło tutaj blisko 70 
funkcjonariuszy. Dla policjantów z III komi-
sariatu, którzy do tej pory zajmowali stary 

budynek przy ul. Akademickiej, to spora 
zmiana, która ma usprawnić ich działania. 
Trzeci komisariat prowadzi rocznie ok. 1,5 
tys. postępowań przygotowawczych i ok. 7 
tys. interwencji. Teren, który mu podlega 
zamieszkuje na stałe 45 tys. osób i ok. 30 
tys. studentów. – Każda złotówka, wydana 
na bezpieczeństwo, zwraca się wielokrotnie. 
Ta inwestycja kosztowała prawie 15 mln zł., 
ale jestem pewien, że są to dobrze wydane 
pieniądze – podkreślał podczas uroczysto-
ści insp. Dariusz Augustyniak, komendant 
gliwickiej policji.

Budowa nowego komisariatu była 
możliwa dzięki wsparciu gliwickiego 
samorządu, który przekazał teren pod 
nową siedzibę. – Poszukiwanie działki, 
która spełniałaby wyznaczone standardy 
nie należało do prostych i trochę trwało. 
Angażowaliśmy się również w rozwiązy-
wanie problemów przy projektowaniu. 
Reszta, łącznie z pozyskaniem środków 
na wybudowanie nowego komisariatu, 
to zasługa policji – podkreślił będący na 
uroczystym otwarciu Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic.  (Gliwice TV)

Do 3 marca rodzice sześciolatków muszą podjąć decyzję, czy ich dzieci mają powtarzać zerówkę w dotych-
czasowym przedszkolu. Alternatywą jest posłanie 6-latka do pierwszej klasy, tak jak odbywało się to przez 
ostatnie 4 lata. O opinię na ten temat zapytaliśmy eksperta – Agnieszkę Wilczyńską, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach. 

W tym roku rodzice mają wybór: 
posłać 6-latka do szkoły czy nie? 
To jest już czwarty czy piąty rok, kiedy 
dzieci są przygotowywane do rozpoczęcia 
nauki w wieku 6 lat. Przedszkola przez te 
wszystkie lata tak dostosowywały formy, 
metody pracy, zakres programu, że dzie-
ci są faktycznie przygotowane do tego, 
żeby tę naukę rozpocząć. Szkoły (nie tylko 
budynki, ale też nauczyciele)  również są 
przygotowane na to, żeby przyjąć 6-latki.

W Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej pewnie często spotykają się 
państwo z pytaniami, wątpliwościami 
ze strony rodziców: „Czy moje dziecko 
jest gotowe?” Jak rozwiać takie wąt-
pliwości, jak  poznać, czy dziecko jest 
gotowe do pójścia do pierwszej klasy? 
Myślę, że przede wszystkim trzeba poroz-
mawiać z panią z przedszkola, która przez 
3 lata była z dzieckiem, prowadziła je 
i wie, jak będzie sobie radziło w pierwszej 
klasie. Radziłabym też rodzicom, żeby bra-

li udział w dniach otwartych szkoły. Teraz 
bardzo wiele szkół organizuje dni otwarte, 
żeby pokazać rodzicom jak wygląda u nich 
praca z sześciolatkami. Oczywiście zawsze 
rodzice mogą przyjść do naszej poradni 
z dzieckiem, żeby zrobić diagnozę goto-
wości szkolnej, aczkolwiek w myśl nowych 
przepisów nie jest to konieczne. 

Jest też taka wątpliwość: „moje 
dziecko jest inteligentne, ale czy 
usiedzi w ławce?” 
Zarówno program, jak i metody pracy są 
dostosowane właśnie do tego wieku, kie-
dy to dzieci mają większą trudność, żeby 
usiedzieć na miejscu. Poza tym nie muszą. 
Lekcje są nie tylko w ławkach. W sali jest 
przygotowane osobne miejsce dla dziecka, 
gdzie może przejść, pobawić się chwilę, 
odpocząć. Nauczyciele mają przygotowane 
rożne formy aktywności w czasie lekcji i to 
już nie jest taka lekcja, na której przez 45 
minut dziecko obowiązkowo siedzi sztywno 
w ławce. Tego się nie należy obawiać.

A jak dzieci przeżywają pójście do 
pierwszej klasy?
Moment przejścia do innego etapu jest 
dla dziecka motywujący do zmian. Nasze 
sześciolatki były do tego przygotowywane 
przez 3 lata i z reguły są bardzo dumne, 
że mogą iść do takiego miejsca jak szko-
ła, że będą miały swój tornister, książki. 
Dla dzieci, które czekają na ten nowy etap 
krzywdą byłoby pozbawianie ich radości 
doświadczenia czegoś nowego. 

Wiemy już co czeka dzieci, które pójdą 
do szkół. A co z tymi, które zostaną 
w przedszkolach? Będą powtarzać to, 
czego już się nauczyły?
Program ostatniego roku przedszkola 
właściwie nie został zmieniony, dlatego 
te dzieci, które zostaną, czeka powtór-
ka tego, co już potrafią i pewnie będą 
się nudzić. Uważam, że rozpoczęcie 
nowego progu dla tych sześciolatków 
teraz jest dużo korzystniejsze, niż po-
zostawienie ich w tym samym miejscu, 

z tymi samymi obowiązkami, które mia-
ły do tej pory. 

Widzę tu pewien paradoks: często rodzi-
ce, którzy chętnie zapisują jak najmłodsze 
dzieci na basen czy do szkół językowych, 
mają wątpliwości czy posłać swojego 
6-latka do szkoły. Z czego to wynika?

Myślę, że to bardziej wiążąca decy-
zja. Gdy dziecko rozpocznie swój szkolny 
obowiązek musi go w kolejnych latach 
kontynuować. Poza tym szkoła to również 
obowiązek dla rodzica. Tym, którzy szuka-
ją dodatkowych zajęć dla swoich pociech, 
warto uświadomić, że  szkoły mają bardzo 
szeroki wachlarz takich zajęć, zarówno 
sportowych jak i językowych. Podsumo-
wując – warto wysłać sześciolatka do 
szkoły, kupić mu tytę, tornister, piórnik i po-
wiedzieć, że będzie to miłe, sympatyczne 
miejsce, w którym pozna wiele ciekawych, 
nowych rzeczy. 

 Rozmawiała: 
Katarzyna Magiera

Nowa „trójka” już działa 

Nowoczesny III komisariat przy ul. Pszczyńskiej został oficjalnie otwarty

p. Renata
To miejsce było do tej pory dość za-
niedbane, więc bardzo mi się podoba, 
że powstało tu coś, co jest bardzo po-
żyteczne i w dodatku ładne – a nowy 
komisariat taki jest. 

p. Jakub
Myślę, że komisariat w tej czę-
ści miasta jest bardzo potrzebny  
i jest to bardzo dobra inwesty-
cja dla miasta i mieszkańców 
Gliwic.

p. Renata
Podoba mi się. Myślę, że warto jeszcze upo-
rządkować teren za komisariatem - może 
powstanie tam parking. Lokalizacja komisa-
riatu jest dobra, bo wieczorem jest wszystko 
oświetlone i pięknie to wygląda.
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wywiad

W jednej z sejmowych podkomisji rozpoczęły się prace związanie z ustawowym ograniczeniem sprawowania funkcji przez wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast do maksymalnie dwóch pięcioletnich kadencji. Zwolennicy tego projektu twierdzą, że ograniczenie kadencyj-
ności pozwoli wyeliminować różnego rodzaju patologie związane z wieloletnim funkcjonowaniem władzy w poszczególnych samorządach. 
Czy to argumenty zasadne? O zdanie zapytaliśmy najdłużej urzędującego prezydenta miasta w Polsce – Zygmunta Frankiewicza, prezydenta 
Gliwic od 1993 roku i szefa Związku Miast Polskich. 

Wiele osób popiera wprowa-
dzenie ograniczenia sprawo-
wania urzędu przez wójtów, 
burmistrzów i prezyden-
tów miast do maksymalnie 
dwóch pięcioletnich kaden-
cji, a Pan nie. Dlaczego? 

Uważam, że to pomysł nie tylko 
zły, ale wręcz potencjalnie ogra-
niczający tempo rozwoju naszego 
kraju. Polskie samorządy odpo-
wiadają za 45% wydatków sek-
tora finansów publicznych, bez 
ZUS i NFZ, w tym za 75% środków 
publicznych przeznaczanych na 
inwestycje. Rozwój Polski od 25 
lat dokonuje się przy znaczącym 
udziale administracji lokalnej. 
Jeżeli mamy jako państwo am-
bicję, by zwiększać tempo tego 
rozwoju, to powinniśmy umie-
jętnie gospodarować zasobami. 
Spora grupa doświadczonych, od-
noszących sukcesy samorządow-
ców to nasz wielki atut, z którego 
nie warto rezygnować. 

Zwolennicy tego projektu 
twierdzą jednak, że wpro-
wadzone zmiany ograniczą 
rosnącą tendencję do po-
wstawania różnego rodzaju 
patologii w samorządach. 
Ograniczenie kadencyjności 
pozwoli rozbić lokalne układy. 

Od pewnego czasu takie tezy są 
obecne w naszej debacie publicz-
nej, ale nigdy nie zostały potwier-
dzone konkretnymi, wiarygodny-
mi danymi. 

Trzeba pamiętać, że funk-
cjonowanie samorządu te-
rytorialnego poddane jest 
drobiazgowemu, w opinii 
wielu samorządowców 
wręcz nadmiernemu, nad-
zorowi instytucji państwa. 

Od wojewodów, przez wszelkie 
instytucje kontrolne, NIK, PIP, 
UKS itd. aż po Regionalne Izby 
Obrachunkowe i Samorządowe 
Kolegia Odwoławcze. Obok or-
ganów kontrolujących zgodność 
działalności samorządu z pra-
wem istnieje jeszcze instytucja 
referendum odwoławczego. 
Obywatele mogą więc rozliczyć 
władzę z braku kompetencji czy 
nieudolności nie czekając na we-
ryfikację wyborczą. 

W ubiegłej kadencji zorgani-
zowano w Polsce 113 refe-
rendów, w wyniku których 
odwołano władze w 16 gmi-
nach. To dużo? 

Wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast mamy w Polsce prawie 
2,5 tys., więc w ciągu całej ubie-
głej kadencji referenda dotyczyły 
ok. 4,5% osób sprawujących wła-
dzę w samorządach. Jestem ab-
solutnie pewien, że część z nich 
wynikała raczej z gry politycznej, 
a nie z faktycznej potrzeby prze-
ciwdziałania patologiom. 

Kolejny argument za zmiana-
mi – zbyt mała rotacja per-
sonalna na wysokich szcze-
blach samorządowych. 

W ostatnich wyborach samorzą-
dowych obywatele wybrali blisko 
1/3 nowych prezydentów miast 
na prawach powiatu. Naturalna 
wymiana kadr jest więc faktem. 
Funkcja wójta, burmistrza czy 
prezydenta miasta nie ma wy-
łącznie, jak to jest przedstawiane 
w coraz bardziej powierzchow-
nej debacie publicznej, wymiaru 
politycznego. Polskie samorządy 
w ciągu lat bardzo się sprofesjo-
nalizowały. Realizują coraz więcej 
zadań własnych i zlecanych przez 
administrację centralną. Zgodnie 
ze słuszną skądinąd zasadą, aby 
jak największa część zadań pu-
blicznych mogła być wykonywana 
jak najbliżej obywatela. Często 
zresztą z ogromną korzyścią dla 
jakości świadczenia tych zadań. 

Jakieś przykłady?

Chociażby wprowadzanie syste-
mu „Źródło” w urzędach stanu 
cywilnego. Dopóki samorządy 
realizowały to zadanie indywidu-
alnie, a wiele z nich robiło to elek-
tronicznie, wszystko działało. Po 
zmianach wprowadzonych przez 
rząd pojawiło się wiele proble-
mów. Zjawisko profesjonalizacji 
naszego szczebla administracji 
ma wiele oczywistych zalet dla 
mieszkańców. Ma jednak pewne 
wady. Kierownikiem urzędu, który 
zatrudnia coraz lepszych specjali-
stów, odpowiedzialnych za coraz 
większy zakres spraw jest bowiem 
wójt, burmistrz, prezydent. Zarzą-
dzanie takim zespołem jest więc 
sporym wyzwaniem, wymaga 
wiedzy i doświadczenia. 

Ale nie jest przecież powie-
dziane, że osoba która wcze-
śniej zbierała doświadczenie 
np. w biznesie i zarządzała 
firmą, nie będzie w stanie 
dobrze zarządzać miastem. 

Kompetencje czysto managerskie 
można uzyskać w wielu branżach, 
gorzej ze specjalistyczną wiedzą, 
którą osoba zarządzająca samo-
rządem musi posiadać. I tutaj po-
jawia się kwestia doświadczenia. 
Ktoś może być wybitnym przed-
siębiorcą i doświadczonym mana-
gerem i zupełnie nie radzić sobie 
w pierwszych latach kierowania 
urzędem gminy. Pomijam przy 
tym temat motywacji finanso-
wej dla transferu z biznesu do 
administracji.

Czy długoletnie zarządzanie 
gminą lub miastem przekła-
da się na poziom ich funkcjo-
nowania i rozwój oraz jakość 
życia mieszkańców?

Co roku publikowanych jest wiele 
rankingów, w których mniej lub 
bardziej skutecznie porównuje się 
poziom życia w poszczególnych 
miastach i gminach. Przygotowa-
łem jakiś czas temu zestawienie 
wyników 16 takich rankingów 
z 2015 r. W większości publiko-
wanych przez prasę – znalazł 
się tam między innymi Ranking 
Samorządów „Rzeczpospolitej”, 

rankingi „Wspólnoty” – najważ-
niejszego branżowego pisma 
samorządowego, ale również 
przygotowywanych przez naukow-
ców – „Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju” Politechniki Warszaw-
skiej. Dla uproszczenia brałem 
pod uwagę wyłącznie miasta na 
prawach powiatu, których mamy 
w Polsce 68. Założenie było proste. 
Pierwsze dziesięć miast z każdego 
rankingu otrzymuje punkty, od 1 
do 10, w zależności od zajętego 
miejsca. Następnie prezydenci 
miast, którzy pojawili się w zesta-
wieniu podzieleni zostali na grupy 
sprawujących swą funkcję pierw-
szą, drugą, trzecią oraz czwartą 
i więcej kadencji. Na zakończe-
nie obliczono średnią punktację 
dla poszczególnych grup. Wyniki 
tego zestawienia są jednoznaczne 
– prezydenci, którzy rządzą co naj-
mniej 4 kadencje osiągają w nim 
prawie sześciokrotnie lepsze wy-
niki od tych, którzy dopiero zaczęli 
swoją pracę w samorządzie.

Tylko czy jest to dowód na 
to, że miasta z urzędującymi 
przez wiele lat prezydentami 
są lepiej zarządzane? 

Nie można oczywiście na podsta-
wie wyników rankingów stwier-
dzić tego kategorycznie, ale 
prawidłowość jest wyraźna. Co 
ciekawe spośród 68 miast na pra-
wach powiatu, punkty w moim 

zestawieniu otrzymały 44 miasta, 
czyli tyle miast pojawiło się przy-
najmniej raz w pierwszych dzie-
siątkach 16 rankingów. Wśród 
pozostałych 24 były trzy, którymi 
przed ostatnimi wyborami rządzili 
prezydenci mający na koncie 4 
kadencje. I wszyscy trzej wybory 
przegrali. 

Sposobem na wygranie 
wyborów w miastach nie 
jest długi staż i wpływy 
z tego wynikające. Wybor-
cy, wbrew temu jak często 
traktują ich politycy, są 
dobrze zorientowani i doj-
rzali. To nie jest przypadek, 
lecz konkretne efekty, de-
mokratyczna weryfikacja 
dokonań samorządowców 
jednak działa. 

Faktem jest, że istnieją w Polsce 
gminy, w których niewiele się 
dzieje, gdzie tworzą się niezdrowe 
powiązania. Ustawowe ogranicze-
nie liczby kadencji mogłoby w ta-
kich miejscach wymusić korzystne 
zmiany. W moim przekonaniu nie 
jest to jednak dostateczne uspra-
wiedliwienie, ponieważ strat by-
łoby znacznie więcej niż korzyści. 
Szczególnie w dużych i średnich 
miastach. Inny możliwy pozytywny 
efekt wprowadzenia limitu kadencji 
to nagłe pojawienie się większej 
konkurencji w wyborach do par-
lamentu. Wielu dotychczasowych 
prezydentów, burmistrzów i wój-
tów, ludzi popularnych w swoich 
gminach i miastach oraz znają-
cych swoją wartość i kompeten-
cje z pewnością mogłoby trafić do 
sejmu i senatu. Byłaby to z pew-
nością szansa na istotną poprawę 
poziomu pracy parlamentu. 

Jest pan najdłużej urzędu-
jącym prezydentem miasta 
w Polsce. Zarządza pan Gli-
wicami już piątą kadencję. 
Może po prostu nie wypada 
Panu mieć innego zdania? 

Jest wręcz przeciwnie. Mój dłu-
gi staż w samorządzie sprawia 
właśnie, że niezależnie czy i kiedy 
taka regulacja zostałaby wpro-
wadzona, jej skutki nie będą już 
dotyczyć mnie osobiście. 

Rozmawiał:  
Adam Sosnowski

Maksymalnie dwie kadencje? 
„To spowolni rozwój…”
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Bryła Hali Gliwice została zamknięta, co oznacza że zakończyły się prace związane z budową ścian i zadaszenia. Na placu 
budowy zaangażowanych jest obecnie 370 robotników oraz 50-osobowy dozór. Na hali głównej prowadzone są roboty 
elewacyjne przy montażu fasady, na hali treningowej trwa izolacja termiczna elewacji. 

Hala Gliwice to kompleks trzech połą-
czonych ze sobą budynków – hali głównej, 
hali fitness i hali treningowej. Wszystkie 
obiekty są już zamknięte, zadaszone i kon-
strukcyjnie gotowe. Dach hali, żelbetowy 
ring z 58 stalowymi splotami linowymi 
o łącznej długości 150 km i trapezową bla-
chą, opiera się poprzez stalowe łożyska na 
40 żelbetowych słupach. 

Obecnie ekipa budowlana skupia się 
na pracach instalacyjnych, montażu ścia-
nek gipsowo-kartonowych oraz kładzeniu 
tynków i montażu stalowych podestów 
technologicznych pod dachem hali głównej. 
Wykonywana jest izolacja termiczna ele-
wacji hali treningowej od strony dachu nad 
holem fitness. Trwa też montaż instalacji 
(m.in.: sanitarnej, centralnego ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elek-
trycznej i słaboprądowej) oraz roboty drogo-
we – układane są m.in. kolejne warstwy pod 
przyszłe drogi, place, parkingi i chodniki. Na 
kilkupoziomowym budynku parkingu rozpo-
częły się roboty wykończeniowe. 

W tej części kompleksu kończą się też 
prace związane z montażem sieci kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, w połowie jest 
montaż wewnętrznej instalacji sanitarnej, 
trwa montaż instalacji grzewczej dachu 
oraz tryskaczy i hydrantów, które związa-
ne są z bezpieczeństwem budynku, czyli 
instalacją przeciwpożarową. Na klatkach 
schodowych kładzione są tynki, rozpoczy-

na się montaż wind. W najwyższej strefie 
pięciokondygnacyjnego budynku trwa in-
stalacja stalowych schodów prowadzących 
na dach. Budynek fitness jest już całkowicie 
oszklony, podobnie tzw. fasada ciepła hali 
głównej (pełniąca funkcję osłonową i ter-
miczną). 

Niebawem rozpoczną się prace zwią-
zane ze szkleniem fasady zimnej (część 
obejmująca dwie duże maszynownie) hali 
głównej. Na piątej kondygnacji obiektu 
zamontowano 32 centrale wentylacyjne 
i agregaty chłodnicze, których zadaniem 
jest dostarczanie świeżego powietrza do 
hali głównej. 

Nowoczesna hala widowisko-
wo-sportowa Gliwice, powstająca 
w miejscu dawnego stadionu XX-lecia, 
pomiędzy ulicami Akademicką i Kujaw-
ską, będzie jedną z największych tego 

typu w Polsce. Hala Gliwice ma około 
58 tys. m2. Kubatura obiektu wynosi  
0,5 mln m3. Inwestycja o wartości 320 
mln zł ma być gotowa w 2017 r. 

 (mf)

HALA GLIWICE

Z wizytą na budowie...

Halę Gliwice opanowali alpiniści. Wykonują prace na wysokościach, podwieszeni  
na specjalnych szelkach. Ten etap prac jest bardzo widowiskowy

Oszklona fasada hali głównej robi wrażenie. Na pięciokondygnacyjnym obiekcie mon-
towane są tzw. łamacze światła, dzięki którym widzowie i goście Hali Gliwice, prze-
mieszczając się po obiekcie, nie będą rażeni słońcem

Arena hali głównej. To najważniejsza część inwestycji. Średnica pomieszczenia w któ-
rym znajduje się arena główna wraz z widownią ma około 122 m. Obecnie wygląda 
jeszcze jak zwykły plac budowy, niebawem jednak oczy co najmniej 15 tys. widzów 
siedzących na trybunach będą zwrócone tylko na nią
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Od ponad 20 lat Gliwice cieszą się niesłabnącym uzna-
niem inwestorów. To w naszym mieście lokują się za-
równo wielkie międzynarodowe koncerny, jak i małe, 
wyspecjalizowane firmy rodzinne. Dobra lokalizacja 
oraz atrakcyjne warunki, jakie inwestorom oferuje 
miasto czynią Gliwice jednym z inwestycyjnych lide-
rów w naszym regionie. 

Przykładem może być Pod-
strefa Gliwicka Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, która w Gliwicach rozwija 
się w imponującym tempie. 
Z 389,4 ha zostało udostępnio-
ne inwestorom już 359,8 ha. To 
oznacza, że strefa Gliwice jest 
niemal pełna, a pod inwestycje 
pozostało niespełna 30 ha. 

Gliwicka podstrefa jest naj-
większa w całej KSSE. Rozwija 
się intensywnie od pierwszej 
inwestycji – fabryki Opla, która 
wybrała Gliwice prawie 20 lat 
temu. Część podstrefy, znajdu-
jąca się w Gliwicach, ma po-
wierzchnię 389,4 ha. Pozostała 
część o wielkości 647,4 ha znaj-
duje się poza miastem. Z całej 

Podstrefy Gliwickiej udostęp-
niono inwestorom 529,6 ha, 
z czego tylko w Gliwicach tereny 
o powierzchni 359,8 ha. 

W całej podstrefie ulo-
kowały się 92 firmy oraz 
6 deweloperów, w tym 
w samych Gliwicach  
5 deweloperów i 67 firm 
(m.in. z branży motory-
zacyjnej, maszynowej, 
metalowej, logistycznej, 
budowlanej, chemicznej 
oraz informatycznej). 

Inwestują, stosują innowa-
cyjne rozwiązania, rozwijają 
swoją infrastrukturę i działal-
ność, zwiększają produkcję 
i zatrudnienie, wiele z nich 
podbija krajowy i zagraniczny 
rynek. Kreują też wizerunek 
Gliwic. Miasto oferuje im z kolei 
atrakcyjne warunki inwestycyj-
ne, nowoczesną infrastrukturę 
i innowacyjne rozwiązania 
w promowaniu i wspieraniu 
przedsiębiorczości. 

Nakłady inwestycyjne 
w podstrefie w Gliwicach wyno-
szą 8,3 mld zł (w całej podstrefie 
gliwickiej – 9,7 mld zł). Dane 
jasno wskazują, że środek cięż-
kości funkcjonowania Podstrefy 
znajduje się w Gliwicach. 

– W Gliwicach, tylko w sa-
mej podstrefie zatrudnionych 
jest 19 400 osób. To bardzo 
dużo, a to jeszcze nie jest cały 
wpływ gospodarczy na miasto, 
ponieważ powstające miejsca 
pracy w podstrefie generują 
też tworzenie miejsc pracy poza 
strefą – mówi Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic. 

W podstrefie w Gliwicach 
pozostało tylko 7,6% terenów 
do zagospodarowania. Biorąc 
pod uwagę lokalizację i ofe-
rowane inwestorom warunki, 
nie będą one długo czekały na 
zagospodarowanie. 

 – Pozostałe tereny strefy 
w Gliwicach stanowią atrakcyj-
ną ofertę dla inwestorów z uwa-
gi na pełne uzbrojenie i dobre 
skomunikowanie oferowanych 
działek – mówi Jerzy Łoik wice-
prezes KSSE S.A.

Działająca od 1996 roku 
Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, do której należy 
Podstrefa Gliwice, zajęła 1. 
w Europie i 2. na świecie miej-
sce w rankingu stref ekonomicz-
nych fDi Global Free Zones of 
the Year 2015. Została docenio-
na m.in. za dobre zarządzanie, 
wykwalifikowaną kadrę pracow-
niczą, a także za skuteczność 
w pozyskiwaniu inwestorów 
oraz oferowane warunki, w tym 

program szkolenia dualnego K2, 
który pozwoli pracodawcom 
pozyskać wykwalifikowanych 
pracowników i przyczyni się do 
rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go w regionie. W całej KSSE jest 
ponad 260 inwestycji o wartości 
ponad 22 mld zł. 92 spośród 
nich, o łącznej wartości ponad 
9 mld zł, mieści się w podstrefie 
gliwickiej. Do największych pra-
codawców podstrefy należy fa-
bryka samochodów marki Opel, 
należąca do General Motors 
Manufacturing Poland, a także 
NGK Ceramics Polska (produk-
cja ceramicznych wkładów do 
silników), Tenneco Automotive 
Eastern Europe (produkcja 
amortyzatorów i modułów 
układów zawieszenia), TRW 
Breaking Systems POLSKA 
(światowy lider w tworzeniu 
zasadniczych układów hamulco-
wych oraz pionier w dziedzinie 
układów elektronicznych) oraz 
firma Mecalux. Inwestorzy wy-
asygnowali na budowę fabryk, 
magazynów i obiektów infra-
strukturalnych w Gliwicach po-
nad 8 mld zł. Tylko w 2015 roku, 
z tytułu podatku od nierucho-
mości płaconego przez strefowe 
firmy, do miejskiej kasy trafiło 
28,5 mln zł. W tym roku wpływy 
będą na podobnym poziomie.

 (mf)

gospodarka

Wielki biznes  
zaczął się od strefy

Najwięksi pracodawcy Podstrefy Gliwickiej:
 General Motors Manufacturing Poland (Opel)
 NGK Ceramics Polska
 Tenneco Automotive Ekstern Europe Sp. z o.o.
 TRW Braking Systems Polska
 Mecalux

łącznie zatrudniają: 9.290 osób 
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Utraciłeś dowód osobisty? Niezwłocznie zgłoś ten fakt w najbliższym urzę-
dzie gminy lub miasta, a w przypadku zgubienia czy kradzieży dokumentu 
poza granicami kraju – w polskim urzędzie konsularnym. Taki dowód oso-
bisty jest automatycznie unieważniany w systemie informatycznym. Dzię-
ki temu, zyskujemy gwarancję, iż nie zostaniemy obciążeni negatywnymi 
skutkami, gdy znalazca dokumentu nielegalnie się nim posłuży. 

Utratę dowodu osobistego zgłasza się 
osobiście (nie ma możliwości dokonania 
takiego zgłoszenia przez pełnomocnika, 
pocztą, telefonicznie lub faksem) i pi-
semnie – na odpowiednim formularzu 
lub w formie dokumentu elektroniczne-
go, opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. W przypadku nieletnich 
lub osób ubezwłasnowolnionych zgło-
szenia utraty dokumentu tożsamości 
dokonują rodzice lub prawni opiekuno-
wie. Zgłaszając utratę dokumentu tożsa-
mości w urzędzie otrzymamy bezpłatne 
zaświadczenie, które jest ważne przez 
dwa miesiące. W tym czasie trzeba zło-
żyć wniosek o wydanie nowego dowodu 
osobistego. 

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy 
zgłosiliśmy w urzędzie utratę dowodu 
osobistego, a ten odnalazł się albo ktoś 
nam go odesłał? – Takim dokumentem 
nie wolno się już posługiwać. Dowód 
osobisty zgłoszony w urzędzie jako 
skradziony lub zgubiony automatycz-
nie traci swoją ważność – przypomina 
Mariusz Magierski, główny specjali-

sta z Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – 
Z chwilą takiego zgłoszenia dokument 
jest nieodwracalnie unieważniany 
w elektronicznym Rejestrze Dowodów 
Osobistych. Informacja o utracie jest 
też niezwłocznie przekazywana do Sys-

temu Informacyjnego Schengen oraz 
do wykazu unieważnionych dowodów 
osobistych – informuje. Co to ozna-
cza? Dokument, który w urzędowych 
systemach został unieważniony, nie 
potwierdza już tożsamości i nie służy 
do przekraczania granic państw.

 – Posługiwanie się dowodem oso-
bistym zgłoszonym jako utracony może 
powodować negatywne konsekwencje 
dla jego posiadacza, na przykład pod-
czas podróży lub dokonywania czyn-
ności prawnych na podstawie tego 
dokumentu! – przestrzega Mariusz 
Magierski.

W tej sytuacji nie pozostaje nic inne-
go, jak tylko złożyć wniosek o wydanie 
nowego dowodu osobistego. Szczegó-
łowe informacje na temat są dostępne 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
w zakładce „Wirtualne Biuro Obsługi –> 
Karty usług Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach –> Sprawy obywatelskie –> Dowody 
osobiste”.  (wso)

AKTUALNOśCI

Bojków i Ostropa podłączają się do kanalizacji
Najważniejsze korzyści płynące z przyłączenia do miejskiej kanalizacji 
to: oszczędność, wygoda i inwestycja w czyste środowisko. Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowało też dla mieszkańców 
nowo skanalizowanych dzielnic dodatkową zachętę. 

Gliwice są już niemal w 100 % pod-
łączone do sieci kanalizacji sanitarnej. 
W ubiegłym roku do tego grona dołączyły 
też Ostropa i Bojków. – Mieszkańcy skana-
lizowanych dzielnic skorzystają nie tylko 
pod względem ekologicznym. Taka forma 
odprowadzania nieczystości jest również 
bardziej opłacalna niż wywożenie ich becz-
kowozami – przekonuje Henryk Błażusiak, 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach. 

Prace w Bojkowie przebiegły na tyle 
sprawnie, że udało się je zakończyć przed 
czasem i już w kwietniu ubiegłego roku 
rozpocząć przyłączanie poszczególnych bu-
dynków. W Ostropie przyłączanie trwa od 
listopada. By usprawnić ten proces Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji organizo-
wało spotkania z mieszkańcami, pomagało 
w wypełnianiu dokumentów. Ostatni krok, 
który prowadzi do uzyskania tzw. efektu eko-
logicznego, należy właśnie do mieszkańców. 
Zgodnie z porozumieniami, zawartymi jesz-
cze przed przystąpieniem do budowy, chęć 
przyłączenia do sieci deklarowała większość 
osób zamieszkujących te dzielnice. 

– Staramy się wychodzić naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, dlatego nasi 
pracownicy pracowali w terenie, organizo-
waliśmy spotkania informacyjne i służymy 
pomocą w dopełnieniu formalności. Istnie-
je też możliwość rozłożenia wymaganych 
płatności na raty tak, by nie obciążały nad-
miernie domowych budżetów – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Henryk Błażusiak. Żeby dodat-
kowo zmotywować mieszkańców Bojkowa 
i Ostropy do skorzystania z możliwości, 
jakie daje powstała sieć, PWiK ogłosiło też 
konkurs z nagrodami – mieszkańcy tych 
dzielnic, którzy podłączą się do kanalizacji 
do 31 maja i spełnią warunki określone 
w regulaminie mają szansę wygrać m.in. 
rowery. Szczegóły można znaleźć na stronie 
www.pwik.gliwice.pl. 

Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w Gliwicach to inwestycja 
podzielona na wiele etapów i zakrojona 
na szeroką skalę. Tylko drugi etap mo-
dernizacji pochłonął niemal 180 mln 
zł i został dofinansowany ze środków 
Funduszu Spójności.  (mag)

Utraciłeś dowód osobisty? 
O tym warto wiedzieć!
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Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach obchodzi w tym roku 
swoje 70-lecie. Nasza jubilatka jest jednak na bieżąco z nowinkami 
i ciągle się rozwija. 

Miniony rok był rekordowy pod 
względem liczby użytkowników – 
ze wszystkich filii skorzystało prawie 43,5 
tys. osób. To najwyższa od 10 lat liczba 
osób korzystających z biblioteki. Łącznie 
czytelnicy odwiedzili placówki 434 469 razy 
i wypożyczyli 931 638 zbiorów. Rok 2015 
obfitował w inwestycje, które pozwoliły 
unowocześnić wypożyczanie i wyjść na-
przeciw oczekiwaniom gliwiczan. W czerw-
cu otwarte zostało Biblioforum, czyli pierw-
szy w województwie punkt biblioteczny 
usytuowany w galerii handlowej. 

Największą metamorfozę przeszła Bi-
blioteka Centralna MBP. Dzięki wsparciu 
miasta, w wysokości ponad 1,5 mln zł, 
budynek przy ul. Kościuszki ocieplono, 
zabezpieczono przed wilgocią, wymie-
niono poszycie dachowe, zainstalowano 
wentylację w magazynie książek, a głów-
ne wejście wyremontowano i dostoso-
wano do potrzeb osób z małymi dziećmi. 
Wydzielono także nową przestrzeń dla 
czytelników, utworzono i wyposażono 
nowoczesną pracownię komputerową 
i zainstalowano system wystawienniczy. 
Na zakup sprzętu multimedialnego prze-
znaczono także środki z programu Infra-
struktura Kultury Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Efektem modernizacji jest również 
przeniesienie Wypożyczalni Muzycznej 
i Zbiorów Specjalnych oraz Czytelni Na-
ukowej do głównej siedziby. Dzięki temu 
są bardziej dostępne szczególnie dla osób 
z niepełnosprawnością.

Nowością jest także wrzutnia zainsta-
lowana na zewnętrznej ścianie budynku, 
umożliwiająca zwrot bibliotecznych zbio-
rów przez całą dobę. 

Gliwicka biblioteka jest również obecna 
w internecie: wykorzystuje serwis Twitter 
do polecania wybranych książek, na swoim 
profilu na Facebooku informuje o bieżą-
cych wydarzeniach, na portalu Pinterest 
prezentuje zdjęcia z wydarzeń i literackie 
ciekawostki, a na kanale w serwisie YouTu-
be m.in. cykl rozmów z dziećmi pt. „Skutki 
uboczne czytania”. Pod koniec ubiegłego 
roku Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach zaprezentowała też nową, bardziej 
czytelną odsłonę swojej strony internetowej  
www.biblioteka.gliwice.pl.

Z okazji swojego jubileuszu MBP za-
prasza czytelników na 70 wyjątkowych 
wydarzeń: wystaw, spotkań, happenin-
gów, warsztatów i konkursów. To jednak 
tylko część z bogatej oferty kulturalnej, 
która na co dzień czeka na gliwiczan w róż-
nych filiach biblioteki.  (mag)

Nowoczesna 70-latka

Młodzi, gliwiccy naukowcy
Pasję do nauki trzeba rozwijać od najmłodszych lat, dlatego już po 
raz trzeci zorganizowano Dni Gliwickich Młodych Naukowców. Fi-
nał tego edukacyjnego projektu odbył się w czwartek, 11 lutego, 
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki śląskiej. 

Uroczystość była podsumowaniem 
akcji, która trwała od listopada ubiegłego 
roku. W jej trakcie uczniowie mieli oka-
zję sprawdzić się w konkursach, wykonać 
prace naukowo-badawcze i uczestniczyć 
w warsztatach. Wszystko po to, by prze-
konać się, że przedmioty matematycz-

no-przyrodnicze nie muszą być trudne. 
Rozwijające zadania zostały dopasowane 
do grup wiekowych: uczniów szkół gimna-
zjalnych, podstawowych i przedszkolaków. 

Podczas finału wręczono nagro-
dy ponad pięćdziesięciu laureatom 
tych konkursów. Nagrodzone prace, 

takie jak dokładne makiety szkół i ich 
okolicy, czy plakaty i plansze opi-
sujące przebieg przeprowadzonych 
doświadczeń, można było tego dnia 
podziwiać w holu Centrum Edukacyj-
no-Kongresowego. – Z roku na rok 
zainteresowanie Dniami Gliwickich 
Młodych Naukowców jest coraz więk-
sze, a młodzież garnie się do udziału 
w zmaganiach i to jest bardzo budu-
jące – podkreśla Wanda Chmielarz, 
dyrektor ZSO nr 1 w Gliwicach. 

Dni Gliwickich Młodych Naukowców 
zorganizowały: Gimnazjum nr 3, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 11, przy 
wsparciu samorządu i Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Młodzi naukowcy, podobnie 
jak ich koledzy i koleżanki, mają teraz ferie 
zimowe, ale wszystko wskazuje na to, że 
organizatorom tego wydarzenia udało 
się rozbudzić w nich ciekawość i chęć po-
znawania matematyczno-przyrodniczych 
zagadnień. (mag)

Wiele emocji wzbudziła prezentacja przygotowana przez członków studenckiego koła naukowe-
go chemików. I nic dziwnego – ich pokazowe doświadczenia kończyły się wybuchami, zamyka-
niem świetlnej kuli w szklanym naczyniu, czy wytworzeniem pary, która wypełniła  
pomieszczenie. Z kolei fizycy zaprezentowali m.in. zabawy ciekłym azotem

Podczas finału dzieci i młodzież po raz kolejny mieli okazję przekonać się, że nauki 
ścisłe mogą być bardzo interesujące. O swoich dokonaniach opowiedzieli studenci 
Politechniki Śl., którzy zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów i latających  
systemów bezzałogowych
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czas wolny

Ferie już prawie na półmetku

W kinie Amok czekają na mło-

dych widzów krótkie filmy w cyklu 

„Dzieciaki na horyzoncie” i spotka-

nie z niezwykłymi detektywami czy-

li „Biuro detektywistyczne Lassego 

i Mai: Cienie nad Valleby”.

Czas na ruch i „Ferie zimowe z rakietką”, czyli tenis stołowy dla uczniów podstawówek i gimnazjów w sali gimnastycznej MDK. Z kolei w różnych filiach biblioteki można tego dnia ulepić bałwana (bez śnie-gu!), obejrzeć teatrzyk Kamishibai, stworzyć witraże lub pobawić masą plastyczną.

Gotowi na podróż dookoła świata? Na wyprawę wyruszamy w Zamku Piastowskim, razem z Nelly Bly, która dokonała tego szybciej niż bohater słynnej książki Juliusza Verne’a. Wyprawę w od-ległą przeszłość zafunduje za to biblioteka przy ul. Czwartaków. Do prehistorii pomogą przenieść się gipsowe odlewy. 

A może, zamiast oglądać filmy – stworzyć własny? W kinie Amok ruszają warsztaty animacji plasteli-nowej. Nie zabraknie też inspiracji – w cyklu „Małe wielkie kino” zo-baczymy „Kłopoty pana Patyka”. Można też zostać twórcą: w filiach MBP rusza m.in. produkcja eko-naszyjników i plastelinowego zoo, a w CSK Łabędź zakładek z filcu. 

Ostatni dzień tegorocznych ferii to również ostatnia okazja, by spędzić filmową „Niedzielę z de-tektywem” w Amoku, a właściwie biurem detektywistycznym Lassego i Mai. Warto zajrzeć też do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, gdzie w niedziele działa rodzinny Bajtel Klub.

Willa Caro zaprasza do krainy 
wynalazków i zwiedzania wystawy 
„Wiek pary”, a na odwiedzających 
Radiostację czeka wyprawa ślada-
mi „wieżaków”. MDK zabiera dzieci 
w świat grafiki komputerowej, 
a młodzi kinomani mogą obejrzeć 
w Amoku „Operację Arktyka”. 

Kraina dźwięków czeka na nie-

mowlęta i milusińskich do lat 6.  

Zajęcia umuzykalniające w Gli-

wickim Teatrze Muzycznym to 

propozycja dla całej rodziny. Nieco 

starsze dzieci mogą za to odwie-

dzić Muzeum Baśni, w które tego 

dnia zmienia się Willa Caro, albo 

nauczyć się angielskiego w Biblio-

forum.

Niech żyje bal! W Oddziale Odlew-

nictwa Artystycznego można stworzyć 

maski, inspirowane bajkami Ezopa,  

a w bibliotece przy ul. Junaków 

zmienić się w baśniowego bohatera. 

By zostać królową balu przydadzą się 

za to ręcznie robione kolczyki. Jak je 

wykonać metodą quillingu zdradzą 

prowadzący zajęcia w bibliotece przy 

ul. Skarbnika.

Jak dobrze wykorzystać ten czas? 
Przedstawiamy kilka propozycji…

To tylko cześć propozycji, jakie 

gliwickie instytucje przygotowały na 

drugi tydzień ferii. Jeżeli chcecie  

z nich skorzystać, sprawdźcie szczegó-

ły na stronach:

Znajdziecie tam również informacje o wielu innych  

spotkaniach, warsztatach, projekcjach i zajęciach. 

↘ www.amok.gliwice.pl
↘ www.biblioteka.gliwice.pl
↘ www.muzeum.gliwice.pl 
↘ www.teatr.gliwice.pl

21
niedziela

28
niedziela

22
poniedziałek

23
wtorek

24
sroda 25

czwartek

27
sobota

26
piatek
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Rozmawiamy z Patrykiem Rempałą – wolontariuszem 
roku 2015, od 16 lat związanym z harcerstwem, a od 
roku komendantem hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

16 lat w harcerstwie to kawał 
czasu. W takim razie pewnie 
trudno będzie wybrać najmil-
sze wspomnienie?

Najfajniejsze wspomnienie to mój 
pierwszy samodzielny obóz, na 
który pojechałem jako harcerz. 
Pojechaliśmy do lasu, gdzie nie 
było żadnej infrastruktury i mu-
sieliśmy wszystko sobie sami zor-
ganizować. Kadra była świetnie 
przygotowana. Do tego obozu 
porównuję wszystkie kolejne.

Jak wyglądają takie obozy? 
Są nocne warty? Pobudka 
wygrana na trąbce?

Nie do końca. Wszystko zależy od 
specyfiki działania danego śro-
dowiska. Każda drużyna ma inną 
obrzędowość, czyli inne zwyczaje. 
W przeciwieństwie do kolonii nie 
mamy wiele niezagospodarowane-
go czasu. Nasze zajęcia rozpoczy-
nają się ok. 9.00 rano i trwają do 
godz. 21.00. To dzień pełen wrażeń. 
I tak przez 3 tygodnie (w przypad-
ku dzieci starszych, a w przypad-
ku młodszych – 2 tygodnie). Żeby 
wszystko wypadło jak najlepiej za-

czynamy się do obozów przygoto-
wywać już teraz, na początku roku.

Jak zaczęła się Twoja przygo-
da z harcerstwem?

Moja przygoda z harcerstwem 
rozpoczęła się w 2001 roku 
(wcześniej byłem zuchem). Od 
naboru – to są akcje, które nasze 
drużyny nadal prowadzą w róż-
nych szkołach – było to w Szkole 
Podstawowej nr 12 na os. Koper-
nika. Zaciekawiły mnie zajęcia, 
które zostały tam przeprowa-
dzone: na boisku szkolnym bawi-
liśmy się w indian. Spodobało mi 
się i zostałem harcerzem w 10. 
gliwickiej drużynie harcerskiej, 
właśnie przy Szkole Podstawowej 

nr 12. Na os. Kopernika to har-
cerstwo zawsze prężnie działało 
i nadal działa.

Harcerstwo to nie tylko zaba-
wa. Czego można się nauczyć, 
dołączając do drużyny?

Na pewno odpowiedzialności 
i zaradności życiowej. To pro-
centuje na uczelni, w życiu zawo-
dowym i prywatnym. Harcerze to 
aktywni obywatele. Dążymy do 
działania na rzecz społeczności 
lokalnych i bierzemy odpowie-
dzialność za swoje działania. 
Harcerstwo to doświadczenie na 
całe życie, które buduje pewną 
odpowiedzialność społeczną.

W naszym mieście działa-
cie prężnie i nie przechodzi 
to bez echa. Dowodem jest 
choćby nagroda dla wolon-

tariusza roku, którą otrzy-
małeś podczas ostatniej gali

Dla mnie to bardzo ważne 
wyróżnienie, bo poczułem się 
doceniony przez instrukto-
rów i wolontariuszy, z którymi 
współpracuję – w końcu to 
oni zgłosili moją kandydaturę. 
Sądzę, że to nie tyle nagroda 
dla mnie, co dla całego nasze-
go hufca. Ja tylko staram się 
stworzyć jak najlepsze warunki 
dla drużynowych, tych, którzy 
wykonują najważniejszą pracę 
– wychowują młodych ludzi. Ten 
ogrom pracy wykonują właśnie 
ludzie, którzy organizują coty-
godniowe zbiórki. Najchętniej 
podzieliłbym tę nagrodę i dał 
wszystkim, którzy prowadzą 
swoje drużyny w Gliwicach.

Wychowujecie dzieci i mło-
dzież, ale też angażujecie 
się w wiele akcji na terenie 
naszego miasta.

Ostatnią dużą akcją była Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Wspólnie ze stowarzyszeniem 
GTW i przy wsparciu Miasta 
Gliwice byliśmy organizatorem 
tegorocznego finału. Szeregi 
wolontariuszy zasiliło 50 osób 
z gliwickiego hufca – chodzili 

z puszkami, ale też pomagali 
w sztabie, stanowili obsługę 
techniczną. W listopadzie brali-
śmy udział w kweście na terenie 
gliwickich cmentarzy, zaanga-
żowaliśmy się też w przekazy-
wanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju (tym razem dotarło do 
ponad 40 instytucji na naszym 
terenie).

Nie mogło Was też zabrak-
nąć podczas miejskich ob-
chodów państwowych uro-
czystości…

Co roku uczestniczymy w obcho-
dach Święta Konstytucji 3 Maja czy 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W minionym roku 
było nas widać, bo miasto podaro-
wało nam pałatki (peleryny, uży-
wane m.in. przez harcerzy i wojsko 
przyp. red.), a było nas prawie 200 
harcerzy i zuchów. W tym roku, 
3 maja też nas będzie widać, bo 
jesteśmy w trakcie przygotowywa-
nia pewnej niespodzianki, ale na 
razie nie będę zdradzał nic więcej.

Harcerstwo to dla Ciebie przy-
goda czy sposób na życie?

To styl życia, dobre wychowanie, 
pracowitość. Mamy silne ideały.

 (mag)

Harcerstwo to nie przygoda – to styl życia

Dużo zdrowia!
Dwie gliwiczanki, pani Eleonora Sikora i Jadwiga Kruczkowska, kilka dni temu świętowały 
niezwykłe, bo setne urodziny! Szanownym jubilatkom kwiaty i listy gratulacyjne w imieniu 
prezydenta Gliwic wręczyła Małgorzata Korzeniowska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go. Solenizantkom życzymy wielu lat życia w jak najlepszym zdrowiu i otoczeniu rodziny. 

Pani Eleonora Sikora urodziła 
się 12 lutego 1916 r. w Drożykowej 
koło Szczekocin. Rodzice małej 
Eleonory prowadzili skromne go-
spodarstwo rolne, na którym się 
wychowywała. W 1935 r. wstąpiła 
w związek małżeński. Wraz z mę-
żem pracowała w Spółdzielni Wa-
rzywno-Owocowej. Pani Eleonora 
urodziła dwójkę dzieci – córkę 
i syna. Obecnie cieszy się miłością 
już całkiem sporej rodziny – 4 
wnuków, 5 prawnuków i 4 prapra-
wnuków. Od 37 lat pani Eleonora 
jest wdową. Jej  hobby to ogród 
i kwiaty, które nadal uprawia. Jest 
zawsze pogodna i uśmiechnięta. 

Z pewnością to jest jej recepta na 
długowieczność.

Nasza druga solenizantka, 
pani Jadwiga Kruczkowska, uro-
dziła się 16 lutego 1916 r. w Za-
brzu. Do Gliwic sprowadziła się 
w 1947 r. i osiadła na stałe. Pracę 
zawodową rozpoczęła przed 
wojną, jako 16-latka. Pracowała 
w sklepie mięsnym, najpierw 
w Katowicach, później w  Gli-
wicach. Przepracowała większą 
część swojego życia. Aktywność 
zawodową zakończyła już jako 
siedemdziesięciolatka. Pani 
Jadwiga ma jedną córkę (która 
się nią opiekuje), 2 wnuków i 5 

prawnuków. Wdową jest od 29 
lat. Dopóki nie ukończyła 90 lat 
uwielbiała spędzać wolne chwile 
na robótkach ręcznych – haftowa-
niu i wyszywaniu. Była też wielką 
miłośniczką gliwickiej Operetki. 
Ogromną radość sprawiało jej 
oglądanie wesołych i barwnych 
spektakli. Rodzina pani Jadwigi  
podkreśla, że  jest ona osobą 
życzliwą, kochającą ludzi, życzącą 
wszystkim dobrze. Właśnie w tej 
życzliwości dla drugiego człowie-
ka, jak również w pracowitości, 
bliscy pani Jadwigi doszukują się 
recepty na długie życie.   

 (mf)

Eleonora Sikora

Jadwiga Kruczkowska
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Niedawno zapytano mnie – czy w Gliwicach są chronione przedwo-
jenne napisy, które w lepszym lub gorszym stanie można dostrzec 
na elewacjach niektórych budynków. Ja oczywiście wiem gdzie takie 
napisy się znajdują lub gdzie się znajdowały. Dokumentacja fotogra-
ficzna tych interesujących śladów historii również została wykona-
na. Sporo informacji na ten temat można znaleźć także w internecie. 

O czym mówią stare, historyczne napisy 
na budynkach? Jakie informacje z przeszło-
ści przenoszą do współczesności? Z którego 
okresu historii pochodzą? Postaram się 
odpowiedzieć. Fragmenty wyrazów lub 
całe napisy, ale ledwo widoczne, trudne 
do odczytania to po prostu (i zazwyczaj)… 
reklamy z początku XX wieku. Na ulicy 
Rybnickiej 7, w wiekowym budynku, nad 
wejściem widnieje nazwisko dawnego wła-
ściciela kamienicy Adolfa Brixa, który parał 
się kowalstwem. I to też zostało na budynku 
zapisane. W jaki sposób odczytałam zatarte 
słowa? Dzięki historykowi dr. Jackowi Szmid-
towi i Andrzejowi Wysockiemu. Dlaczego 
akurat ten napis tak mnie zainteresował? 
Dzięki zgłoszeniu jednego ze stowarzyszeń, 
którego przedstawiciel widząc fragment 
zdania, zakryty częściowo współczesnym 
banerem myślał, że jest to spektakularne 
przedwojenne hasło – „Śląsk Wita Adolfa 
Hitlera”. Musiałam to szybko wyjaśnić, rze-
czywistość okazała się mniej zaskakująca. 

Strzałki malowane białą farbą różnej 
wielkości, czasami z nazwą dawnego Placu 
Grunwaldzkiego umieszczoną w środku, 
to informacje o drodze ewakuacyjnej do 
dawnych schronów. Można je zobaczyć 
na fasadzie kamienicy przy ul.: Górnych 
Wałów 36, Królowej Bony 3, a nawet na 
kościele pw. Wszystkich Świętych. Nazwa 
Preußenplatz (obecnie plac Grunwaldzki) 
najczęściej została zatarta. Język niemiecki 
tuż po wojnie kojarzył się jednoznacznie źle 
i trudno za to winić tych, którzy usuwali jego 
ślady. Reklama związana z nieistniejącym 
zakładem produkcji likieru, znajdująca się 
na budynku gospodarczym zlokalizowanym 
na zapleczu kamienicy przy ul. Nowy Świat 
6 jest prawie niewidoczna (co widać na zdję-
ciu), tak samo na ul. Chudoby 6, Barlickiego 
i Okopowej zachowała się w formie reliktu 
(fragmentów wyrazów). Osobiście najwięk-
szym sentymentem darzę reklamę związaną 
z dawna Likör Fabrik, może dlatego, że udało 
mi się znaleźć na targu staroci dawną fakturę 
z narysowanym widokiem fabryki?

Każdy napis jest inny i wymaga in-
dywidualnego podejścia. Uważam, że 

decyzja czy zachować je czy nie, zależy 
od tego, o czym napis nas informuje, czy 
jest czytelny, na jakim budynku widnieje 
(np. czy jest to dom prywatny czy obiekt 
użyteczności publicznej), czy jest to re-
klama, a może już dekoracja stanowiąca 
integralną część wystroju fasady?

W Gliwicach spotyka się również 
umieszczone na budynkach sygnatury 
dawnych budowniczych. Ich lokalizacja 
jest bardzo dyskretna, architekt, budow-
niczy zostawiał swój podpis w miejscach 
dostępnych tylko dla niektórych. Najczę-
ściej odkrywane są w czasie remontów. Te 
przesłania z ubiegłych wieków są zawsze 
zachowywane. Przykładem są odkryte 
nazwiska budowniczych na budowli przy 
Placu Inwalidów Wojennych 12, m.in. Sa-
lomon Lubowski zostawił swoją sygnaturę 
na zwieńczeniu szczytu fasady. Widoczne 
jest to jedynie od strony dachu. 

Inny przykład – napis „Maschinenbau 
und Hütten Schule” i herb Gliwic widniejący 
na elewacji frontowej „Czerwonej Chemii” 
również odtworzono, ponieważ stanowił 
integralny element wystroju fasady. Nie 
było to proste, nie zachowały się materia-
ły ikonograficzne i należało przeprowadzić 
analizę podobnych herbów, aby gliwicki 
dawny symbol miasta, odzyskał pierwot-
ny wygląd. Z odtworzeniem dawnej nazwy 
budynku było łatwiej. 

Dawne napisy mają swój urok 
i informują nas o skomplikowa-
nych dziejach Gliwic tylko, jeśli 
są pozostawione w obecnej, 
możliwie najbardziej zbliżonej 
do oryginału formie. 

Nurtuje mnie pytanie. Czy po ich 
odtworzeniu, odnowieniu dalej będą 
czytelne w swojej intencji dla zwykłego 
mieszkańca? Np. wspomniane białe 
strzałki z okresu wojny.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

zabytki

Strzałka kierująca do dawnego schronu widoczna na elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych 

Napis pozostawiony przez żołnierza radzieckiego w jednym z pomieszczeń budynku 
sądu przy ul. Powstańców Warszawy, odkryty w czasie remontu

Fragment faktury z rysunkiem przedstawiającym zabudowania dawnej fabryki likieru. 
Poniżej zachowany do dzisiaj relikt napisu informujący o dawnych zakładach

kolory  
MIASTA

Sygnatura Salomona Lubowskiego na 
zwieńczeniu szczytu fasady budynku przy 
Placu Inwalidów Wojennych 12

Herb na elewacji budynku „Czerwonej Chemii” przed pracami konserwatorskimi i po odtworzeniu
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kultura

kolory 
MIASTA

Bardzo  
kobiecy recital

Młodzi wokaliści  
w „Perełce”

Wszechnica – 
o budowaniu firmy

Zamień salę wykładową 
na salę kinową

Znani artyści, świetne teksty i dobra muzyka w cyklu „Piosenka jest 
dobra na wszystko” – to przepis na udane czwartkowe wieczory. 
Jego kolejna odsłona już w czwartek, 18 lutego.

Na scenie „Bajka” w Kinie Amok wy-
stąpi Katarzyna Jamróz. W pierwszej czę-
ści swojego recitalu aktorka i piosenkarka 
przypomni najpiękniejsze i najsłynniejsze 
utwory Edith Piaf. Katarzyna Jamróz nie 
pierwszy raz wcieli się w słynną francuską 
szansonistkę – z powodzeniem odgrywa ty-
tułową rolę w musicalu „Piaf” na deskach 
Teatru Powszechnego w Radomiu. Publicz-
ność, która 18 lutego zasiądzie na widowni 
w kinie Amok, może spodziewać się jednak 

nie tylko klasyki francuskiej piosenki. Jak 
zapowiadają organizatorzy, druga część 
koncertu będzie podróżą sentymentalną 
przez losy innych utalentowanych kobiet, 
związanych z muzyką. Katarzyna Jamróz 
zaprezentuje więc m.in. utwory Anny Jan-
tar, Agnieszki Osieckiej, Evy Cassidy, Hanki 
Ordonówny czy Judy Garland. Koncert 
Katarzyny Jamróz „Piaf i inne” rozpocznie 
się w czwartek, 18 lutego, o godz. 18.00 na 
scenie „Bajka” w kinie Amok. (mag)

Na początek szlifowanie młodych, wokalnych talentów, a później 
koncert dla słuchaczy – taki plan na sobotę, 20 lutego, przygoto-
wała Fundacja Rytm Gliwice. 

O godz. 14.00 w Centrum Organiza-
cji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Stu-
dziennej odbędą się warsztaty wokalne 
dla młodych, zdolnych artystów. Po ich 
zakończeniu, o godz. 16.00 zaplano-
wano koncert eliminacyjny w ramach 
VIII Festiwalu Rytm Pro Arte Gliwice. 

Uczestnicy warsztatów będą mieli oka-
zję sprawdzić się przed publicznością 
i powalczyć o miejsce na kolejnym fe-
stiwalowym koncercie, który może stać 
się przepustką do dalszej muzycznej 
kariery. Wstęp na koncert eliminacyjny 
jest bezpłatny. 

Kolejne spotkanie Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności 
odbędzie się w czwartek, 25 lutego, w Willi Caro. 

Tym razem słuchacze będą mogli 
dowiedzieć się „Jak zbudować ponad-
czasową firmę?”. Wykład wygłosi Marek 
Śliboda, prezes zarządu firmy Marco sp. 

z o.o., propagator społecznej odpowie-
dzialności biznesu i laureat Gliwickiego 
Lwa 2014. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 16.00. Wstęp wolny.  (mag)

Dzieci i młodzież ze śląskich szkół mają teraz ferie, a dla słuchaczy 
Akademii Polskiego Filmu rozpocznie się wkrótce nowy semestr. To 
kolejna odsłona cyklu projekcji, połączonych z wykładami, przezna-
czonych nie tylko dla studentów, ale też dla wolnych słuchaczy. 

W trakcie czterech semestrów wi-
dzowie Akademii Polskiego Filmu mają 
okazję obejrzeć ponad sto tytułów, które 
pokazują bogaty dorobek naszej rodzimej 
kinematografii. Każdy pokaz uzupełnia wy-
kład znawcy danego tematu. – Akademia 
Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne 
programy wyższych uczelni, jednocze-
śnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. 
Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy 
chcieliby scalić i pogłębić historyczną 
wiedzę o rodzimym filmie – podkreślają 

organizatorzy. Nowy semestr rozpocznie 
się 23 lutego projekcją filmów „Przypa-
dek” i „Krótki film o miłości” w reżyserii 
Krzysztofa Kieślowskiego. Wybór obrazów, 
które otworzą nowy semestr Akademii 
Polskiego Filmu nie jest przypadkowy: 13 
marca będziemy obchodzić dwudziestą 
rocznicę śmierci tego reżysera, a Polska 
Akademia Filmowa ogłosiła rok 2016 
rokiem Krzysztofa Kieślowskiego. Szcze-
góły dotyczące seansów można znaleźć 
na stronie www.amok.gliwice.pl. (mag)
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OGŁOSZENIA
nieruchomości

KomuniKATY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1774 z późn. zm.) 

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

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

•   nr 72 do 23 lutego 2016 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) 

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 20/2016 do 29 lutego 2016 r. •	 nr 31/2016 do 29 lutego 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
•	 nr 30/2016 do 29 lutego 2016 r. •	 nr 32/2016 do 2 marca 2016 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

remont systemu automatyki układu letniego kotłowni WR-25.
•	 Termin składania ofert: 25 lutego 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

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

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, odbędą się 
II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych 
w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi: oznaczonej jako działka nr 204 obręb Wójtowa Wieś o powierzchni 0,2728 ha, zapisanej w KW 
nr GL1G/00125081/0 oraz oznaczonej jako działka nr 207 obręb Wójtowa Wieś, o powierzchni 0,1914 ha, zapisanej w KW nr 
GL1G/00023821/5, stanowiących własność miasta Gliwice.

Cena wywoławcza: 253 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Zaliczka: 25 300,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia 
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-6442/14 z 22 lipca 2014 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomo-
ści, położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi, sta-
nowiącej własność miasta Gliwice, obejmującej 
działkę nr 204 obręb Wójtowa Wieś i działkę nr 
207 obręb Wójtowa Wieś (zmienionego zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-43/14  
z 5 grudnia 2014 r.).
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.).
28 kwietnia 2015 r. przeprowadzony został I ust-
ny przetarg nieograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.
7 września 2015 r. przeprowadzony został II ust-
ny przetarg nieograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.
14 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały I roko-
wania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, 
które zakończyły się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych  

z ewidencji gruntów i KW: . 
Działka oznaczona numerem 204 obręb Wój-
towa Wieś o powierzchni 0,2728 ha, użytek: 
„RIIIb” – grunty orne klasy IIIb oraz „Bp” – zurba-
nizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy, zapisana w KW nr GL1G/00125081/0 
oraz działka oznaczona numerem 207 obręb 
Wójtowa Wieś, o powierzchni 0,1914 ha, 
użytek „RIIIb” – grunty orne klasy IIIb oraz 
„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowa-
ne lub w trakcie zabudowy, zapisana w KW nr 
GL1G/00023821/5. Sprzedaży podlega prawo 
własności przedmiotowych działek.

2. Opis nieruchomości
Działki nr 204 i 207 obręb Wójtowa Wieś, 
położone są w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa 
gospodarcza oraz potok Ostropka. W pobliżu 
znajdują się przystanki komunikacji miejskiej 
oraz drobne punkty handlowo-usługowe.
Nieruchomość stanowi nierówny teren, poro-
śnięty nieuporządkowaną, dziko rosnącą roślin-
nością, nieogrodzony. Nieruchomość posiada 
kształt nieregularny.
Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 207 
przechodzi kanał kanalizacji deszczowej 
KD500 – w związku z powyższym na rzecz 
właściciela działki nr 872, tj. miasta Gliwice 
(GL1G/00073050/4) zostanie ustanowiona 
służebność gruntowa w pasie o szerokości  
4 m (powierzchnia ustanowionej służebności 
ok. 100 m2), celem zabezpieczenia dojścia do 
kanału.
Wzdłuż ulicy Dolnej Wsi przebiegają następujące 
sieci: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energe-
tyczna, gazowa, telekomunikacyjna. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Istnieje możliwość skomunikowania przedmio-
towych działek nowoprojektowanym zjazdem 
do drogi publicznej, tj. ul. Dolnej Wsi. Lokalizacja 
ewentualnego zjazdu nie może pokrywać się / 
zachodzić na przewidziany w planie miejscowym 
ciąg pieszo-jezdny oraz pieszo rowerowy. Warun-
ki włączenie nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do rokowań uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
rokowań i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu w granicach, którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.

3. Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej 
nieruchomości za najwyższa zaproponowaną 
cenę, bez dodatkowych warunków. Dopusz-
czalne jest rozłożenie ceny nieruchomości 
uzyskanej w drodze rokowań na raty – zgodnie 
z art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. Informujemy, że sposób zapłaty nie 

wpływa na wybór oferty – jedynym kryterium 
wyboru oferty jest cena.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od  
1 stycznia 2010 r. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego w Gliwicach pomiędzy 
ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi (uchwała nr 
XXVIII/903/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 
października 2009 r., Dziennik Urzędowy Woj. 
Śląskiego nr 212 z 1 grudnia 2009 r., poz. 3961),
□ działka nr 204 obręb Wójtowa Wieś znajduje 
się na terenach oznaczonych symbolami:
• 8.U – co oznacza: teren zabudowy usługowej,
• 16.ZU – co oznacza: teren zieleni urządzonej,
• 27.KPR – co oznacza: teren komunikacji pieszo 
i/lub rowerowej,
• 01 KDG – co oznacza: teren dróg publicznych 
klasy głównej;
□ działka nr 207 obręb Wójtowa Wieś znajduje 
się na terenach oznaczonych symbolami:
• 8.U, 9.U – co oznacza: teren zabudowy usłu-
gowej,
• 16.ZU – co oznacza: teren zieleni urządzonej,
• 27.KPR – co oznacza: teren komunikacji pieszo 
i/lub rowerowej
• 21 KPJ – co oznacza: teren komunikacji pie-
szo – jezdnej.
Tereny 16.ZU znajdują się w zasięgu ochrony 
terenów zagrożonych powodziami, w zasięgu 
których ustala się:
• zakaz zabudowy;
• zagospodarowanie podporządkowane wymo-
gom związanym z ochroną przeciwpowodziową.
Ponadto na rysunku ww. planu miejscowego 
naniesiono:
□ dla terenów 8.U i 9.U:
a) obowiązującą linię zabudowy,
b) nieprzekraczalną linię zabudowy,
□ dla terenów 16.ZU – elementy układu komu-
nikacyjnego:
a) niewydzielony ciąg pieszo i/lub rowerowy 
o przebiegu orientacyjnym, strefę parkingu.
Niezależnie od powyższego informujemy, że 
przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem:
• strefy „OW” – obserwacji archeologicznej
• strefy „E” – ochrony ekspozycji
• strefy „B” – ochrony konserwatorskiej

5. Sposób płatności
Istnieje możliwość rozłożenia ceny nierucho-
mości na raty. W przypadku rozłożenia ceny 
na raty wysokość pierwszej raty nie może być 
niższa niż 25% zaoferowanej ceny. Pozostała 
kwota rozłożona zostanie na maksymalnie 9 
równych rat, płatnych: miesięcznie (do ostat-
niego dnia każdego miesiąca), kwartalnie (do 
ostatniego dnia każdego kwartału) lub rocz-
nie (do 31 marca każdego roku). Maksymalny 
okres spłaty 10 lat. Sposób zapłaty należy opisać 
w ofercie. Rozłożona na raty niespłacona część 
ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowa-
niu stopy procentowej równej stopie dyskonta 
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 
Ponadto, nieuiszczenie rat w ustalonych termi-
nach skutkować będzie naliczeniem odsetek. 
Dopuszczalna jest wcześniejsza spłata rat, niż 
zadeklarowana w ofercie.
UWAGA!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny 
nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) 
na raty, zastosowanie mają przepisy o pomocy 
publicznej.
W związku z powyższym w przypadku złożenia 
takiej oferty przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne, czy też 
jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, konieczne jest przedłożenie 
w przedmiotowej ofercie również informacji, 
o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (tekst jednolity DzU z 2007 r. 
nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisach rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(DzU z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) to jest :
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini-
mis, jakie strona otrzymała w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedza-
jących go lat, albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym lub 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie (www.gliwice.eu – BIP – Wirtu-
alne Biuro Obsługi – Formularze do pobrania 
– Wydział Podatków i Opłat);
2. formularza informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis dostępnego 
na stronie internetowej tut. Urzędu (www.gliwi-
ce.eu – BIP – Wirtualne Biuro Obsługi – Formu-
larze do pobrania – Wydział Podatków i Opłat);
3. sprawozdań finansowych za okres trzech 
ostatnich lat obrotowych, sporządzanych 

zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub 
ich kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Spółki);
4. oświadczenia o sytuacji majątkowej zo-
bowiązanego;
5. oświadczenia (pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej) o zobowiązaniach finansowych 
mających lub mogących mieć wpływ na płyn-
ność finansową;
oraz oświadczenia, że w przypadku braku 
możliwości otrzymania pomocy de minimis 
oferowana cena zostanie zapłacona jedno-
razowo.

6. Warunki uczestnictwa w rokowaniach
• wniesienie zaliczki w wymaganej wysokości 

i terminie oraz dołączenie do zgłoszenia udziału 
w rokowaniach kopii dowodu wpłaty zaliczki lud 
dowodów stanowiących podstawę do zwolnienia 
z tego obowiązku, w przypadku osób, którym 
przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku 
wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r. zgłoszenie udziału w roko-
waniach w zamkniętej kopercie najpóźniej na 
3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań;

• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamknię-
tej kopercie najpóźniej do 15 kwietnia 2016 r.;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego przez osobę przystępującą do rokowań;

• okazanie stosownego pełnomocnictwa wy-
danego w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 
3 miesięcy przed rokowaniami) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej lub okazanie 
aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesię-
cy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej 
– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą.
W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności zwią-
zanych z rokowaniami konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.

7. Zaliczka:
Zaliczkę w wysokości 25 300,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując prze-
lewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Rokowania działki nr 204 i 207 obręb Wój-
towa Wieś, imię i nazwisko oraz PESEL lub 
nazwa i NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Zaliczka winna być 
uznana na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
w dniu 15 kwietnia 2016 r.
Wniesiona zaliczka podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 
(w przypadku płatności jednorazowej) lub na 
poczet pierwszej raty (w przypadku rozłożenia 
na raty) zaoferowanej przez uczestnika, który 
wygra rokowania,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
rokowań nie wygrają – bez możliwości przeksię-
gowania na inne rokowania lub przetarg,
• zwrotowi w przypadku odwołania, unie-
ważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem 
negatywnym,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra ro-
kowania, nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym 
terminie.
Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(IV piętro, pokój 434) lub przesłać pocztą. Zgło-
szenie powinno wpłynąć do 15 kwietnia 2016 r.  
do godz. 15.00, z zastrzeżeniem że liczy się data 
wpływu korespondencji do urzędu, a nie data 
wysyłki.
Kopertę należy zaadresować na adres:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Gliwicach

Ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NA II ROKOWANIA, 
DZ. NR 204 i 207, OBRĘB WÓJTOWA WIEś – NIE 
OTWIERAĆ”.
Dodatkowych informacji na temat przeprowadza-
nia oraz warunków rokowań udzielają pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w pokoju 305 
lub telefonicznie: 32/239-12-21.

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA

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

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

modernizację istniejącego systemu izolacji przeciwwilgotnościowej  
w Budynku 3 „Cechownia” – etap II, zlokalizowanego na terenie Centrum 
Edukacji i Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. 

z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.

Termin składania ofert: 26 lutego 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 26 lutego 2016 r. o godz. 10.00 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi 
oraz na stronie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  

w Gliwicach – www.gapr.pl

Sprawdź ważność karty i – w przypadku utraty jej ważności – 
złóż „Wniosek o przedłużenie 
ważności Karty Rodzina 3+”  

na kolejne lata. 
Szczegóły na www.gliwice.eu

Masz KartęRodzina 3+?

www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
nieruchomości nieruchomości

oFerTY PrAcY

KomuniKATY

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

mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora  
/ gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

uŻYTKoWe

LoKALe nA SPrZeDAŻ

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

 □ UL. REYMONTA 22, lokal nr 3, parter, pow. 
31,41 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC 
na klatce schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
33 100,00 zł 
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 22 lutego 2016 r.  
od godz. 14.25 do 14.35
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ UL. DRZYMAŁY 11, lokal nr 6, I piętro, pow. 
29,33 m2 + piwnice – 7,23 m2 + 4,76 m2,  
1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
43 100,00 zł 
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 22 lutego 2016 r. od 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 32, lokal nr 9, parter, pow. 
75,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, WC, 2 przedpo-
koje, korytarz
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 11.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
155 400,00 zł 
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od 9.00 do 9.15
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, lokal nr 2a, I piętro, 
pow. 32,42 m2 + piwnica – 1,15 m2, 1 pokój, 
łazienka z WC, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
51 400,00 zł 
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r.  
od godz. 9.45 do 10.05
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, lokal nr 5, III piętro, 
pow. 81,08 m2 + piwnica – 7,43 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
174 200,00 zł 
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od 9.45 do 10.05
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ UL. METALOWCÓW 6, lokal nr II, I piętro, pow. 
131,64 m2, 7 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
sanitarne
Termin przetargu: 
3 marca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
116 000,00 zł 
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

 □ UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, parter, pow.  
43,91 m2, pomieszczenia
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
36 600,00 zł 
Wadium: 1900,00 zł

Termin oględzin: 22 lutego 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.10
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, lokal nr VIII,  
poddasze, pow. 47,31 m2 + piwnica – 3,10 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
75 800,00 zł 
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r.  
od godz. 9.45 do 10.05
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

mieSZKALne

Powiatowy urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

• mechanik samochodów osobowych – wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane roczne doświadczenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, samodzielność, naprawa samochodów osobowych, umowa na okres próbny, miejsce pracy: Gliwice;

• specjalista ds. marketingu – wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy 
na podobnym stanowisku, znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• operator defektoskopu – wykształcenie średnie techniczne, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy  
kat. B, ogólna wiedza o badaniach nieniszczących, pomoc przy badaniach radiograficznych i ultradźwiękowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: woj. śląskie;

• przedstawiciel handlowy – wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie w branży, łatwość nawiązywania 
kontaktów z klientami, reprezentacyjność, miłe usposobienie, gotowość do pracy w terenie, dyspozycyjność, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane posiadanie własnego samochodu, zakres obowiązków: sprzedaż usług telewizji cyfrowej, sprzedaż 
usług telefonii stacjonarnej, usług Internetu, pozyskiwanie klientów, spisywanie umów, doradztwo, budowanie relacji 
z klientem metodą door to door, (elastyczny czas pracy), miejsce pracy: Gliwice;

• ślusarz – wykształcenie zawodowe mile widziane, wymagane doświadczenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego, 
umiejętność obsługi piły taśmowej i nożyc gilotynowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• kosztorysant ze znajomością AutoCad – wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, znajo-
mość programu AutoCad, umiejętność wyceny inwestycji, przygotowywanie kosztorysów inwestycji, wycena inwestycji, 
wykonywanie rysunków technicznych w programie AutoCad, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 11 lutego 2016 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH 
OGŁASZA

Zgodnie z uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. przeprowadzana jest aktualizacja wniosków 
osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu, do 
złożenia oświadczenia aktualizacyjnego potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się  
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Druki oświadczeń dostępne będą:

• w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, 
• w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Plac Inwalidów Wojennych 20,
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą  (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

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

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce „Nabory” oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do poko-
ju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do  
22 lutego 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant  

lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 22 lutego 
2016 r. do godz. 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze spraw-
ności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifi-
kacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  
telefonu 32/338-19-83.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej  

wraz z budową zbiornika retencyjnego”

•	 Termin składania ofert: 25 lutego 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000,00 zł netto +VAT (słownie: osiem milionów złotych netto)

Postąpienie wynosi 10 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 14 marca 2016 r. o godz. 10.00, w sali 308a, w budynku F /II p./ Śląskiego Centrum Logistyki 

S.A. w Gliwicach, przy ul. Portowej 28
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 80 000,00 zł, które należy wpłacić  

do 11 marca 2016 r., podając w opisie wpłaty „WADIUM PRZETARG – POLE WSCHÓD”
na rachunek bankowy: nr 58 1050 1230 1000 0090 3061 3294.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami,
zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej 

Śląskiego Centrum Logistyki S.A. – www.scl.com.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Dział Zarządzania, Administracji i Inwestycji śCL S.A. 

pod numerem telefonu 32/301-84-07 lub adresem e-mail: nieruchomości@scl.com.pl.
ŚCL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

• działka nr 76/2, obr. Żorek,  
o pow. 1,6492 ha,

• działka nr 77, obr. Żorek,  
o pow. 0,1787 ha,

położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, stanowiące wła-
sność Gminy Gliwice, KW nr GL1G/00046417/7, łączna pow. 
gruntu: 1,8279 ha, zabudowane kompleksem budynków o cha-
rakterze magazynowym, warsztatowym i biurowym o łącznej 
powierzchni użytkowej 2546,37 m².

Termin przetargu: 14 marca 2016 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146

Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 3 700 000,00 zł

Wadium: 370 000,00 zł

Termin wpłaty wadium:  
9 marca 2016 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. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić  

na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości częściowo zabudowanej  
o powierzchni 12,5630 ha zlokalizowanej  

na działce nr 1671/2, obręb Sośnica, położo-
nej w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Sikorskiego 

122 w pobliżu skrzyżowania autostrad 
A1 i A4 i Drogowej Trasy średnicowej (DTś)

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
bip.gliwice.eu 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal
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2 marca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w pokoju 428 odbędzie się 
ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego, dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gliwicach przy ul. Wieczorka z przeznaczeniem terenu na parking strzeżony.

Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 1108 m² położony w Gliwicach, przy ul. Wieczorka, stano-
wiący własność miasta Gliwice, oznaczony w ewidencji gruntów jako:
• 348, część o pow. 0,0040 ha (pow. całk. 0,0349 ha), KW GL1G/00031954/5, 
• 350, o pow. całk. 0,0208 ha, KW GL1G/00033044/7, 
• 351, o pow. całk. 0,0357 ha, KW GL1G/00030397/5, 
• 354, o pow. całk. 0,0503 ha, KW GL1G/00030397/5, 
obręb Stare Miasto
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
886,40 zł netto miesięcznie (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt sześć 40/100).
Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100). 
Wadium należy wnieść 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 tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 348, 350, 351, 354, obręb Stare Miasto oraz wpisać nazwę kto będzie dzierżawcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej na 3 dni przed datą przetargu określoną w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania wa-
runków umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy. 
Wpłacone wadium podlega: 
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 

konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Minimalne postąpienie: 90,00 zł.
Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę dzierżawy w terminie 14 dni 
od dnia przetargu.
Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej powszechnie obowiązu-
jącymi przepisami w dacie wystawienia faktury.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju 429 (tel. 32/239-12-41) w godzinach 
urzędowania tj. poniedziałek – środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 17.00 oraz piątek od 8.00 do 15.00.

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

OGŁOSZENIA
nieruchomości

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 Bank Śląski przyjmowane są bez dodat-
kowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowi-
sku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia 
głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 
32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub pod nr komunikatora 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 gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 

szczególne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione 

w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), 
którym dana nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nierucho-
mości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie 
nie częściej niż raz na trzy 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 
mieszkalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średnie-
go miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, 
za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS, może zostać na ich 
wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty 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 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez SMS. W celu otrzy-
mywania takiej informacji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. Lokalizacja: przy ul. Tarnogórskiej 150 

w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 

danych z ewidencji gruntów i KW
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 
97 obręb Podlesie o pow. 0,0692 ha za-
budowana budynkiem położonym przy  
ul. Tarnogórskiej 150 o pow. użytkowej 
104,20 m², KW nr GL1G/00087428/6 
prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gli-
wicach.

3. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona przy ul. Tarno-
górskiej przy zjeździe na drogę krajową 
nr 88 w strefie pośredniej miasta. Działka 
zabudowana budynkiem o charakterze 
mieszkalnym. Budynek trzykondygna-
cyjny, podpiwniczony, wolno stojący 
wybudowany w technologii tradycyjnej 
w latach 70-tych. Elewacja pokryta sidin-
giem. W budynku znajdują się dwa lokale 
mieszkalne, pomieszczenia piwniczne i ga-
raż. Część niezabudowaną stanowi dojazd 
i dojście do budynku oraz ozdobna zieleń 
niska i wysoka. Kształt działki zbliżony do 
trapezu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej. Na rzecz każdoczesne-
go właściciela/użytkownika wieczystego 
działki nr 97 obr. Podlesie została usta-
nowiona nieodpłatna i nieograniczona 
w czasie służebność drogi po działce nr 
892 obr. Podlesie.
W sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu: 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, 
sieć elektroenergetyczna, sieć teleko-
munikacyjna.
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.
Prawa i obowiązki właściciela nierucho-
mości odnośnie usunięcia drzew i krze-
wów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/

koniecznością uzyskania zezwolenia 
Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości.
Istnieje możliwość oględzin budynku po 
uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod 
numer tel. 32/239-12-21 – referat Zby-
wania Nieruchomości, na co najmniej 
dwa dni przed terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości
Na rzecz każdoczesnego właściciela/użyt-
kownika wieczystego działki nr 97 obr. 
Podlesie została ustanowiona nieodpłat-
na i nieograniczona w czasie służebność 
drogi po działce nr 892 obr. Podlesie.
Na rzecz każdoczesnego właściciela/użyt-
kownika wieczystego działki nr 892 i 98 
obr. Podlesie objętych księgą wieczystą nr 
GL1G/00041169/8 została ustanowiona 
nieodpłatna i nieograniczona w czasie 
służebność gruntowa obciążająca nieru-
chomość obejmującą działkę nr 97 obr. 
Podlesie zapewniająca dostęp do sieci wo-
dociągowej biegnącej w kierunku ul. Tar-
nogórskiej do działki nr 98 obr. Podlesie.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 17 października 2010 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr 
XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., 
poz. 2908) – teren położony w Gliwicach, 
obejmujący działkę nr 97 obr. Podlesie, 
oznaczony jest symbolem:
18 U – co oznacza: tereny usług różnych 
– istniejące dla których plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:
• usługi różne.

2) przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i wielorodzinna,
• zabudowa gospodarcza (garaże, bu-
dynki pomocnicze),
• dojścia, dojazdy i parkingi,
• sieci infrastruktury technicznej,
• zieleń urządzona.

Przedmiotowy teren objęty jest zasię-
giem granic obszaru rewitalizacji.
W związku z usytuowaniem przedmio-
towej nieruchomości w węźle drogo-
wym łączącym tereny ulic głównych  
(ul. Tarnogórska) i ruchu przyśpieszonego 
(droga krajowa 88, Aleja Jana Nowaka 
Jeziorańskiego) nie zaleca się lokalizowa-
nia zabudowy o funkcji mieszkaniowej.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z zapisami ww. uchwały.

6. Cena wywoławcza nieruchomości i mi-
nimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
285 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2850,00 zł
sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – tekst jedn. DzU 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się 21 marca 2016 r.  
o godzinie 14.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146.
Podpisanie notarialnej umowy kup-
na-sprzedaży nastąpi do 20 kwietnia 
2016 r.

8. Wadium
Wadium w wysokości 28 500,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpła-
ty „Przetarg, ul. Tarnogórska 150 oraz 
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 16 marca 2016 r.

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem 
wchodzi nieruchomość położona w Gli-
wicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona 
z działki o numerze 14/57 o powierzch-
ni 0,1160 hektara oraz działki 14/58  
o powierzchni 0,1018 hektara, sprzeda-
wanych łącznie. Ww. działki ujawnione 
zostały w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe-
go w Gliwicach. 

Nieruchomość ta stanowi własność Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 8 grudnia 2009 roku. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczy-
stej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot prze-
targu nie jest obciążona ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć nowych 
technologii. 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m2

Ilość postąpień – minimum jedno 

Cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości net-
to 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 
złotych 00/100 groszy), 1 m2 nieruchomości 
brutto 202,95 zł (słownie: dwieście dwa złote 
95/100 groszy).

Cena netto całej nieruchomości tj. działek 
o numerach 14/57 i 14/57 sprzedawanych 
łącznie wynosi 359 370,00 zł (słownie: trzy-
sta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sie-
demdziesiąt złotych 00/100 groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości tj. działek 
o numerach 14/57 i 14/58 wraz z 23% po-
datkiem VAT wynosi 442 025,10 zł (słownie: 
czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia 
pięć złotych 10/100 groszy) – cena wywoław-
cza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984) w terminie do 1 marca 2016 r.  
do godz. 11.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie 
się 1 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzi-
bie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Win-
centego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupie-
nie „Specyfikacji istotnych warunków prze-
targu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaganymi doku-
mentami do 1 marca 2016 r. do godziny 9.30 
w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie 
organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, 
w dniach roboczych, od poniedziałku do piąt-
ku, od 18 lutego 2016 r. do 1 marca 2016 r.

Cena specyfikacji wynosi 200 zł (słownie: 
dwieście złotych 00/100 groszy) plus 23% 
podatku VAT, płatne na rachunek Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. 
z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach okre-
ślonych w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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Zawodniczki KKS Kolejarza Gli-
wice zdobyły mistrzostwo Pol-
ski w halowym hokeju na trawie 
w kategorii juniorek. Zawody 
odbyły się w ubiegłą niedzielę, 
14 lutego, w Koluszkach. Złote 
medale w tak prestiżowej impre-
zie to pierwszy tak duży sukces 
juniorek Kolejarza.

W turnieju finałowym Halowych 
Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, 
w kategorii juniorek udział wzięły cztery 
najlepsze drużyny w Polsce, wyłonione 
w eliminacjach. Drużyna Kolejarza Gliwi-
ce trafiła w swoim półfinale na hokeistki 
HKS Siemianowiczanka Siemianowice 
Śląskie, a pierwsza drużyna eliminacji, 
KS Hokej-Start Brzeziny zmierzyła się 
z czwartym LKS-em Rogowo. 

– Już pierwszy półfinał z udziałem 
drużyn z Rogowa i Brzezin pokazał, 
że finały rządzą się swoimi prawami 
– mówił trener gliwickich hokeistek, 
Janusz Micał. Faworyzowane brzezi-
nianki nie sprostały wyjątkowo dobrze 
dysponowanym dziewczynom z Rogo-
wa i po porażce 0:2 pozostała im gra 
o brązowy medal Mistrzostw Polski. 
Drugi półfinał w którym spotkały się 
dwie śląskie drużyny, jak na derby 
przystało, przyniósł więcej emocji 
i zwrotów akcji. Gliwiczanki od począt-
ku narzuciły swój styl gry i kontrolowa-

ły przebieg wydarzeń na boisku. Mimo 
problemów z pokonaniem cofniętego 
do obrony rywala wygrały z Siemiano-
wiczanką 3:2. Finał to kolejny horror 
z happy endem dla gliwiczanek. Dru-
żyna LKS Rogowo okazała się trudnym 
przeciwnikiem i mecz miał bardziej 
wyrównany charakter niż półfinał. 

– Lepiej w to spotkanie weszły hoke-
istki z Rogowa i już w czwartej minucie 
objęły prowadzenie – wspomina tre-
ner Micał. Na wyrównanie gliwiczanki 
potrzebowały sześciu minut. Wynik 
1:1 utrzymał się do przerwy i o losach 
Mistrzostwa Polski miało decydować 
ostatnie 20 minut gry. Podobnie jak 
w pierwszej połowie, pierwszą bramkę 

zdobyło Rogowo i niekorzystny wynik 
1:2 utrzymywał się do 36 minuty me-
czu. Ostatnie cztery minuty gry to popis 
gliwiczanek. Tak jak w półfinale zaczęło 
się od wycofania bramkarki i doprowa-
dzenia do remisu, a następnie zdobycia 
prowadzenia. Wynik – 3:2. – Musieliśmy 
się bronić przed szóstką zawodniczek 
z Rogowa, które po naszym wyjściu 
na prowadzenie wycofały swoją bram-
karkę – podkreśla trener gliwiczanek. 
Dobrze grające gliwiczanki nie pozwoliły 
jednak wyjść przeciwniczkom ze swojej 
połowy, a tuż przed ostatnim gwizdkiem 
sędziego, Natalia Wiśniewska zdobyła 
czwartą bramkę, pieczętując zdobycie 
tytułu Mistrza Polski 2016.  (as)

sport

Ze złotem Wam do twarzy. 
Gratulacje!

Nie tak piłkarze i kibice Piasta Gliwice wyobrażali sobie początek piłkarskiej wiosny. W pojedynku 
z Górnikiem Łęczna gliwiczanie zdobyli tylko jeden punkt, remisując w wyjazdowym meczu 0:0. Bo-
haterem spotkania został Jakub Szmatuła, który zanotował udany występ w bramce. 

Zdecydowanym faworytem spotka-
nia w Łęcznej, z miejscowym Górnikiem, 
byli piłkarze Piasta Gliwice. Lider nie po-
trafił jednak przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę. Goli nie było. Piast wy-
wiózł z Łęcznej jeden punkt. – Górnik 
postawił trudne warunki. Wiedzieliśmy, 
że gospodarze będą się bronić i liczyć 
na kontrataki. Ale ja – szanując zdobyty 
punkt – widzę w tym pozytywy. Przede 
wszystkim udało nam się zagrać na zero 
z tyłu, co podczas przygotowań wcale 
nie było takie oczywiste. A dobra gra 
obronna za chwilkę zaowocuje skutecz-
nością w ofensywie – mówi bramkarz 
Piasta, Jakub Szmatuła. 

– W pierwszej połowie zagraliśmy 
trochę lepiej, ale nie oddawaliśmy 
strzałów. Dwa razy przed utratą 
bramki uratował nas Kuba Szmatuła. 
Druga odsłona była znacznie gorsza. 
Od porażki uratowała nas poprzecz-
ka. Niestety, nie był to udany dla 

nas mecz, dlatego tym bardziej ten 
remis cieszy – podsumował spotkanie 
trener Piasta Gliwice, Radoslav Látal. 

Kolejny mecz Piast rozegra na wła-
snym stadionie z Pogonią Szczecin.
 (as)

Szmatuła uratował remis Co się  
dzieje 
z siatkarkami?

Tropem 
Wilczym 
przez Zatorze

„Bieg na  
sześć Łap” – 
ruszyły zapisy

Dwa tygodnie temu Akademiczki 
z Gliwic wygrały z bardzo mocną Wisłą 
Warszawa – 3:2, by w piątek (12 lute-
go), przegrać z przedostatnią drużyną 
w tabeli – Silesią Volley Mysłowice 
1:3. Porażka zepchnęła Akademiczki 
na przedostatnie miejsce w tabeli I ligi 
siatkówki kobiet. – Jest jeszcze kilka 
spotkań do rozegrania. Musimy szybko 
się pozbierać i powalczyć. Wciąż jest 
szansa, aby to ósme miejsce zająć, ale 
trzeba zacząć wygrywać – przekonuje 
doc. Krzysztof Czapla trener siatkarek 
AZS Gliwice.  (as)

28 lutego w dzielnicy Zatorze od-
będzie się tegoroczna edycja biegu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. Organizatorem 
imprezy, której ideą jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia anty-
komunistycznego i antysowieckiego lat 
1944 – 1963, jest Fundacja Wolność 
i Demokracja. W Gliwicach odbędą się 
biegi na trzech dystansach, w tym bieg 
na 1963 metrów (dystans odwołuje 
się do roku, w którym zginął ostatni 
Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. 
„Lalek”). Jak deklarują organizatorzy 
każdy zarejestrowany uczestnik biegu 
otrzyma pakiet startowy z pamiątko-
wą koszulką z wizerunkiem Żołnierza 
Niezłomnego, a na mecie pamiątkowy 
medal. Organizatorzy zapewniają posi-
łek regeneracyjny. Imprezie towarzyszyć 
będą m.in. pokazy artystyczne i prelek-
cje historyczne. Szczegółowe informacje 
oraz zapisy na stronie internetowej:  
www.tropemwilczym.pl. (as)

To wspólna inicjatywa Schroniska 
dla Zwierząt w Gliwicach, wolontariu-
szy schroniska, OTOZ Animals Gliwice 
oraz Amatorskiego Klubu Miłośników 
Biegania „Pędziwiatr” Gliwice. W ten 
sposób gliwickie schronisko włącza się 
w ogólnopolską inicjatywę, w której 
wcześniej wzięły udział m.in. Wrocław, 
Olsztyn, Sosnowiec, Elbląg. – W Gli-
wicach bieg nie będzie miał formy 
rywalizacji. Chodzi o dobrą zabawę 
i co najważniejsze: promocję adopcji 
zwierząt – mówi Barbara Malinowska, 
kierownik Schroniska dla Zwierząt 
w Gliwicach. Uczestnikiem biegu może 
być osoba pełnoletnia, która w trakcie 
biegu weźmie odpowiedzialność za 
schroniskowego psa. Więcej informacji 
na stronie www.mzuk.pl.  (as)
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Halowe Mistrzynie Polski 2016: Nicole Chruszcz (bramkarka),Klaudia Pełka (bram-
karka), Natalia Kwiatkowska (kapitan), Karolina Soczalska, Julia Medoń, Martyn 
Kwiatkowska, Maria Sniegórska, Anna Lipka, Patrycja Sęk, Sandra Tatarczuk, Natalia 
Wiśniewska, Aleksandra Dymińska, Magdalena Kozera, Wiktoria Garbarz oraz 
Zuzanna Dziadowska. Trenerami drużyny są Janusz Micał i Andrzej Micał


