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Powstanie arena  
dla lekkoatletów

Trwają przygotowania do budowy are-
ny lekkoatletycznej na osiedlu Kopernika. 
Obiekt powstanie na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olim-
pijczyków Polskich. 

Zakochani  
w sobie…

Ewelina i Szymon z Gliwic – laureaci 
walentynkowego fotokonkursu „Miłość 
na wyciągnięcie ręki” opowiadają o sobie, 
swoim uczuciu i zamiłowaniu do wspólnego 
podróżowania po świecie. 

Obwodnica  
coraz bliżej

W marcu dowiemy się, kto zaprojektuje 
południową obwodnicę miejską pomiędzy 
ulicami Rybnicką i Pszczyńską. Będzie to 
kolejny element nowego układu komuni-
kacyjnego Gliwic. 

Miasta przyszłości: 
sukces Gliwic

Miejsca na podium lub czołowe lo-
katy w pierwszej dziesiątce najlepszych 
– tak można podsumować wyniki Gliwic  
w rankingu fDi Intelligence „Polskie miasta 
przyszłości 2015/2016”.
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Adres: Wiązowa 3
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fDi Intelligence – dział Finan-
cial Times (prestiżowego brytyj-
skiego dziennika gospodarczego 
o międzynarodowym zasięgu) 
zajmujący się na co dzień za-
gadnieniami rozwoju gospo-
darczego i inwestycji na świecie 
– przygotował raport „Polskie 
miasta przyszłości 2015/2016”. 
Pięćdziesiąt najważniejszych 
polskich miast zostało podda-
nych dokładnej analizie w pię-
ciu kategoriach: pod względem 
potencjału ekonomicznego, 
przyjazności dla biznesu, kapita-
łu ludzkiego i jakości życia, efek-
tywności kosztowej i łączności 
(tu uwzględniano m.in. wzrost 
liczby korzystających z internetu, 
szybkość łączy internetowych, 
liczbę lotnisk czy jakość dróg).

Za każde kryterium miastu 
przyznawano punkty, a potem 
na ich podstawie ustalono kla-
syfikację generalną, a także ko-
lejność w poszczególnych kate-
goriach. Osobną, szóstą i jedyną 
jakościową kategorią była strate-
gia przyciągania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Tu 
zwycięzców wybierał panel ju-
rorski złożony z ekspertów.

Uroczysta gala wręczenia na-
gród laureatom, organizowana 

przez Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, odby-
ła się 23 lutego w warszawskim 
hotelu Regent Warsaw.

GLIWICE NA  
WYSOKICH POZYCJACH!

Gliwice zajęły drugie miej-
sce w generalnym zestawieniu 
wszystkich średnich miast Pol-
ski (między 100 tys. a 250 tys. 
mieszkańców). 

Na tak wysoką ocenę złożyły 
się wyniki Gliwic w następują-
cych kategoriach:

 ■ Miasto przyjazne dla biznesu 
– 1. miejsce wśród średnich 
miast i 8. miejsce wśród 
wszystkich miast w Polsce. 

Kryteria oceny obejmowały 
m.in. odsetek mieszkańców 
z wyższym wykształceniem, 
liczbę firm hi-tech w sektorze 
produkcyjnym, liczbę firm hi-
-tech w sektorze usług, liczbę 
firm w sektorze B+R (badania  
i rozwój) oraz liczbę miejsc pracy 
powstałych dzięki inwestycjom 
zagranicznym.

 ■ Potencjał ekonomiczny (śred-
nie miasta) – 5. miejsce.

Kryteria oceny obejmowały 
m.in. liczbę mieszkańców, bilans 
migracji, liczbę mieszkańców ak-

tywnych zawodowo, liczbę zare-
jestrowanych bezrobotnych, PKB 
per capita (wskaźnik zamożności 
obywateli państwa, który oblicza 
się, dzieląc wartość produktu 
krajowego brutto państwa przez 
liczbę jego mieszkańców). 

 ■ Kapitał ludzki i jakość życia 
(średnie miasta) – 5. miejsce.

Kryteria oceny obejmowały 
m.in. liczbę kin na mieszkańca, 
liczbę klubów sportowych i or-
ganizacji religijnych, dostępną 
infrastrukturę noclegową dla 
turystów, miejsca w szpitalach, 
liczbę lekarzy i dentystów, licz-
bę/odsetek dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli, szacowaną 
długość życia mieszkańców. 

Dodatkowo organizatorzy 
przeanalizowali strategie pozy-
skiwania inwestycji zagranicz-
nych, wdrażane przez polskie 
miasta, i tu Gliwice uplasowały 
się na bardzo dobrym 9. miejscu 
w skali całego kraju. Oceniający 
podkreślają, że swoją wysoką 
pozycję Gliwice zawdzięczają 
m.in. funkcjonującemu w mie-
ście Miejskiemu Systemowi 
Informacji Przestrzennej.

(kik)

AKTUALNOŚCI

OPP’A 2015 
ZACZYNAMY 
ODLICZANIE...

POLSKIE MIASTA 
PRZYSZŁOŚCI: 
SUKCES GLIWIC!

Każdy, kto 28 lutego odwiedzi Centrum Handlowe 
EUROPA CENTRALNA przy ul. Pszczyńskiej 315, bę-
dzie miał okazję osobiście poznać przedstawicieli gli-
wickich organizacji pożytku publicznego. Dowie się, 
czym na co dzień zajmują się nasze OPP i zdecyduje 
– taką mamy nadzieję – na jaki cel przekazać 1% swo-
jego podatku.

OPP’a czyli „Organizacje 
Pożytku Publicznego’akcja” to 
cykliczne wydarzenie w ramach 
kampanii „Przekaż 1% na rzecz 
gliwickich OPP”. Ma charakter 
minitargów, podczas których gli-
wickie organizacje udowadnia-
ją, że są aktywnymi członkami 
społeczności lokalnych, że ini-
cjują ciekawe przedsięwzięcia, 
pomagają w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów i wbrew 
przeszkodom robią swoje. 

OPP’a startuje w tym roku 
o godzinie 11.00. Na wszystkich 
gości czekać będzie mnóstwo 
atrakcji, m.in. pokazy gry na 
instrumentach brazylijskich, 
pokazy capoeiry, gry-zagadki 
logiczne dla dzieci w różnym 
wieku, ćwiczenia pod okiem 
fachowca ze składania origa-
mi, nauka wiązania węzłów na 
linach, ćwiczenia z pierwszej 
pomocy przedmedycznej na 
fantomach – od niemowlaka 
do osoby dorosłej, malowanie 
dzieciom twarzy, pokazy sztu-
czek psa.

Swój udział w wydarzeniu 
zapowiedzieli m.in.:
• TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI /ODDZIAŁ GLI-
WICE 

• PCK ODDZIAŁ REJONOWY 
GLIWICE

• HABITAT FOR HUMANITY
• ZHP HUFIEC ZIEMI GLIWICKIEJ
• KLUB ABSTYNENTÓW KRO-

KUS
• ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE 

CHORYCH NA SM „SEZAM”
• GLIWICKIE TOWARZYSTWO 

SZKOLNE IM. JANUSZA KOR-
CZAKA

• FUNDACJA „TACY SAMI”
• STOWARZYSZENIE „ABADÁ 

CAPOEIRA GLIWICE”
Serdecznie zapraszamy!

1% – SPROSTOWANIE
Informujemy, że w „Miejskim Serwisie Informacyjnym 

– Gliwice” nr 7/2015 z 12 lutego br., w materiale „1% dla 
OPP” zamieszczonym na stronie 6, podaliśmy błędny numer 
telefonu do wolontariuszki Anety Lipiec pomagającej wypeł-
nić bezpłatnie zeznania podatkowe w zamian za przekazanie  
1% podatku na rzecz gliwickich OPP. Prawidłowy numer telefo-
nu to 32/775-18-37. Za powstałą pomyłkę przepraszamy.

Beata Moskal, GCOP

Pierwsze miejsca na podium w grupie ogólnej miast śred-
niej wielkości, w tym miast najbardziej przyjaznych bizne-
sowi, czołowe lokaty pod względem potencjału ekono-
micznego, kapitału ludzkiego i jakości życia oraz strategii 
przyciągania inwestorów zagranicznych i otwartości na 
biznes w grupie ogólnej najlepszych miast w kraju – tak 
można podsumować wyniki Gliwic w rankingu międzyna-
rodowego ośrodka badawczego z grupy Financial Times. 
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INWESTYCJE

W miniony piątek klucze do mieszkań czynszowych odebrali lokato-
rzy nowych budynków przy ul. Wiązowej. Niektórzy od razu rozpo-
częli przeprowadzkę, bo mieszkania są w pełni wykończone.

20 lutego miejska spółka ZBM II TBS 
zaprezentowała dwa nowe budynki  
w kompleksie osiedlowym w pobliżu  
ul. Granicznej (na granicy osiedla Obroń-
ców Pokoju i Żernik). Powstało tam w su-
mie 57 mieszkań, w tym 19 na wynajem,  
a reszta na sprzedaż. – Gratuluję tak pięk-
nej inwestycji. To osiedle jest bardzo przy-
jazne dla mieszkańców, ładnie położone. 
Myślę, że to jedna z najlepszych lokalizacji. 
Mam nadzieję, że będzie się tu Państwu 
dobrze mieszkało – mówił Zygmunt Fran-
kiewicz, prezydent Gliwic, wręczając no-
wym lokatorom klucze do mieszkań.  

Inwestycja przy ul. Wiązowej kosztowa-
ła ponad 14 mln zł, a została zrealizowana  
z pieniędzy miasta, ze środków spółki ZBM 
II TBS oraz z partycypacji lokatorów. Zadba-
no o komfort mieszkańców. W jednym  
z budynków – trzykondygnacyjnym – na 
każdej klatce schodowej są windy, jest 

podziemny garaż z 28 miejscami postojo-
wymi oraz rodzaj patio, na którym można 
posiedzieć w słoneczne dni. W drugim 
– czterokondygnacyjnym – na parterze 
przygotowano ogródki, do których wchodzi 
się bezpośrednio z tarasów. Poza tym zbu-
dowano drogę wewnątrz osiedla, kolejny 
plac zabaw i 70 miejsc parkingowych, z któ-
rych będą mogli korzystać też mieszkańcy 
sąsiednich bloków.  

– Najemcy znaleźli się bez trudu. To ka-
meralne osiedle, które ma ogromne zalety. 
Blisko stąd do sklepów, szkoły, przedszkola, 
ośrodka zdrowia i przystanków autobu-
sowych. Równocześnie wszyscy zwracali 
uwagę, że w pobliżu jest las i miejsca do 
spacerów – opowiadała Bożena Orłow-
ska, prezes ZBM II TBS. Przypomnijmy, 
że do tej pory miejska spółka zbudowała  
w rejonie ul. Granicznej 277 mieszkań,  
w tym 211 na wynajem. 

Warto wiedzieć, że państwo wycofało 
się już ze wspierania budownictwa spo-
łecznego. – TBS-y cieszyły się w Gliwicach 
dużą popularnością – w obydwu miejskich 
ZBM-ach powstało ich łącznie ponad 
1500. Postanowiliśmy więc nadal budo-
wać mieszkania czynszowe. Te nowe, przy  
ul. Wiązowej, wynajmowane są na podob-
nych zasadach jak dawniej. Aby domknąć 
montaż finansowy, część mieszkań musi 
być jednak sprzedawana – wyjaśniała 
prezes Orłowska. 

Mieszkania na sprzedaż są w stanie 
deweloperskim, natomiast te czynszowe 
wykończono „pod klucz” – na podłogach 
położono panele i kafelki, są gotowe ła-
zienki – wykafelkowane z całą armaturą, 
w kuchniach – kuchenka i zlewozmywak, 
drzwi wewnętrzne. 

ZBM II TBS buduje już kolejne mieszka-
nia – tym razem u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Mikołowskiej. Część znowu przeznaczono 
na wynajem. Przy tej okazji niewykorzysta-
ny dotąd fragment ścisłego centrum zosta-
nie estetycznie zagospodarowany. 

(al)

Monika i Mirek marzyli o większym mieszkaniu i wybrali metraż 
powyżej 70 metrów. Przyjeżdżali tu już w trakcie budowy  
i podpatrywali postępy robót.  – Osiedle jest bardzo fajne, piękna 
okolica. Może jest stąd dalej do centrum i pracy, ale za to nie ma 
w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Dla nas to enklawa ciszy  
i odpoczynku – opowiadali. I od razu przystąpili do przeprowadzki. 

To była szczęśliwa chwila dla wielu osób – lokatorzy nowych 
mieszkań czynszowych odebrali klucze od prezydenta Gliwic. 

Pani Stanisława (po prawej) z radością pokazywała 44-metrowe 
mieszkanie swojej przyjaciółce Krystynie. Obydwie zachwycały się 
dużym balkonem i już planowały „parapetówkę”…

ADRES: WIĄZOWA

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki
fo

t. 
Ł.

 O
ry

sz
cz

ak

fo
t. 

K.
 K

rz
em

iń
sk

i

https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/calkiem-nowe-kolorowe-mieszkania-przy-wiazowej


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  9/2015 (732), 26 lutego 20154

Druga edycja Dni Gliwickich Młodych Naukowców już za nami. Przed-
sięwzięcie, adresowane do przedszkolaków, uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz gimnazjalistów, podsumowano podczas ubiegło-
tygodniowej uroczystości w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Poli-
techniki Śląskiej. 

Nagrodzono najbardziej aktywnych 
uczestników DGMN i laureatów poszcze-
gólnych konkursów przedmiotowych. Nie 
zabrakło pokazów (fizycznego oraz che-
micznego) i prezentacji bolidów elektrycz-
nych, a także bezzałogowych obiektów 
latających. Uczniowie zapoznali się również 
z ofertą edukacyjną Politechniki Śląskiej. 

Przypomnijmy, że Dni Gliwickich Mło-
dych Naukowców zrodziły się z inicjatywy 
trzech gliwickich jednostek oświatowych – 
Gimnazjum nr 3 oraz zespołów szkół ogól-
nokształcących nr 1 i 11. Przedsięwzięcie 
ruszyło w listopadzie ubiegłego roku i było 
realizowane we współpracy z Politechniką 
Śląską. Za cele DGMN przyjęto rozwijanie 
wśród dzieci i młodzieży zainteresowań 
matematyką i naukami przyrodniczymi, 
pobudzanie kreatywności i kształcenie 

umiejętności logicznego myślenia. Służyło 
temu wiele spotkań i inicjatyw.

Do najmłodszych skierowana była 
Akademia Najmłodszego Naukowca, czyli 
cykl warsztatowych spotkań, przygotowa-
nych i prowadzonych przez uczniów oraz 
nauczycieli Gimnazjum nr 3. Podczas zajęć 
maluchy poznawały podstawy matematy-
ki, biologii i geografii, fizyki oraz chemii. 

Uczniowie szkół podstawowych brali 
udział w Naukowej Lidze Szkół Podstawo-
wych. Składały się na nią trzy międzyszkol-
ne konkursy: matematyczny, przyrodniczy 
i plastyczny na plakat promujący szkolne 
działania w ramach popularyzacji nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Organiza-
torem tej części przedsięwzięcia był Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1, a współor-
ganizatorami szkoły podstawowe nr 8 i 1.

Naukowa Liga Szkół Gimnazjalnych 
to z kolei działania przygotowane przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 
dla gliwickich gimnazjalistów. Brali oni 
udział w LMaP – konkursie interdyscypli-
narnym, łączącym zagadnienia matema-

tyczne, fizyczne, geograficzne, chemiczne 
i biologiczne, a także w badaniach tere-
nowych o tematyce biologicznej, których 
wyniki opracowano w postaci ścieżki 
edukacyjnej.

EDUKACJA

DNI GLIWICKICH  
MŁODYCH NAUKOWCÓW

WSPARCIE DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
STUDENTÓW
Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu 
wyższego wykształcenia. Zależy Ci na finansowym wsparciu? Złóż 
wniosek. Masz czas do końca marca.

Trwa nabór wniosków o pomoc  
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym w ramach MODUŁU II pilotażo-
wego programu „Aktywny Samorząd” fi-
nansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – informuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach. 

Osoby niepełnosprawne, zaintere-
sowane uzyskaniem dofinansowania do 
opłaty za naukę na semestr letni roku 
akademickiego/szkolnego 2014/2015, 
mogą składać wnioski w Gliwickim Ośrod-
ku Integracji Niepełnosprawnych przy  
ul. Zwycięstwa 34 w terminie do 30 marca.

Wnioski złożone po tym terminie 
będą rozpatrywane po zakończeniu kolej-
nego naboru wniosków, tj. po 30 wrześ- 
nia. Druki wniosków dostępne są w biu-
rze GOIN oraz do pobrania na stronie 
www.goin.gliwice.pl w zakładce „Ak-
tywny Samorząd” MODUŁ II.

– Osoby niepełnosprawne zaintere-
sowane uzyskaniem dofinansowania  
w innych obszarach realizowanych w ra- 
mach programu „Aktywny Samorząd” 
prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu 
na wyznaczenie terminu przyjmowania 
wniosków przez realizatora programu – 
apelują przedstawiciele GOIN. 

WSZECHNICA 
ZAPRASZA

Polska Akademia Umiejętności za-
prasza na wykład Wszechnicy Nauko-
wo-Kulturalnej. Spotkanie odbędzie 
się 26 lutego w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5A). 
Początek – godz. 16.00. Wykład zatytu-
łowany „Materiały polimerowe XXI wie-
ku: szanse i zagrożenia” wygłosi prof. 
Andrzej Dworak, dyrektor Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych 
PAN w Zabrzu. Wstęp jest wolny.

NABÓR 
DO KLASY 
SPORTOWEJ

Marzysz o piłkarskiej karierze? 
Chcesz rozwijać swoje umiejętności 
w profesjonalnym klubie? Jeśli tak, to 
weź udział w naborze do klasy sporto-
wej – zachęcają przedstawiciele Piasta 
Gliwice. 

Testy do klasy I liceum dla chłopców 
z rocznika 1999 odbędą się 28 lutego 
na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 (al. Sikornik 34). Początek 
– godz. 11.00. Zainteresowani prosze-
ni są o wypełnienie klubowej ankiety  
(dostępna na stronie http://piastgliwi-
ce99.futbolowo.pl) i przesłanie jej na 
adres e-mail rezerwyc@poczta.onet.
pl. Szczegółowych informacji udziela 
trener Michał Kołodziej – tel. 694-224-
321. 

(bom)
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DROGI

CORAZ BLIŻEJ 
OBWODNICY

W marcu dowiemy się, kto zaprojektuje południową obwodnicę miejską pomiędzy ulicami Rybnicką i Pszczyńską. Wybrany wykonaw-
ca zajmie się nie tylko nowym odcinkiem miejskiego ringu, ale też m.in. przebudową ul. Okrężnej, dróg dojazdowych w jej rejonie oraz 
fragmentu ulicy Bojkowskiej. Obwodnica południowa będzie kolejnym – obok budowanej „średnicówki” – elementem nowego układu 
komunikacyjnego Gliwic. 

 Gotowy jest pierwszy, po-
nadkilometrowy odcinek ob-
wodnicy miejskiej, prowadzący 
od węzła na Drodze Krajowej  
nr 88 (obok Centrum Handlowe-
go ARENA), poprzez ul. Okulic-
kiego, do skrzyżowania z ul. So- 
wińskiego. Stanowi początek 
tzw. zachodniej obwodnicy mia-
sta. Udostępniono go kierowcom 
latem 2008 roku. Inwestycja 
wymagała przebudowy ul. Oku-
lickiego oraz budowy zupełnie 
nowego odcinka drogi pomię-
dzy ulicami Andersa i Sowiń-
skiego. Koszt budowy wyniósł  
13,2 mln zł ze środków budżetu 
miejskiego. W 2012 r. uzyskano 
refundację kosztów w wysokości 
4 mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 Drugi odcinek zachodniej 
obwodnicy miejskiej – wyty-
czony pomiędzy skrzyżowaniem  

z ul. Sowińskiego a ul. Daszyń-
skiego, długości ok. 1,7 km 
– znajduje się wciąż w fazie 
projektowej. Na jego wybudo-
wanie z niecierpliwością czekają 
gliwiccy kierowcy. – Przeciągają 
się procedury formalne związane 
z przygotowaniem do realizacji 
tej ważnej inwestycji drogowej 
– wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy ZDM. 
Załatwienie wszystkich kwestii 
pozwoli ogłosić przetarg na 
wykonawcę drugiego odcinka 
miejskiego ringu i rozpocząć 
właściwe roboty budowlane. 

 Trzeci fragment zachodniej 
obwodnicy miejskiej – pomiędzy 
ul. Daszyńskiego a ul. Rybnicką, 
długości 3,5 km – znajduje się  
w fazie uzyskania decyzji zezwa-
lającej na jego realizację. Trasa 
ma przebiegać po wschodniej 
stronie zabudowań przy ul. Orka- 
na, następnie w odległości ok. 

300 metrów na południowy 
zachód od zabudowy osiedla 
Sikornik i południowym skra-
jem ogrodów działkowych 
przy ul. Rybnickiej. W ramach 
tego odcinka planowana jest 
również  przebudowa ul. Ryb-
nickiej na odcinku 600 metrów 
(rozbudowa do dwóch jezdni).  
– Przewidujemy, że jeśli nie zajdą 
nieprzewidziane okoliczności, to 
w drugim półroczu bieżącego 
roku będziemy mogli ruszyć  
z budową – komentuje Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska.

 Południowa obwodnica 
miejska łącząca ulice Rybnicką 
i Pszczyńską ma się ciągnąć na 
długości blisko 4 km. Odcinek 
od ul. Rybnickiej do Bojkow-
skiej (2,1 km) wytyczono po 
południowej stronie ogrodów 
działkowych przy ul. Rybnickiej  
i po południowej stronie lotni-
ska aeroklubu do skrzyżowania 

z ul. Bojkowską. Drugi fragment 
obwodnicy – od ul. Bojkowskiej 
do ul. Pszczyńskiej – jest krótszy 
(1,6 km). Będzie jednak wymagał 
bardziej złożonych robót budow-
lanych. 

– Zaplanowaliśmy przebu-
dowę 400-metrowego frag-
mentu ul. Bojkowskiej, budowę 

nowej drogi (odcinek długości  
900 metrów) łączącej ul. Bojkow-
ską z ul. Okrężną po południowej 
stronie osadników i przebudowę 
południowej części ul. Okrężnej 
(odcinek 700 metrów). Na 
zachód od skrzyżowania ulic 
Okrężnej i Pszczyńskiej, w celu 
skomunikowania przebudo-
wywanych i budowanych dróg 
dojazdowych, powstanie rondo 
turbinowe, na którym nie będzie 
można zmieniać pasów ruchu. 
Dojeżdżając do skrzyżowania, 
kierowcy będą musieli zająć 
odpowiedni pas wynikający ze 
znaków drogowych – tłumaczy 
rzecznik prasowy ZDM. 

Obwodnice zachodnia  
i południowa będą 
pełniły dwie zasadnicze 
funkcje w układzie 
drogowym miasta 

– Uzupełnią one istniejący 
już układ dróg o charakterze ob-
wodnic dla ruchu tranzytowego, 
na który składają się autostrady 
A1 i A4 oraz DK 88. Poprawią 
też dostęp do istniejących oraz 
przewidzianych w planach zago-
spodarowania przestrzennego 
terenów inwestycyjnych wyko-
rzystywanych pod inwestycje 
mieszkaniowe, usługowe czy 
przemysłowe. Do czasu połącze-
nia wszystkich odcinków obwod-
nicy miejskiej te fragmenty, które 
powstaną w pierwszej kolejności, 
będą wykorzystywane do sko-
munikowania terenów inwesty-
cyjnych – podkreśla Waldemar 
Garmulewicz, starszy inspektor 
nadzoru w Referacie Planowania 
i Inwestycji Drogowych oraz Ewi-
dencji Dróg ZDM. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Hania, taka mała gliwiczanka. Roześmiana śliczna iskierka, oczko w głowie rodzi-
ców i dziadków. Chorobę genetyczną – mukowiscydozę – wykryto u niej dzięki 
badaniom przesiewowym, którym od kilku lat poddawane są wszystkie nowo na-
rodzone dzieci w Polsce. Rodzice nie chorują, są tylko bezobjawowymi nosiciela-
mi. Życie tej trójki – ba, także bliskich i dalszych krewnych – zmieniło się jednak 
diametralnie. Wszystko podporządkowane zostało regułom, które wyznacza ona: 
mukowiscydoza. 

Choroba – choć jej nie wi-
dać – jest trudna, nieuleczalna, 
a jej leczenie jest wyłącznie 
objawowe. Organizm Hani pro-
dukuje nadmiernie lepki śluz, 
który powoduje m.in. zaburzenia  
w płucach i oskrzelach oraz 
niewydolność enzymatyczną 
trzustki. Aby w miarę normalnie 
żyć, dziewczynka na stałe, dzień 
w dzień, przyjmuje ogromną ilość 
leków, witamin i enzymów. Ma 
specjalną wysokokaloryczną die-
tę i poddawana jest fizjoterapii 
układu oddechowego oraz dłu-
gim zabiegom inhalacji, do któ-
rych zdążyła się już przyzwyczaić. 

Hania od maleńkości jest jed-
ną z podopiecznych krakowskiej 
Fundacji MATIO, która wspiera 
chorych na mukowiscydozę i ich 
rodziny, a swoją działalnością 
i zaangażowaniem mogłaby 
zawstydzić całą polską służbę 
zdrowia. 

– Dzięki środkom z 1% prze- 
kazanym na subkonto Hani  
w fundacji (KRS 0000097900 
z dopiskiem „Dla Hani Cisow-
skiej”) mogliśmy już dofinan-
sować zakup bardzo ważnej  
i drogiej kamizelki oscylacyjnej, 
która pomaga nam w codzien-

nej fizjoterapii układu oddecho-
wego Hani. Uzbierane co roku 
pieniądze pozwalają też przez 
jakiś czas finansować leki, które 
Hania przyjmuje i już zawsze bę-
dzie przyjmować – mówi Anna, 
mama dziewczynki, dodając: 
Dzięki Fundacji MATIO i osobom, 
które przekazują nam corocznie 
1% swojego podatku głęboko 
wierzymy, że możemy zbliżyć 
się do standardów światowych  
w leczeniu, przynajmniej na tyle, 
na ile pozwala polska służba 
zdrowia. Że średnia długość ży-
cia chorego na mukowiscydozę, 
która jest bezpośrednio związana  

z jakością opieki i wynosi w Pol-
sce około 20 lat, dwa razy mniej 
niż na Zachodzie – nas nie doty-
czy – podkreśla.

Anna swoją codzienną pracę 
zawodową łączy z wolontariatem 
w Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka. Wspiera rodziców, 
którzy – tak jak kiedyś ona z mę-
żem – stają nagle oko w oko z dia-
gnozą mukowiscydozy u dziecka.

Życiorysów podobnych 
do Hani, spisanych przez 
ludzi z Fundacji MATIO, 
jest wiele

Zosia ma dwa latka. Gdy 
miała miesiąc, jej rodzice dostali 
list z wynikami badań. Chorobę 
przekazali jej w genach. Sami 
są tylko bezobjawowymi nosi-
cielami. Ona jest chora. Szukają 
wsparcia, bo trudno żyć z taką 
świadomością samemu. Od 
dwóch lat ich świat jest inny.

Klaudia ma 14 lat. Dwa lata 
temu zdiagnozowano u niej cho-
robę genetyczną. Wcześniej po 
prostu kaszlała, może częściej niż 
inni zapadała na choroby ukła-
du oddechowego. Od dwóch lat 
wie, że jej młode życie ma gra-
nicę, bliższą niż innych ludzi. To 
trudne, gdy ma się 14 lat. 

Andrzej ma 30 lat. Od  
16. roku życia wie, że jest cho-
ry na chorobę genetyczną. Od 
dzieciństwa często przebywał  
w szpitalu, chorował na zapa-
lenie oskrzeli, płuc. Był wątły, 
blady, ale pomimo diagnozy 
odnalazł w sobie siłę życia. Ma 
6-letnią córeczkę. Ona jest tylko 
nosicielem choroby. On chce 
żyć dla niej. Przeszczepiono mu 
płuca. Ma szansę. Wierzy. 

Gen. Los na loterii?
– Na co dzień nie myśli-

my, że nasz kod genetyczny 
nagle, z dnia na dzień, może 
warunkować naszą przyszłość. 
Żyjemy, uczymy się, pracujemy, 
bawimy – a nagle, przy nawet 
pozornie niegroźnych obja-
wach, możemy otrzymać wia-
domość, że tkwi w nas choroba 
genetyczna. Uszkodzony gen, 
który sprzyja podatności na 
określone schorzenie – mówi 
Paweł Wójtowicz, prezes Fun-
dacji MATIO. – Mukowiscydoza 
jest brutalna i trudna. Szacuje 
się, że obecnie istnieje ponad  
1800 mutacji wywołujących tę 
chorobę. Pomimo wprowadzo-
nych od kilku lat badań prze-
siewowych noworodków, wciąż 
zaskakuje. U wielu naszych 
podopiecznych rozpoznano ją 
w wieku nastoletnim. Ich ro-
dzice musieli być nosicielami, 
ale przekonali się o tym dopie-
ro, gdy zachorowało dziecko.  
To rodzi frustracje i zmusza 
do stawiania najbardziej fun-
damentalnych pytań. Dlatego 
chorzy na mukowiscydozę  
– chorobę, której nie widać,  
a która podstępnie i powoli wy-

niszcza organizm – wymagają 
zrozumienia. Od 19 lat Funda-
cja MATIO podejmuje działania 

służące edukacji i popularyzacji 
wiedzy o mukowiscydozie.

MUKOWISCYDOZA.  
MOŻESZ MIEĆ JĄ W GENACH

TRWA 14. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 
 MUKOWISCYDOZY. MOŻNA SIĘ  

M.IN. PRZEBADAĆ!
Akcję objęło honorowym patronatem Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. W całej Polsce pojawiło się kilka tysię-
cy plakatów i ulotek informacyjnych oraz bezpłatna gazeta  
„MATIO. Żyjemy z mukowiscydozą”, wyjaśniająca istotę cho-
roby i zakres pomocy potrzebnej chorym.

 X Do 1 marca w 23 ośrodkach medycznych w całej Polsce 
można korzystać z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji 
medycznych. Na Śląsku taką pomocą służy Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Zabrzu (26 i 27 lutego w godz. 11.00 – 
14.00 pod nr tel. 32/370-43-18 porad udzielają dr Mał-
gorzata Rusek i dr Franciszek Halkiewicz) oraz Górnoślą-
skie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (27 lutego  
w godz. 10.00 – 12.00 pod nr tel. 32/207-17-00 dyżury 
pełnią prof. Halina Woś i dr Bożena Kordys-Darmolińska). 

 X Cenną wiedzą dzielą się też z zainteresowanymi przedsta-
wiciele Fundacji MATIO (pod nr tel. 12/292-31-80 w godz. 
9.00 – 21.00 oraz za pośrednictwem e-maila: krakow@
mukowiscydoza.pl).

 X Dzięki współpracy z firmą MEDGEN zainteresowani mogą 
wykonać odpłatnie badanie genetyczne w genie CFTR 
(badanie mutacji F508del lub innej w zależności od po-
trzeby pacjenta, krewnych). Zapisy są prowadzone pod 
nr tel. 512-409-090. 

 X Ogłoszono też konkurs „GENialna szkoła”. To jego druga 
edycja. Nagradzane są placówki edukacyjne, które z peł-
nym zrozumieniem i świadomością opiekują się dziećmi 
dotkniętymi chorobami o podłożu genetycznym. Jest 
wiele miejsc w Polsce, w których nauczyciele rozumieją 
chore dzieci i potrafią udzielić im wsparcia. Zgłoszenia 
takich placówek można nadsyłać do 31 marca na adres: 
Fundacja MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków, e-mail:  
krakow@mukowiscydoza.pl.
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Trwają przygotowania do bu-
dowy areny lekkoatletycznej na 
osiedlu Kopernika. Obiekt po-
wstanie na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicz-
nych im. Olimpijczyków Polskich. 

Przy ul. Syriusza ma powstać arena 
spełniająca standardy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Wybudowana zostanie 
tam: pełnowymiarowa bieżnia okólna, 
sektor rzutów, skocznie wzwyż, do skoku w 
dal i trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą, 
rozbiegi do rzutu oszczepem, rzutnia do 
rzutu dyskiem i młotem, skocznie do skoku  
o tyczce, rów z wodą do biegów z prze-
szkodami. Będzie także rozgrzewkowa 
trzytorowa bieżnia sprinterska z na-
wierzchnią syntetyczną, boisko wielofunk-
cyjne, trybuny dla 500 widzów, budynek 
magazynowy i wieża sędziowska. Zapla-
nowano też montaż niezbędnych instalacji  
i ogrodzenia, wykonanie nowych chodni-
ków i uporządkowanie zieleni.

Na co dzień z areny będą korzystać 
przede wszystkim uczniowie i podopieczni 

klubów sportowych działających w mie-
ście. Obiekt powinien być gotowy jeszcze 
w tym roku. Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe, które pozwoli wyłonić wy-
konawcę inwestycji, a teren w sąsiedztwie 
szkoły jest przygotowywany do budowy. 
Prowadzona jest m.in. niezbędna wycin-
ka drzew i krzewów. Na zlecenie Urzędu 
Miejskiego wykonuje ją Zakład Urządza-
nia Terenów Zielonych „LIMBA” z Gliwic.  
Do końca marca przewidziano usunięcie 
417 drzew (dla 127 nie było wymagane 
pozwolenie na wycinkę) i 240 m2 krze-
wów. – Wycinka jest prowadzona na 
podstawie prawomocnej decyzji Staro-
sty Gliwickiego i zgodnie z nią Miasto 

Gliwice jest zobowiązane do nasadzeń 
zastępczych w ilościach równoważnych 
wyciętym okazom – podkreśla Krystyna 
Pilsyk, naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Remontów UM w Gliwicach. 

Do dokonania nasadzeń w liczbie  
400 sztuk będzie zobligowany przyszły 
wykonawca areny lekkoatletycznej.  
W miejscu wyciętych roślin pojawi się 
żywotnik zachodni (Thuja Smaragd). 

(bom-kik)

SPORT I REKREACJA

PAMIĘĆ WYRAŻONA 
BIEGIEM
1 marca po raz pierwszy w Gliwicach i po raz pierwszy w skali ogól-
nopolskiej, a po raz trzeci dzięki Fundacji Wolność i Demokracja, od-
będzie się niezwykły bieg – „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.” Impreza została objęta patronatem prezydenta Gliwic. 

Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnie-
rzom polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego lat 1944 – 
1963. Organizatorzy biegu w całej Polsce 
(81 miast) chcą popularyzować wiedzę na 
ten temat także poprzez imprezy eduka-
cyjno-sportowe. 

W Gliwicach odbędą się biegi na 
trzech dystansach: 
•  11 km – z centrum Gliwic (start 1 mar-

ca ok. godz. 12.00 w okolicach Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego) do gliwickiej 
dzielnicy Wilcze Gardło; 

• 1200 m – bieg dla dzieci (start 1 marca  
ok. godz. 14.00) w dzielnicy Wilcze Gardło;

• 1963 m – bieg dla dorosłych  (start  
1 marca ok. godz. 14.30) w dzielnicy 
Wilcze Gardło. Bieg na 1963 metrów 
odwołuje się do roku, w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak 
ps. Lalek. 

Imprezie towarzyszyć będą m.in. 
pokazy artystyczne. Organizatorem jest 
Fundacja Wolność i Demokracja. Zainte-
resowanych udziałem w gliwickim biegu  
i wydarzeniach towarzyszących zaprasza-
my na stronę internetową.                   (as) WWW.TROPEMWILCZYM.PL

POWSTANIE ARENA  
DLA LEKKOATLETÓW

Legenda: A – bieżnia okólna 6-torowa o długości 400 m z bieżnią sprinterską 8-torową o długości 110 m,
B – sektor rzutów, C – skocznia do skoku w dal i trójskoku, D – zakole, E1 i 2 – skocznie do skoku o tyczce, 
F – rzutnia do rzutu oszczepem, G – rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, H – rzutnia do pchnięcia kulą,  
I – skocznia do skoku wzwyż, J – rów z wodą do biegu z przeszkodami (projekt: AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska)
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Ewelina i Szymon to laureaci walentynkowego fotokonkursu „Miłość 
na wyciągnięcie ręki”. Ich „selfie” okazało się najbardziej zakochane 
spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu. Dzięki wygranej za-
kochani spędzili miłe chwile na romantycznej kolacji, a także mieli 
możliwość zrelaksowania się w SPA. 

Ewelina i Szymon mieszkają w Gliwi-
cach niemalże od urodzenia. Są parą od 
siedmiu lat. – Poznaliśmy się w naszej 
pierwszej pracy. Nasza dobra współ-
praca przerodziła się w głębsze uczucie, 

które trwa do dziś i mamy nadzieję, że 
już na wieki – mówi Ewelina, która na co 
dzień realizuje się w swoim wyuczonym 
zawodzie – jest nauczycielką gromadki 
20 niesfornych, ale fantastycznych dzie-

ciaków. Szymon pracuje jako automatyk. 
Obydwoje uwielbiają podróżować, po-
znawać nowe miejsca. 

– Mamy już na koncie kilka zdoby-
tych szczytów, zwiedzonych zamków, 
poznanych stolic europejskich, odkrytych 
mało znanych, ale pięknych zakątków 
Polski i nie tylko – mówi Szymon, który 
amatorsko zajmuje się fotografią, doku-
mentując wspólne podróże. Zwycięskie 
zdjęcie pochodzi z jednej z wypraw. – Na 
zdjęciu jesteśmy my i nasza ukochana 
Chorwacja. Byliśmy tam już 3-krotnie. 
Za każdym razem Chorwacja zaskakuje 

nas czymś nowym. Zdjęcie zostało zro-
bione w malowniczej części Baskiej Vody. 
Uwielbiamy tamtejszy klimat, czystą 
wodę, malownicze uliczki i przyjaznych 
mieszkańców – wspomina Ewelina.

Do konkursu „Miłość na wyciągnięcie 
ręki” nadesłano ponad 50 zakochanych 
zdjęć. Komisja konkursowa wybrała naj-
bardziej zakochane zdjęcie oraz przyzna-
ła 10 wyróżnień. Warto dodać, że każdy 
uczestnik walentynkowej zabawy został 
nagrodzony upominkiem.

MIESZKAŃCY

ZAKOCHANI W SOBIE. 
ZAKOCHANI W CHORWACJI

PORTRET 
Z TWOIM 
UDZIAŁEM?

Uwaga konkurs!

Na gliwickim lodowisku „Tafla” odbędzie się kolejna odsłona wy-
jątkowo ciekawego projektu. Grupa fotograficzna „Aczkolwiek” ma 
portretować wszystkich chętnych z herbem Gliwic. Gliwiczanie, któ-
rzy zdecydują się na udział w przedsięwzięciu, będą mogli wejść na 
teren lodowiska za połowę ceny biletu.

Projekt „Portret gliwiczan” to przed-
sięwzięcie artystyczne grupy fotogra-
ficznej „Aczkolwiek”, działającej przy 
Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwi-
cach pod przewodnictwem Sebastiana 
Michałuszka. Zakłada realizację serii 
pojedynczych portretów z herbem mia-
sta w najbardziej charakterystycznych 
jego miejscach opatrzonych wypowie-
dziami portretowanych osób. Zdjęcia 
w założeniu mają prezentować portret 
socjologiczny mieszkańców Gliwic. Ca-
łość projektu zwieńczy dzieło pod hasłem 
„Portret gliwiczan”.

– Mamy nadzieję, że robimy coś waż-
nego dla naszego miasta. Chcemy obiek-
tywnie udokumentować ślad czasów, 

w jakich przyszło nam żyć – myśli ludzi 
związanych z Gliwicami, ich entuzjazm 
i obawy, dając następnym pokoleniom 
wiedzę na temat gliwiczan żyjących 
u progu XXI wieku – mówi Sebastian 
Michałuszek, pomysłodawca przedsię-
wzięcia, założyciel edukacyjnej grupy 
fotograficznej „Aczkolwiek” i nauczyciel 
MDK. 

W latach 2011 – 2014 zrealizowano 
siedem dużych akcji fotograficznych pod 
hasłem „Portret gliwiczan”. Poszczegól-
ne rozdziały projektu są prezentowane 
na stronie http://portretgliwiczan. 
blogspot.com.

(as)

fo
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http://portretgliwiczan.blogspot.com/
http://portretgliwiczan.blogspot.com/
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ROZMAITOŚCI

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. W jego ramach zainteresowani 
mogą skorzystać z bezpłatnych porad m.in. praw-
ników i psychologów. 

Udzielają ich m.in. proku-
ratorzy gliwickiej Prokuratury 
Okręgowej oraz Prokuratur 
Rejonowych Gliwice-Wschód 
i Gliwice-Zachód. Podczas 
dyżurów można uzyskać nie-
zbędne informacje o upraw-
nieniach przysługujących 
zgodnie z prawem ofiarom 
przestępstw oraz o organiza-
cjach pozarządowych, które 
zajmują się świadczeniem 
pomocy pokrzywdzonym.

PLAN DYŻURÓW

Prokuratura Okręgowa w Gli- 
wicach (ul. Dubois 16) – w go- 
dzinach od 8.00 do 15.00:
• 26 lutego – pokój nr 320 

(II piętro),
• 27 lutego – pokój nr 304 

(II piętro).

Prokuratura Rejonowa Gli- 
wice-Wschód (ul. Dubois 16) 
– w godzinach od 7.30 do 
15.30:
• 26 lutego – pokój nr 037 

(parter),
• 27 lutego – pokój nr 010 

(parter).

Prokuratura Rejonowa Gliwi-
ce-Zachód (ul. Dubois 16) –  
w godzinach od 7.30 do 15.30:
• 26 lutego – pokój nr 129B 

(I piętro),
• 27 lutego – pokój nr 129A 

(I piętro).

W ramach Tygodnia bez-
płatne porady prawne ofe-
rują także Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, prowadzony 
przez Centrum Misji i Ewan-
gelizacji oraz Izba Adwokacka 
w Katowicach. Są one udzie-
lane w następujących kance-
lariach:
• Kancelaria Adwokacka 

– Adwokat Ewa Kiszka,  
ul. Młyńska 10/1 – dyżury 
26 i 27 lutego w godzinach 
od 15.00 do 17.00;

• Kancelaria Adwokacka 
– Adwokat Włodzimierz 
Wierzbicki, ul. Młyńska 10/1 
– dyżury 26 i 27 lutego  
w godzinach od 15.00 do 
17.00;

• Kancelaria Adwokacka – 
Adwokat Tomasz Schreiber, 
ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego 2/4 – dyżury 
26 lutego w godzinach od 
16.00 do 18.00 oraz 27 lu-
tego w godzinach od 10.00 
do 14.00;

• Kancelaria Adwokacka – 
Adwokat Donata Janicka, 
ul. Zwycięstwa 14/12 – dy-
żur 27 lutego w godzinach 
od 10.00 do 13.00.

Zainteresowani mogą 
także porozmawiać z przed-
stawicielami Ośrodka Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. W najbliż-
szych dniach będą oni dyżu-
rować według następującego 
harmonogramu:
Sąd Okręgowy w Gliwicach, 
ul. Kościuszki 15
• 26 i 27 lutego w godz. od 

10.00 do 12.00 – dyżur 
psychologa,

Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
ul. Wieczorka 10a
• 26 i 27 lutego w godz. 

od 8.00 do 10.00 – dyżur 
konsultanta pierwszego 
kontaktu,

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Gliwicach,  
ul. Zygmunta Starego 17
• 27 lutego w godz. od 8.30 

do 11.30 – dyżur psycho-
loga. 

Ośrodek przy ul. Jagiel-
lońskiej 19a będzie dostępny 
do 27 lutego od godz. 8.00 do 
18.00 oraz 28 lutego od 8.00 
do 13.00. Ponadto 26 lutego 
w godz. 15.00 – 17.00 w sie-
dzibie placówki dodatkowy 
dyżur będzie pełnił psycholog. 

(bom)

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

Bibliotekarze stanęli przed 
obiektywem Bożeny Nitki.  
W efekcie powstały zdjęcia z li-
terackim klimatem. Co miesiąc 
publikowane jest jedno. Pierw-
sze trzy osoby, które odgadną, 
jakie miejsce w Gliwicach 
zostało sfotografowane oraz 
podadzą tytuł książki, otrzymają 
nagrody. 

Oto podpowiedzi lutego. 
Tytuł książki: tytułowa bo-
haterka to młoda, atrakcyjna 

polska emigrantka, która 
przeżywa życiową przygodę  
w najromantyczniejszym mie-
ście świata. 

Miejsce: zapisane na kar-
tach gliwickiej i światowej 
historii. 

Odpowiedzi należy prze-
słać do 9 marca na adres  
instrukcyjny@biblioteka.gliwi-
ce.pl, wpisując w tytule wiado-
mości hasło „PO NITCE”. 

(kik)

Chcesz wiedzieć więcej? 
Odwiedź jedną ze stron:

PO NITCE DO... KSIĄŻKI!

WWW.
BIBLIOTEKA. 
GLIWICE.PL 
WWW.
BOZENA 
NITKA.COM

Uwaga konkurs!

MBP ZAPRASZA…
W nadchodzących dniach 

Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na dwa spotkania.  
3 marca w Bibliotece Central-
nej (ul. Kościuszki 17) odbędą 
się warsztaty komputerowe dla 
seniorów. Będzie to spotkanie 
organizacyjne, inaugurujące 
kolejny cykl zajęć. Początek 
– godz. 13.00. – W trakcie 
kursu będzie można nabyć 
podstawowe umiejętności ob-
sługi komputera, korzystania  
z internetu i elektronicznego ka-
talogu bibliotecznego OPAC. Za-
interesowanych ofertą prosimy  
o kontakt telefoniczny (32/231-

54-05). Dzwoniąc, można też 
uzyskać więcej informacji na 
temat warsztatów – informują 
bibliotekarze. 

Natomiast 6 marca o go-
dzinie 17.00 w Filii nr 7 MBP  
(ul. Junaków 4) rozpocznie się 
spotkanie pod hasłem „W zdro- 
wym ciele… zdrowy duch!”. 
Zainteresowani będą mogli do-
wiedzieć się, jak doprowadzić 
organizm do stanu równowagi 
kwasowo-zasadowej według 
programu opracowanego przez 
doktora Horaka. Spotkanie po-
prowadzi Małgorzata Szewczyk. 
Wstęp wolny. Więcej informacji 

można znaleźć na stronie inter-
netowej biblioteki. 

(bom)

mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
mailto:instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl
http://www.biblioteka.gliwice.pl
http://www.bozenanitka.com
www.biblioteka.gliwice.pl
www.biblioteka.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

• nr 47/2015 do 5 marca 2015 r. • nr 48/2015 do 5 marca 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości położo-
nej przy ul. Wiejskiej w Pisarzowicach,  
gm. Toszek, obejmującej działki:
• nr 95/15, użytek RIVb – grunty orne, 

pow. gruntu 1,4845 ha,
• nr 324/145, użytek RIVb – grunty orne, 

pow. gruntu 0,2249 ha,
• nr 385/144, użytek B – tereny mieszka-

niowe, pow. gruntu 0,0737 ha,
KW nr GL1G/00117237/0, łączna pow. grun-
tu 1,7831 ha.
Termin przetargu: 5 marca 2015 r., godz. 12.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
296 000,00 zł
Wadium: 29 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 2 marca 2015 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości za-
budowanej położonej przy ul. Kaczyniec 9  
w Gliwicach, obejmującej działkę nr 780, 
obr. Stare Miasto, o powierzchni gruntu 
0,0177 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
KW nr. GL1G/00122844/6. Nieruchomość 
zabudowana budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym, w zabudowie szeregowej, 
zagospodarowanym w następujący sposób: 
piwnica, parter – 2 lokale mieszkaniowe, 
piętro – 2 lokale mieszkaniowe, podda-
sze użytkowe – 2 lokale mieszkaniowe  
o wys. 220 cm i strych. 
Termin przetargu: 16 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
543 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowa-
nia podatkiem od towarów i usług (VAT) stosownie 
do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 ze zm.).
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Wadium: 54 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 marca 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieru-
chomości obejmującej działki nr 692, 693, 
obręb Wójtowa Wieś, o łącznej powierzch-
ni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Nowy Świat, KW nr GL1G/00038331/1, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Termin przetargu: 18 marca 2015 r. godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
885 300,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul, Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 88 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 marca 2015 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części niezabudowanych 
nieruchomości położonych w Gliwicach 
przy ul. Dolnej:
• nr 164/1, obręb Ligota Zabrska, o pow. 

0,0216 ha (KW nr GL1G/00039279/5),
• nr 166/2 obręb Ligota Zabrska, o pow. 

0,0768 ha (KW nr GL1G/00039216/6), 
stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
183 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota 
w wysokości 4268,10 zł brutto z tytułu obciążenia 
działki nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, służebnością 
gruntową (przechodu i przejazdu) na rzecz każdocze-
snych właścicieli działek nr 164/1, 166/2, obręb 
Ligota Zabrska, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości poło-
żonych w Gliwicach:
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy 

ul. Tarnogórskiej 151, pow. 0,1991 ha, 
KW GL1G/00027004/0, zabudowana 
budynkiem o funkcji mieszkalnej w za-
budowie półzwartej, nieużytkowanym, 
w bardzo złym stanie technicznym, 
pow. zabudowy 160 m2, oraz dwoma 
budynkami (garaże) będącymi w stanie  
ruiny,

• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, 
przy ul. Tarnogórskiej 149, KW GL1G/ 
00028923/5, pow. 0,0502 ha, w tym  
3 wyodrębnione lokale mieszkalne:  
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9,  
GL1G/00059334/5, o łącznej powierzchni 
użytkowej 191,45 m2.

Termin przetargu: 23 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
782 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatko-
wania podatkiem od towarów i usług (VAT), sto-
sownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 78 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 marca 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudowa-
nej nieruchomości obejmującej działkę 
nr 1192, obręb Bojków, o powierzch-
ni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Spacerowej, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00036789/2.
Termin przetargu: 22 kwietnia 2015 r.,  
godz. 11.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
94 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 kwietnia 2015 r.  

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości 
obejmującej działkę nr 1327, obręb Soś- 
nica, o pow. 0,4187 ha, położonej przy  
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej  
w KW nr GL1G/00020177/4.
Termin przetargu: 23 kwietnia 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 370 000,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. 
zm.), nieruchomość zwolniona jest od opodatko-
wania podatkiem VAT.
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 137 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanej części nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1325/2, obręb Sośni-
ca, o pow. 0,2343 ha, położonej przy 
ul. Żeromskiego w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00001426/6.
Termin przetargu: 23 kwietnia 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
400 000,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 40 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

INFORMACJE

Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości  

i Rozwoju Sp. z o.o. w Gli-
wicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego, który odbędzie się  

wg regulaminu zakupu towarów i usług 
zamawiającego, pn.:

Modernizacja istniejącego systemu 
izolacji przeciwilgotnościowej Budyn-
ku 3 – „Cechownia” Centrum Edukacji 
i Biznesu GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach 

przy ul. Bojkowskiej 37.
Termin składania ofert:  

6 marca 2015 r. do godz. 9.30. 
Termin otwarcia ofert:  

6 marca 2015 r. o godz. 10.00. 

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

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
z publikacją ogłoszenia organizo-

wanego wg procedur określonych 
regulaminem PEC-Gliwice  

Sp. z o.o. na:

remont części ciśnieniowej  
II ciągu kotła WR-25 nr 3.

Termin składania ofert: 9 marca 
2015 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 9 marca 
2015 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia jest 
dostępna na bip.gliwice.eu  

w dziale Przetargi / Inne prze-
targi oraz na www.pec.gliwice.pl

OFERTY PRACY

KOMUNIKATY

Powiatowy Urząd Pracy 
informujeOferty z 19 lutego 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12,  

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

• monter zestawów bateryjnych – wykształ-
cenie średnie, wykonywanie prac związa-
nych z montażem zestawów bateryjnych 
– sklejanie, lutowanie, prace montażowe, 
testowanie zestawów, etykietowanie, pa-
kowanie, dwie zmiany, praca stojąca, miej-
sce pracy: gliwicka strefa ekonomiczna;

• kierowca kat. C + E – wykształcenie zawo-
dowe, min. rok doświadczenia zawodowe-
go na stanowisku kierowcy, prawo jazdy 
kat. C+E, niekaralność, przewóz towaru 
na terenie Śląska; 

• spawacz metodą TIG – wykształcenie za-
wodowe, doświadczenie zawodowe na 
ww. stanowisku min. 4 lata, uprawnienia, 
umiejętność czytania rysunku technicz-
nego, dobra organizacja pracy i zacięcie 
do pracy manualnej, dokładność, prawo 
jazdy kat. B – mile widziane, praca przy 

produkcji małej architektury (ławki, wiaty, 
przystanki, kosze itp.) wykonanej ze stali 
czarnej oraz kwasoodpornej – nierdzew-
nej, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• magazynier – wykształcenie – brak wy-
magań, uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych, mile widziane doświadczenie 
zawodowe, obsługa komputera, prace 
magazynowe, miejsce pracy: Sośnicowice;

• elektromechanik – wykształcenie za-
wodowe, naprawy elektromechaniczne 
samochodów osobowych i dostawczych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• monter ekspozycji sklepowych – glazurnik 
– wykonywanie boksów ekspozycyjnych  
z płytek ceramicznych, mile widziane do-
świadczenie w kładzeniu płytek oraz prawo 
jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce pracy: 
teren Śląska.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
Aktualizacji projektu założeń  

do planu zaopatrzenia w ciepło,  
energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla miasta Gliwice.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 1059 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Gliwice w dniach od 
9 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (adres: 44-100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), w pokoju nr 12 (parter) 
w godzinach pracy urzędu tj.: 

• poniedziałek – środa od 8.00 do 16.00
• czwartek od 8.00 do 17.00
• piątek od 8.00 do 15.00

Dokument ten zawiera w szczególności:
• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych 

zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie 
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

• możliwości wykorzystania istniejących nad-
wyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła 
wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwa-
rzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

• zakres współpracy z innymi gminami.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, osoby i jednost-
ki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy mają prawo składać wnioski, za-
strzeżenia i uwagi do powyższego projektu.
Uwagi można składać na piśmie, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie 
do 2 marca br.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Informatyk  
– Administrator Systemów GPS i FMS

Miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: IT/02/2015

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwija-

jącej się firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku,

• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe  

– informatyka,
• znajomość relacyjnych baz danych  

MS SQL, ze szczególnym uwzględnieniem 
administracji bazą i tworzenia raportów,

• bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego w mowie i piśmie,

• znajomość MS Office,
• zdolności analityczne, umiejętność lo-

gicznego myślenia,
• rzetelność, odpowiedzialność,
• efektywność w działaniu,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:
• administracja systemami Windows  

Serwer 2008, 2012, Windows 7,
• budowa sieci komputerowych,
• doradztwo i wsparcie dla kadry kierow-

niczej w zakresie IT.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 
i nr referencyjnym IT/02/2015 na adres 
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Uprzejmie 
informujemy, że odpowiemy wyłącznie na 
wybrane oferty. Pozostałym kandydatom 
dziękujemy za zainteresowanie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

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 od-
działach ING Banku Śląskiego przyj-
mowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (parter budynku 
po lewej stronie od wejścia głów-
nego) oraz w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 439-440  
(IV piętro), tel. 32/239-12-30 lub 
32/238-55-23, lub pod nr komunikato-
ra 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  
(tj. DzU z 2014 r., poz. 518) i wynosi 
odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nie-

ruchomości oddanych w użytkowa-
nie wieczyste na cele szczególne, 
wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nie-
ruchomości przeznaczonych na 
cele mieszkalne (art. 72 ust. 3 pkt 4  
ww. ustawy),

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

Wartość nieruchomości określana jest 
w akcie notarialnym (lub decyzji admi-
nistracyjnej), którym dana nierucho-

mość została oddana w użytkowanie 
wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może na-
stąpić w przypadku zmiany wartości 
rynkowej nieruchomości 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 użyt-
kownik 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 nierucho-
mość na cele mieszkalne, a których 
dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 50% średniego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, 
za który opłata ma być wnoszona, 
ogłaszanego przez prezesa GUS, mo-
że zostać na ich wniosek przyznana 
bonifikata od opłaty rocznej. Bonifi-
kata wynosi 50% kwoty opłaty i jest 
przyznawana na okres 1 roku (art. 74 
ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bo-
nifikaty należy składać przed upływem 
terminu płatności, tj. przed 31 marca 
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie boni-
fikaty od opłaty rocznej za użytkowa-
nie wieczyste znajduje się na stronie 
internetowej miasta: www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1982
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10509,1885
http://gapr.pl/
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,1991
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1932
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1892
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1868
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1955
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1929
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1936
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1956
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1957
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. KOŚCIUSZKI 18, lokal nr 6a, II pię-
tro, pow. 44,62 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
79 300,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. KAPLICZNA 9, lokal nr 5, II piętro, 
pow. 64,40 m2 + piwnica 16,47 m2, 2  po-
koje, kuchnia, łazienka i przedpokój
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
74 000,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2015 r.  
od godz. 12.15 do 12.30
Wadium: 3700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 1, 
poddasze, pow. 103,75 m2, 3 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka,  
2 komórki
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
150 100,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 7600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal nr 2, 
poddasze, pow. 78,99 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
118 800,00 zł

Termin oględzin: 27 lutego 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 6000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. DASZYŃSKIEGO 27, lokal nr 5,  
II piętro, pow. 98,34 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
159 500,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2015 r.  
od godz. 9.40 do 9.55
Wadium: 8000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 32, lokal nr 11, I pię-
tro (oficyna), pow. 37,61 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, WC
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
78 600,00 zł
Termin oględzin: 2 marca 2015 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 11,  
lokal nr 10, II piętro, pow. 54,29 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
101 000,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2015 r.  
od godz. 9.00 do 9.15
Wadium: 5100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. MASTALERZA 52, lokal nr 5, I pię-
tro, pow. 30,77 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, przedpokój, WC
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
64 000,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2015 r.  
od godz. 14.10 do 14.25
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. ASNYKA 28, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 47,23 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
119 600,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2015 r.  
od godz. 13.40 do 13.55
Wadium: 6000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. CYRANECZKI 16, lokal nr 5, I pię-
tro, pow. 45,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
117 900,00 zł
Termin oględzin: 4 marca 2015 r.  
od godz. 15.15 do 15.30
Wadium: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. KORMORANÓW 5, lokal nr 7, I pię-
tro, pow. 46,70 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
125 800,00 zł
Termin oględzin: 4 marca 2015 r.  
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 6300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. ZABRSKA 22, lokal nr 7, III piętro 
(poddasze), pow. 95,87 m2 + piwnica 
24,62 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
garderoba, przedpokój
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
113 700,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2015 r.  
od godz. 12.50 do 13.05
Wadium: 5700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. WYSZYŃSKIEGO 7, lokal nr 6,  
III piętro, pow. 123,55 m2 + piwnica 
15,64 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
213 000,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2015 r.  
od godz. 10.15 do 10.30
Wadium: 10 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 24, lokal nr 1, par-
ter, pow. 37,20 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
79 100,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2015 r.  
od godz. 9.45 do 10.00

Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. OKRZEI 20A, lokal nr 8, parter, 
pow. 53,27 m2 + piwnica 10,14 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
107 700,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2015 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Wadium: 5400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. TRAUGUTTA 15, lokal nr 10,  
IV piętro (poddasze), pow. 90,88 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, spi-
żarka, łazienka, 3 komórki
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
183 300,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2015 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 9200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. HORSTA BIENKA 16, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 38,84 m2 + piwnica 
12,77 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
71 000,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2015 r.  
od godz. 13.35 do 13.50
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 2A, 
lokal nr III, parter, pow. 68,44 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, WC oraz 
pomieszczenie higieniczno-sanitar-
ne z WC
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
105 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 32, 
lokal nr I, parter, pow. 44,27 m2, 3 po-
mieszczenia, WC, 2 korytarze
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
50 900,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. NADRZECZNA, garaż nr 4, parter, 
pow. 15,73 m2

Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
8400,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2015 r.  
od godz. 8.00 do 8.10
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 24, 
lokal nr I, parter, pow.62,37 m2, 2 po-
mieszczenia, WC
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
90 500,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. CZĘSTOCHOWSKA 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 11,87 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
21 600,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12, I piętro, 
pow. 36,87 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 12 marca 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
32 100,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2015 r.  
od godz. 12.50 do 13.05
Wadium: 1700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1, lokal  
nr I, parter, pow. 33,66 m2, 2 pomiesz-
czenia oraz pomieszczenie sanitar- 
ne
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
41 600,00 zł
Termin oględzin: 2 marca 2015 r.  
od godz. 15.15 do 15.30
Wadium: 2100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. DASZYŃSKIEGO 15-17, garaż nr 7, 
pow. 16,81 m2

Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
15 100,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2015 r.  
od godz. 10.10 do 10.25
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 33, garaż nr I, 
pow. 12,20 m2

Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 13.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 8100,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2015 r.  
od godz. 14.40 do 14.55
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. CZAJKI 3, lokal nr VIII, I piętro, 
pow. 25,50 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
73 000,00 zł
Termin oględzin: 4 marca 2015 r.  
od godz. 14.45 do 15.00
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 14, 
lokal nr 12, IV piętro – poddasze,  
pow. 24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
26 800,00 zł
Termin oględzin: 2 marca 2015 r.  
od godz. 14.40 do 14.55
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

  UL. OKRZEI 11, lokal nr IV, parter,  
pow. 19,70 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
24 900,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2015 r.  
od godz. 13.20 do 13.30
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. ŁOKIETKA 2, lokal nr 5, parter 
(oficyna), pow. 41,29 m2, 2 pomiesz-
czenie, wc, korytarz
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 9.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
49 300,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2015 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 2500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal nr I, par-
ter, pow. 140,89 m2, 6 pomieszczeń,  
4 sanitariaty, korytarz
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
416 000,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 20 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. ZYGMUNTA STAREGO 39-41, garaż 
nr 1, pow. 14,51 m2

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
12 700,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2015 r.  
od godz. 12.25 do 12.35
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  Ul. CHOPINA 7a, garaż nr 1, pow. 
19,20 m2

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
15 100,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2015 r.  
od godz. 9.00 do 9.15
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. CZĘSTOCHOWSKA 12, garaż nr 2, 
pow. 15,02 m2

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 14.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 600,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2015 r.  
od godz. 10.20 do 10.30
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. KONARSKIEGO 4 – ZIMNEJ WO-
DY 2, garaż nr 2, pow. 8,41 m2

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
7100,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2015 r.  
od godz. 10.40 do 10.50
Wadium: 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, 
piwnice, parter, I piętro, poddasze, 
pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, klat-
ka schodowa, 3 pomieszczenia na 
poziomie parteru; klatka schodowa,  
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomiesz-
czeń i komórka na poziomie I pię-
tra; 2 pomieszczenia na poziomie 
poddasza; klatka schodowa, kory-
tarz i 7 pomieszczeń na poziomie  
piwnicy

Termin przetargu: 16 kwietnia 2015 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
469 900,00 zł
Termin oględzin: 13 marca 2015 r. od 
godz. 13.25 do 13.45 i 1 kwietnia 2015 r. 
od godz. 14.50 do 15.10
Wadium: 23 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 
2015 r.
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KULTURA

Muzeum w Gliwicach na zaprasza spotkanie z autorami książki „Mieli wrócić za czternaście 
dni…”, która prezentuje losy 279 mieszkańców Ostropy deportowanych do Związku Sowieckie-
go zimą 1945 r.

Publikacja pt. „Mieli wrócić za 
czternaście dni…” jest kolejnym, 
wspólnym przedsięwzięciem wy-
dawniczym Muzeum w Gliwicach  
i Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Katowicach, a zarazem czę-
ścią szerszego projektu badawczego 
i dokumentacyjnego poświęconego 
wywózce mieszkańców Górnego Ślą-
ska w głąb Związku Sowieckiego. 

Książka składa się z trzech za-
sadniczych części. Część pierwsza to 
szkic autorstwa Dariusza Węgrzyna,  
w którym zawarty jest opis wkro-
czenia Armii Czerwonej do Ostropy, 
deportacji mężczyzn z tej miejscowo-
ści do pracy przymusowej w Związku 
Socjalistycznych Republik Sowieckich, 

ich pobyt w łagrach oraz trudny po-
wrót grupy tych, którzy przeżyli do 
domów rodzinnych. W kolejnej części 
znajduje się lista imienna z krótkimi 
biogramami 279 ustalonych deporto-
wanych z Ostropy. 

– W ostatniej części czytelnik 
znajdzie niezwykle ciekawe relacje 
zebrane przez Elżbietę Borkowską, 
Urszulę Dylong oraz Anielę Jonderko. 
Są to wspomnienia osób pamięta-
jących rok 1945, w tym Ignacego 
Kowola, żyjącego jeszcze mieszkańca 
Ostropy, który przeżył pobyt w obozie 
pracy w ZSRS. Szczególnie poruszające 
są relacje deportowanych dzieci opi-
sujących niezwykle trudną sytuację 
rodzin, które z dnia na dzień pozostały 

bez środków do życia – opowiadają 
muzealnicy. Teksty uzupełnia bardzo 
bogata ikonografia – ponad 80 zdjęć  
i dokumentów. 

Spotkanie w Willi Caro (ul. Dol- 
nych Wałów 8a) rozpocznie się  
1 marca o godzinie 16.00. Wstęp jest 
wolny. 

(bom)

CO?  
GDZIE?      
KIEDY?

26 LUTEGO (CZWARTEK)
q godz. 16.00: „Materiały polimerowe XXI wie-

ku: szanse i zagrożenia” – wykład w ramach 
Wszechnicy PAU w Centrum Edukacyjnym  
im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a) wygłosi 
prof. Andrzej Dworak, dyrektor Centrum Mate-
riałów Polimerowych i Węglowych PAN w Za-
brzu – wstęp wolny

q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne  
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obo-
wiązują wcześniejsze zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

q godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotka-
nie z grami planszowymi w Stacji Artystycznej  
RYNEK (Rynek 4-5)

q godz. 20.00: „Czwartek jazzowy” – jam session 
w Śląskim Jazz Clubie (Plac Inwalidów Wojen-
nych 1) – wstęp wolny

27 LUTEGO (PIĄTEK)
q godz. 17.00: „Krzysztof Siwczyk Poezja” – spo-

tkanie literackie z cyklu „5 na 5” w Stacji Artys- 
tycznej RYNEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

28 LUTEGO (SOBOTA) 
q godz. 16.00: „Szlachta w Polsce wczesnonowo-

żytnej” – wykład z cyklu „Komplety historyczne” 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) wygłosi  
dr hab. Marek Ferenc z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego – wstęp wolny

q godz. 16.00: Koncert eliminacyjny do VII Festi-
walu Rytm Gliwice w Stacji Artystycznej RYNEK 
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 17.00: „Portret gliwiczan” – akcja foto-
graficzna grupy „Aczkolwiek” Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gliwicach na lodowisku „Tafla” 
(ul. Akademicka 29)

1 MARCA (NIEDZIELA)
q godz. 16.00: Spotkanie z autorami opracowania 

„Mieli wrócić za czternaście dni...” w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

2 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 16.00: Spotkania ręcznego dziewiarstwa 

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

3 MARCA (WTOREK)
q godz. 13.00: Warsztaty komputerowe dla senio-

rów w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17)
q godz. 17.00: Pokaz filmów „Zezowate szczęście” 

i „Jak być kochaną” w ramach Akademii Polskie-
go Filmu w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

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

A TAKŻE: 
q 4 – 5 marca: Mały OKR – Okręgowy Konkurs 

Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów w Młodzieżowym Domu Kultury  
(ul. Barlickiego 3)

q Do 28 lutego: „Podróż moich marzeń” – wysta-
wa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego w Oddziale dla Dzieci nr 34 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

q Do 28 lutego: „Zaprośmy Anioły do Szkoły” – 
wystawa pokonkursowa VIII Międzyszkolnego 
Konkursu Plastycznego pt. „Zaprośmy Anioły do 
Szkoły” w Oddziale dla Dzieci nr 38 przy Filii nr 9 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Czwartaków 18)

q Do 4 marca: „7 x zdjęcie” – wystawa fotografii 
Grupy Fotograficznej No-Team w Stacji Artys- 
tycznej RYNEK (Rynek 4-5)

q Do 8 marca: „Zdzisław Beksiński. Fotografie” – 
wystaw w Czytelni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a)

„ARENA” SZTUKI

„MIELI WRÓCIĆ  
ZA 14 DNI...”

WWW.
MUZEUM.
GLIWICE.PL

W minioną sobotę, 21 lutego, w Parku Handlowym ARENA otwarta została galeria sztuki 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Co można robić w centrum 
handlowym? Tego typu obiekty 
to nie tylko miejsca zakupów. Park 
Handlowy ARENA przy Alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego 1 proponu-
je, aby spędzić tu trochę wolnego 
czasu, obcując ze sztuką. W lokalu  
o powierzchni ponad 120 m2 powsta-
ła Galeria Sztuki ARENA, prowadzo-
na przez Związek Polskich Artystów 
Plastyków. 

– To będzie miejsce naszej stałej 
ekspozycji, a prezentowane prace 
będzie można kupować. Mamy już 
dalsze plany – chcemy tu także or-
ganizować spotkania z artystami, 
wyświetlać filmy o sztuce – informuje 
Anna Zawisza-Kubicka, prezes Okrę-
gu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP. 

W galerii prezentowane i sprze-
dawane jest około 100 prac stwo-

rzonych w różnych technikach pla-
stycznych przez artystów skupionych  
w Okręgu Gliwicko-Zabrzańskim 
ZPAP. Placówka jest czynna od po-

niedziałku do piątku w godzinach od 
14.00 do 19.00, a soboty i niedziele 
od 13.00 do 20.00. 

(al)
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