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Ostatnia sobota stycznia. Mróz! Blisko 
sto osób z aparatami w dłoniach ob-
fotografowuje ulice Gliwic. Przyjechali  
z całej Polski, aby przez kilka godzin  
– w świetle dnia i blasku zimowej no-
cy – uwieczniać najciekawsze zakątki 
naszego miasta. Wszystko to w ramach 
Spaceru Fotograficznego „Gliwice  
– Pół na Pół”, zorganizowanego przez 
Photopixo przy wsparciu samorządu 
miasta.

4
Ważna aktualizacja

Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubie-

gających się o wynajęcie mieszkania 

do remontu z zasobów komunal-

nych, to pamiętaj o konieczności 

aktualizacji wniosku. Na dopełnienie 

formalności masz czas do 28 lutego. 

Nie zapominaj o tym, bo możesz 

zostać skreślony z listy! 

7
Skrzyżowanie  

do remontu 
Choć na pierwszy rzut oka skrzy-

żowanie ulic Zwycięstwa i Wy-

szyńskiego nie wygląda najgorzej, 

to mieszkańcom okolicznych ka-

mienic daje się mocno we znaki. 

Samochody przejeżdżające przez 

wyeksploatowane torowisko powo-

dują odczuwalne wstrząsy. 

dokończenie na str. 5 fo
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Chwilo, jesteś piękna

Czynszowe i prywatne

Przy ul. Granicznej praca 
wre. Powiększa się osiedle  
TBS-ów. Nowe domy w sys-
temie budownictwa spo-
łecznego powstają także 
w innych częściach miasta. 
Gdzie? Czytaj na str. 3

W każdy piątek lutego na an-
tenie Radia PLUS rozegra się 
mistrzowska zabawa „Strzał  
w dziesiątkę”. Weź udział w spe-
cjalnym konkursie radiowym  
z okazji 10. urodzin „MSI”!

Szczegóły na str. 6
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Mistrzowski strzał  
w dziesiatke
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Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, ma 
silne właściwości toksyczne. Gromadzi się głównie 
pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od 
powietrza. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku 
węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, 
wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowie-
ka (bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku), 
blokującym dostęp tlenu do organizmu.

W celu uniknięcia zaczadzenia, należy przepro-
wadzać kontrole techniczne – w tym sprawdzać szczel-
ność przewodów kominowych, systematycznie je czy-
ścić i konserwować. Można użytkować tylko urządzenia 
sprawne technicznie (zgodnie z instrukcją producen-
ta). Nie należy zaklejać i zasłaniać w inny sposób kra-
tek wentylacyjnych! Trzeba systematycznie sprawdzać 
ciąg powietrza (np. poprzez przykładanie kartki papieru 
do otworu bądź kratki wentylacyjnej) i często wietrzyć 

pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe). W tro-
sce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamon-
towanie w domu czujników dymu i gazu. (kik-luz)

WAŻNA INFORMACJA! Właściciele prywatnych kamienic 
wzniesionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont 
elewacji lub dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieru-
chomości. Taką możliwość daje uchwała Rady Miejskiej, która we-
szła w życie 12 stycznia 2011 roku (uchwała XXXIX/1147/2010). 
Jej celem jest wspieranie osób, które odnawiają stare – często 
zniszczone – budynki, a tym samym przyczyniają się do popra-
wy estetyki miasta.

▶	W przypadku nieruchomości niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (lokali miesz-
kalnych), można korzystać ze zwolnień podatkowych przez 10 lat – w wysokości do 100% ponie-
sionych kosztów remontu. 

▶	W przypadku nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zwolnienia przy-
sługują na okres 1 roku – do wysokości nieprzekraczającej 50% poniesionych nakładów. 

– O zwolnienia mogą ubiegać się już pierwsi podatnicy, którzy zakończą remont po 12 stycznia br. 
Wszyscy, którzy udokumentują prace sfinalizowane w tym roku, będą zwalniani z podatków od roku na-
stępnego, czyli 2012. Podobna zasada obowiązywać będzie w kolejnych latach  – wyjaśnia Alicja Knyps, 
naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. 

Szczegółowe informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej pomocy, oraz wzór 
wniosku dostępne są w uchwale zamieszczonej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Sa-
morząd” (Rada Miejska / Uchwały Rady Miejskiej) oraz w dziale „Dla mieszkańców” (odsyłacz „Remon-
tujesz – odzyskujesz”). Informacje można także uzyskać na stanowisku Wydziału Podatków i Opłat  
w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM (tel. 32/238-54-88).

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina oso-
bom pła cącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji 

z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mi-
ja 15 lutego. Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych są do-
stępne na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”  
– Sprawy urzędowe BIP (Podatki i Opłaty / Podatki). W tym samym miejscu 
moż na także znaleźć Formularze do pobrania (Wydział Podatków i Opłat 
/ Druki na 2011 r.) lub odebrać je w Wydziale Podatków i Opłat (IV piętro, 
pokój nr 454). (al)

PODATKI LOKALNE

Uważaj na czad
Dwa sektory gospodarki: prywatny (biznes)  
i publiczny (administracja) są wszystkim dobrze 
znane. Jest jednak i trzeci, mniej popularny, two-
rzony m.in. przez organizacje pozarządowe (stowa-
rzyszenia, fundacje), spółdzielnie socjalne i grupy 
nieformalne. W naszym mieście mogą one liczyć 
na wsparcie Gliwickiego Centrum Organizacji Po-
zarządowych. Chcesz wiedzieć więcej? – zajrzyj na 
stronę www.gcop.gliwice.pl. 

Konkursy grantowe – przegląd 
Nowy rok oznacza dla organizacji pozarządowych (NGO) rozwa-
żanie nowych pomysłów na działalność. By je zrealizować, po-
trzebne są jednak fundusze. Poniżej prezentujemy ważne strony 
internetowe, na których znajdują się informacje o wybranych kon-
kursach grantowych. Wzięcie w nich udziału może być strzałem  
w dziesiątkę i szansą na pozyskanie środków finansowych.

Urząd Miejski w Gliwicach
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne miasta Gliwice m.in. 
w dziedzinie: kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży, przeciwdziałania narkomanii, rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – www.gliwice.eu (zakładka Organizacje pozarządo-
we) lub www.gcop.gliwice.pl (zakładka Dotacje).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne województwa śląskie-
go m.in. w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa 
publicznego, krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, eduka-
cji publicznej, ochrony i promocji zdrowia, integracji europejskiej 
– www.slaskie.pl (zakładka Otwarte konkursy ofert).

Ministerstwa 
Zachęcamy do śledzenia konkursów ogłaszanych przez poszcze-
gólne ministerstwa, np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
(www.mpips.gov.pl), Sportu i Turystyki (www.msport.gov.pl), Śro-
dowiska (www.mos.gov.pl), Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl). Szczególnie 
warto przyjrzeć się Programowi Operacyjnemu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO) – www.pozytek.gov.pl (zakładka FIO).

Oprócz instytucji samorządowych i państwowych dotacje moż-
na pozyskiwać także z innych źródeł. Oto wybrane przykłady: 

Fundacja Kronenberga – dotacje na edukację (innowacje  
w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tra-
dycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) i rozwój lokalny 
(priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przed-
siębiorczości) – www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish (za-
kładka Dotacje).

Fundacja Banku Zachodniego WBK – dofinansowywanie 
działań skierowanych do dzieci w trudnej sytuacji życiowej oraz am-
bitnej młodzieży – bdu.bzwbk.pl (zakładka Programy grantowe).

Kompania Piwowarska – dotacje na projekty związane  
ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
z powodu ubóstwa – www.kp.pl (zakładka Odpowiedzialność spo-
łeczna – Programy społeczne) lub www.warto.eu. 

Konkurs grantowy „Henkel – zielone granty” – dofi-
nansowywanie projektów budujących świadomość ekologiczną dzie-
ci oraz młodzieży – www.henkel.pl (zakładka Konkurs grantowy).

Program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” 
– wspieranie uczestnictwa młodych osób w kształceniu pozaszkol-
nym, czyli w edukacji pozaformalnej (wymiany i spotkania między-
narodowe, inicjatywy lokalne, wolontariat) – www.youth.org.pl.

Źródłem finansowania organizacji pozarządowych mogą być tak-
że środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki – www.efs.gov.pl (więcej na ten temat napiszemy w następnym 
numerze MSI).

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację? 
Umów się na konsultacje w Inkubatorze Społecznej Przedsiębior-
czości (www.inkubator.gcop.gliwice.pl) lub w innej filii GCOP.

Anita Szczecina, Monika Wojdowska

Pozarządowe  
Gliwice

w internecie 
Nie masz ostatniego numeru na-

szej gazety? A może chcesz dowie-
dzieć się, o czym pisaliśmy wcześniej? Wystarczy zajrzeć na www.gliwice.eu, gdzie 
dostępne są wszystkie wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”  
w wersji elektronicznej. W dziale „Dla mieszkańców” co tydzień znajdziesz aktu-
alny numer gazety, a pod nim odsyłacz do archiwum. 
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W kwietniu 25 rodzin wprowadzi się do nowych 
mieszkań w Łabędach. Przy ul. Strzelców Bytomskich 
dobiega końca budowa 4-kondygnacyjnego domu, 
którego inwestorem jest Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Aktualnie 

trwają tam prace wykończeniowe wewnątrz mieszkań, zagospodarowywany jest teren 
wokół budynku. Do dyspozycji najemców zostaną oddane mieszkania o zróżnicowanej 
wielkości – od jedno- do trzypokojowych. Przeciętna powierzchnia „gniazdka” to około 
55 m2. W parterowej części domu przewidziano lokal użytkowy. 

Z początkiem tego roku ruszyła budowa sześcio-
kondygnacyjnej „plomby” pomiędzy ulicami Jana 
Pawła II i Mikołowską. W ciągu dwóch lat powsta-
nie tam 56 mieszkań (dwu- i trzypokojowych o po-
wierzchni od 45 do 86 m2) oraz 9 lokali użytkowych. 

W tym wypadku mieszkania przeznaczono zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż.  
Do dyspozycji będzie dwupoziomowy parking podziemny oraz teren zieleni i miniplac 
zabaw na tarasie wewnętrznym.

Wartość tegorocznych inwestycji „dwój-
ki” wyniesie łącznie około 45 mln zł. Budowy 
mieszkań czynszowych w Łabędach i Żerni-
kach są finansowane dzięki preferencyjnym 
kredytom, które ZBM uzyskał z Banku Gospo-

darstwa Krajowego. W kosztach budowy partycypują również przyszli mieszkańcy. 
Ich wkład sięga nawet 30% wartości lokalu.

– Z kolei przedsięwzięcie w śródmieściu jest w 100% finansowane przez naszą spółkę  
i przyszłych mieszkańców. Dlatego około 2/3 lokali przeznaczyliśmy na sprzedaż. To pierw-
szy etap większego zadania – w przyszłym roku u zbiegu ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej 
rozpoczniemy budowę kolejnych 24 mieszkań i lokali użytkowych na parterze. Postaramy 
się utrzymać nowoczesny, przeszklony charakter elewacji zaproponowany w koncepcji 
przez projektanta – mówi Bożena Orłowska, prezes ZBM II TBS (wizualizacja obok).

ZBM II TBS kontynuuje budowę kompleksu 
mieszkalno-usługowego w rejonie ulic Strzelni-
czej i Granicznej. Realizacja drugiego etapu przed-
sięwzięcia jest zaawansowana w 50%. W czterech 
budynkach powstaje 107 mieszkań TBS o zróżnico-
wanej powierzchni (od 35 do 75 m2) oraz 2 lokale użytkowe. Prace powinny się zakończyć 
w listopadzie tego roku, a nowi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze przed świętami.

– W naszych planach są kolejne 
domy przy ulicach: Uszczyka, Gra-
nicznej, Warszawskiej i Toszeckiej. 
Obecnie analizujemy różne możli-
wości finansowania tych projektów 
np. kredyty komercyjne, bo nie ma 
obecnie możliwości pozyskania po-
życzek z Krajowego Funduszu Miesz-

kaniowego. Nie zamierzamy jednak rezygnować z budowania nowych mieszkań w Gliwicach 
– przekonuje Bożena Orłowska.

We wrześniu powinien być gotowy pięciokon-
dygnacyjny dom z mieszkaniami na wynajem przy 
ul. Mikołowskiej (w sąsiedztwie tzw. transatlanty-
ku). Prace są już bardzo zaawansowane. Jesienią 
zamieszka tam 20 rodzin, na które będą czekać jed-
no-, dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 37 do 90 m2. W budynku znajdą 
się również 4 lokale użytkowe. Inwestycja będzie kosztowała prawie 6 mln zł.

W tym roku Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego planuje również rozpoczęcie dwóch kolejnych przedsięwzięć. – Przy ul. Miko- 
łowskiej 19 powstaną 23 mieszkania, a w bloku przy ul. Kochanowskiego – 32 lokale. Ich 
realizacja powinna zakończyć się w 2012 r. Tegoroczne nakłady na te inwestycje wyniosą  
ok. 7 mln zł – informuje Krzysztof Semik, rzecznik prasowy ZBM I TBS. (bom)

TBS-y od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem gliwiczan, a oferowane miesz-
kania czynszowe szybko znajdują chętnych. Trudno się dziwić. Budownictwo społecz-
ne wyróżnia wysoki standard lokali oraz ich dobra lokalizacja. W ciągu dekady oddano  
w Gliwicach do użytku 1249 takich mieszkań. Realizacją inwestycji zajmują się dwie miej-
skie spółki – ZBM I TBS i ZBM II TBS.

dokończenie ze str. 1
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Wizualizacja: INAKRO Sp. z o.o. – Biuro Architektoniczne A. DUDA & M. ZUBEL
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1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 13 grudnia 2010 r. i 16 grudnia 2010 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Gliwice na lata 2011 – 2014.
8. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnie-
niem,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii komisji właś- 
ciwej ds. budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) uwagi lub stanowiska klubów radnych,
e) przedstawienie stanowiska prezydenta miasta w sprawie opinii Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji i wniosków zaopinio-
wanych pozytywnie przez komisję właściwą ds. budżetu,

f ) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wspól-

nej dla miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2010 r.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na konwersję wierzy-
telności miasta Gliwice i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gliwicach oraz wyrażenia zgody na objęcie przez miasto 
Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto 
Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala 
Miejskiego Sp. z o.o. w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Przedsiębior-
stwem Techniczno-Handlowym „Technika” Sp. z o.o. kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej.

13. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach.

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej łączącej  
ul. Bojkowską z ul. Okrężną w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przyznanie bonifika-
ty od ustalonych Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach opłat rocznych  
z tytułu trwałego zarządu.

16. Projekt uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej „NASZ 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10.

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Poradni Psy-
chologicznej.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

19. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu konkursowego „Zacznij 
od nowa”, Poddziałanie 7.2.1 PO KL.

20. Projekty uchwał w sprawie projektów konkursowych realizowanych 
ze środków unijnych.

21. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi na 2011 r.

22. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Gliwicach na 2011 r.

23. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Gliwice 
w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

24. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela 
miasta Gliwice w zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropoli-
talnego.

25. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miej-
skiej w Gliwicach do wspólnej dla miasta na prawach powiatu Gliwice 
i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

26. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania 
propozycji zmian w statucie miasta Gliwice oraz w statutach osiedli.

27. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

SESJA RADY MIEJSKIEJ
3 lutego 2011 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim 

(Rynek 1) o godz. 15.00 rozpocznie się sesja  
Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym  

porządkiem dziennym:

Sesje w Ratuszu „live”!
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwa-

ły 25-osobowej Rady Miejskiej, które decyzje popiera wybrany przez 
Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji orga-
nizowanej w Ratuszu? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy do-
stęp do internetu i komputera! Można tam śle-
dzić bezpośredni, rejestrowany przez kamery 
przebieg obrad RM. W tym celu warto przed 
rozpoczęciem obrad wejść na stronę www.gli-
wice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” 
i kliknąć odsyłacz do plików wideo. (kik)

W Gliwicach powstaną nowe mieszkania komunalne. W tym celu zaadaptowa-
ny zostanie budynek przy ul. Zimnej Wody 4 (oficyna). Inwestycję dofinansuje 
Bank Gospodarstwa Krajowego. To pierwszy przypadek uzyskania zewnętrz-
nego wsparcia na tego typu przedsięwzięcie w naszym mieście. 

Wniosek o dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Zimnej Wody 
został – wspólnym staraniem – przygotowany i złożony w zeszłym roku przez gliwicki Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej i Zarząd Budynków Miejskich I TBS. Przy ocenie zgłoszenia brano pod uwagę m.in.: koszt 
realizacji przedsięwzięcia, intensywność finansowego wsparcia, standard powierzchniowy lokali miesz-
kalnych, energooszczędność i potrzeby w zakresie lokali mieszkaniowych. – Nasz wniosek otrzymał pią-
tą – pod względem wysokości punktów – ocenę, spośród 53 prawidłowo złożonych wniosków z całego kraju.  
Po podpisaniu umowy z BGK otrzymamy dotację ze Środków Funduszu Dopłat w wysokości ponad 155 tys. zł  
(18% kosztów inwe-
stycji) – informuje 
Gabriela Fundament, 
kierownik Działu Lo-
kali Komunalnych 
ZGM.

W wyniku prze-
budowy powstanie 
pięć mieszkań, a sam 
budynek – po termo-
modernizacji – zyska 
estetyczny wygląd, 
co przełoży się m.in. 
na podniesienie wa-
lorów istniejącej za-
budowy. Kiedy roz-
pocznie się remont 
obiektu? – Do rozpo-
częcia prac nie moż-
na przystąpić przed 
podpisaniem umowy  
z bankiem. Nato-
miast zakładany ter-
min zakończenia in-
westycji to koniec sierpnia bieżącego roku. Przebudowa i remont budynku wraz z kosztami infrastruktury 
oraz zagospodarowania terenu wyniesie w sumie ok. 770 tys. zł brutto. Większość tej kwoty będzie pochodzić 
z miejskiego budżetu. Realizacją zadania zajmie się ZBM I TBS – mówi Gabriela Fundament.

Przypomnijmy, że w 2010 r. po adaptacji lokali użytkowych oddano do użytku siedem nowych 
mieszkań komunalnych (przy ul. Rybnickiej 50, Kaszubskiej 2 i Wrocławskiej 16). W najbliższym czasie 
planowane są kolejne tego typu przedsięwzięcia. Oprócz inwestycji przy ul. Zimnej Wody w tym roku 
rozpocznie się również adaptacja lokalu użytkowego oraz powierzchni strychowej na cele mieszkalne 
przy ul. Staromiejskiej 16. W ten sposób mieszkaniowe zasoby miasta powiększą się o kolejne dziewięć 
lokali komunalnych. (bom)

Dotacja na mieszkania

Przy ul. Zimnej Wody powstaną nowe mieszkania  
komunalne, a budynek zostanie odnowiony
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Ważna aktualizacja
Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu z zaso-

bów komunalnych, to pamiętaj o konieczności aktualizacji wniosku. Na dopełnienie formalności 
masz czas do 28 lutego. Nie zapominaj o tym, bo możesz zostać skreślony z listy!

Aktualizacja wniosków jest prowadzona od 1 do 28 lutego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gli-
wice (nr XXII/723/2009 z 19 lutego 2009 r.). Weryfikowana jest lista osób oczekujących na miesz-
kanie do remontu. Wykreślani z niej są ci, którzy nie spełniają już odpowiednich warunków (kupili 
mieszkanie bądź uzyskali prawo najmu jakiegoś innego lokalu) lub nie potwierdzą chęci dalsze-
go ubiegania się o mieszkanie do remontu. Osoby, które nie złożą wniosku aktualizacyjnego, są 
skreślane z listy. Przypomnijmy, że wszyscy oczekujący podpisywali oświadczenie o przyjęciu do 
wiadomości konieczności corocznej aktualizacji danych. Obecnie na liście osób ubiegających się 
o wynajęcie mieszkania do remontu znajduje się prawie 3 tysiące mieszkańców.

JAK POTWIERDZIĆ CHĘĆ UBIEGANIA SIĘ O MIESZKANIE DO REMONTU?
Aby zaktualizować wniosek, należy wypełnić druk oświadczenia. Jest on dostępny:

 na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl;
 w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 

12 (na parterze); 
 w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wo-

jennych 20.

Wypełnione i podpisane oświadczenie można przekazać osobiście do Biura Podawczego Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej (na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, Placu Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice (liczy się data stempla pocztowe-
go). (bom)
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100 lat ZPAP
9 lutego w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Stu-

dzienna 6) zostanie otwarta wystawa wieńcząca obchody 100-le-
cia istnienia Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace 
– malarstwo, rysunki, grafiki, rzeźby, projekty architektoniczne, 
tkaniny – zaprezentuje 46 artystów zrzeszonych w gliwicko-za-
brzańskim okręgu ZPAP. W tym gro-
nie znaleźli się m.in.: Maria Bereź-
nicka-Przyłęcka, Marian Bietkowski, 
Georgij Safronow, Adam Styrylski, 
Mirosław Wszołek. Ekspozycja bę-
dzie czynna do 4 marca (od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00). (bom)

Co? Gdzie? Kiedy?

Chwilo,  
jesteś piękna

29 listopada 2010 r. Blog pasjonatki fotografii Darii Biel-
skiej. Krótki wpis: – Bardzo dziękuję za ten spacer. Zmobili-
zował mnie do wyjścia z domu i zrobienia nowych zdjęć. 
Przypłaciłam to zaparowanym obiektywem :), ale wra-
żenia były bezcenne. Pod nim wiele klimatycz-
nych, bardzo malarskich kadrów powstałych 
w trakcie ostatniego Spaceru Fotograficznego 
w Cieszynie. Impresjonistyczny Ratusz, dachy 
cieszyńskiej Starówki w płatkach śniegu, senne, 
napuszone gołębie „złapane” podczas sjesty 
na oparciu ławki, wyraziste nagie drzewa, 
zza których wyzierają koronkowe blanki go-
tyckiej wieży kościoła... Piękna zima, piękne 
wspomnienia. Czy podobne przyniesie spa-
cer po Gliwicach? 

Bielsko-Biała, Lanckorona, 
Cieszyn. Teraz kolej  

na nasze miasto!
To czwarte spotkanie pasjonatów fotografii, 

zorganizowane w ramach cyklicznej akcji „Spa-
cer Fotograficzny”. Tradycyjnie już profesjonali-
ści i najzwyklejsi w świecie amatorzy zjeżdżają się 
do wybranego miasta. W obiektywach aparatów 

starają się uchwycić to, co piękne i interesujące. Zdjęcia powsta-
ją niemal przez cały dzień – od przedpołudnia do późnego wie-
czora. Poruszanie się po mieście ułatwia schematyczna mapka 
oraz wspólne towarzystwo.

Rynek, Starówka, Ruiny Teatru Miejskiego, Palmiarnia...  „Spa-
cer Fotograficzny” to nie tylko okazja do zobaczenia i sfotografo-
wania nowych miejsc w Gliwicach. To także warsztaty i prezen-
tacje oraz możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Jest zatem 
skupienie i śmiech. Gorąca dyskusja, twórcza praca i przerwy.  
W ich trakcie – czas na kawę, ciastko, coś ciepłego i sycącego. 
To właśnie „ten” moment – czas na wymianę kontaktów, nawią-
zanie znajomości i przyjaźni. 

Dorota Ankudowicz, jedna z organizatorek „Spaceru...”, mó-
wi, że zainteresowanie gliwicką edycją akcji przeszło najśmiel-
sze oczekiwania. – Na naszej liście chętnych znalazło się prawie 
130 fotografów z całej Polski. „Spacerowicze” to głównie osoby  
z Małopolski i ze Śląska, ale znaleźli się też pasjonaci z Łodzi, War-
szawy, a nawet spod Białegostoku – wylicza. 

Godzina 10.00. Ziąb!
O tej porze uczestnicy akcji wyruszają z gliwickiego Rynku 

na odkrywanie miasta. Jest mgliście i przenikliwie zimno. Na szczęście już 
po godzinie wychodzi słońce i Gliwice prezentują się naprawdę pięknie. 
Fotograficy nie wtapiają się w tłum, są widoczni. Niezależnie od miejsca  

i pory dnia robią duże wrażenie na przechodniach oraz kierowcach prze-
jeżdżających aut.

Pierwsze efekty „Spaceru...” widać na podglądach cyfrowych lustrza-
nek. Ostateczne rezultaty akcji będzie można zobaczyć już wkrótce na 
stronie www.spacerfotograficzny.pl. – Najlepsze zdjęcia zostaną też za-
prezentowane na 
specjalnej wysta-

wie – zapowia-
da Sylwia Bana-

szewska, szefowa 
Referatu Promocji 

w Wydziale Kultury  
i Promocji Miasta Urzę-

du Miejskiego w Gli-
wicach. Kilka ujęć 

prezentujemy już 
teraz – w najnowszym 

wydaniu „MSI”. (kik)

dokończenie ze str. 1
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„Zaćmienie”  
w Willi Caro

Muzeum w Gliwicach oraz wydawnictwo JanKa zaprasza-
ją na spotkanie autorskie z Martą Magaczewską połączone  
z promocją książki „Zaćmienie”. Autorka to nowa postać mło-
dej polskiej prozy. Urodziła się, mieszka i pracuje w Gliwi-
cach. – Jej powieść „Zaćmienie” to jeden z ciekawszych debiutów  
2010 roku. Opowieść o Lydii-Vivienne-Marze i Mariusie toczy się  
w Bretanii, krainie uważanej niegdyś za bramę wiodącą w zaświa-
ty. Można ją czytać na co najmniej dwa sposoby – jako historię  
o ludziach, którzy są sobą zaintrygowani, ale nie mogą się poro-
zumieć i uszczęśliwić nawzajem, ale też – jako sensacyjną historię 
ucieczki i poszukiwania, która intryguje, wzrusza, a czasem prze-
raża – opowiadają organizatorzy spotkania. Odbędzie się ono 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 10 lutego. Początek – godz. 
18.00. Wstęp wolny. (bom)

„Zakamarek”  
z plakatami

W Galerii „Zakamarek” Biblioteki 
Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach można oglądać wystawę „30 lat 
odzyskiwania wolności w Polsce”. Przy  
ul. Kaszubskiej 23 prezentowane są pla-
katy dotyczące ogólnopolskich, woje-
wódzkich, gliwickich i uczelnianych 
spraw społecznych, politycznych, kultu-
ralnych, religijnych i naukowych. Prezen-
towane materiały pochodzą ze zbiorów 
Stanisława Walusia, pracownika Politech-
niki Śląskiej. Wystawa będzie udostępnia-
na do 28 lutego w godzinach otwarcia 
biblioteki. (bom)
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Czytasz „Miejski Serwis Infor-
macyjny – Gliwice”? Lubisz 
wygrywać nagrody? 

Połącz przyjemne z pożytecznym i weź udział 
w specjalnym konkursie radiowym z okazji  
10. urodzin „MSI”.

W każdy piątek lutego na antenie Radia PLUS 
rozegra się mistrzowska zabawa „Strzał w dzie- 
siątkę”. Start – po godz. 16.00. Wysłuchaj py-
tania konkursowego, zadzwoń na antenę  
(tel. 32/232-52-32), odpowiedz i wygraj na-
grody! Podpowiedzi szukaj w tekstach publi-
kowanych w najświeższym wydaniu naszego 
tygodnika. 

Do wspólnej zabawy zaprasza  
gliwicki samorząd oraz Radio PLUS ŚLĄSK

Wizualizację znajdziemy na stronach www.
stadion.gliwice.eu oraz www.piast.gliwice.pl.  
– Uwaga! Przedstawiona kolorystyka obiektu nie  
jest ostateczna. Może ulec zmianie – zastrzega 
Grzegorz Muzia. Nie przeszkadza to jednak trzy-
mać kciuków „w realu” za dobrą passę piłkarzy Pia-
sta w I lidze. W miniony weekend zakończyli oni 
dwutygodniowe zgrupowanie przygotowawcze 
w Kamieniu. W sobotę rozegrali mecz sparingo-
wy z Ruchem Chorzów. Wynik: 0 – 0. 

Jak przebiegały treningi w Kamieniu? – Wa-
runki były kapitalne. Myśleliśmy tylko o tym, jak naj-
lepiej przygotować się do następnej rundy – mówi 

Sławomir Szary, filar gliwickiej defensywy. – Cze-
kające nas teraz sparingi służą przede wszystkim 
taktycznemu ułożeniu zespołu. Trener na pewno 
da wszystkim możliwość pokazania się i dzięki te-
mu wykrystalizuje się trzon drużyny. W tych grach 
kontrolnych nie wynik będzie najważniejszy, tylko 
gra, bo tylko ona jest gwarantem osiągnięcia na-
szego celu. 

Szary odniósł się również do nowych posta-
ci w drużynie. – Atmosfera w ekipie jest naprawdę 
dobra. Zarówno Igor Lewczuk, jak i „Rudi” (Rudolf 
Urban) zostali dobrze przyjęci – podkreśla. Pierw-
szy poważny sprawdzian czeka „Piastunki” na po-

czątku marca. Zmierzą się wtedy z Odrą Wodzi-
sław Śląski w ramach pierwszego meczu rundy 
wiosennej. – Stadion rywala ma dla nas dodatko-
we znaczenie. Rozegramy tam wszystkie spotkania 
rundy rewanżowej, w których Piast wystąpi w roli 
gospodarza – informuje rzecznik klubu.

Jesienią piłkarze Piasta  
zamierzają wrócić na boisko 
nowego stadionu miejskiego 
Budowana od października arena piłkarska 

dla 10 tys. kibiców (z możliwością powiększenia 
o kolejne 5 tys. miejsc) 
powinna być gotowa 
latem. Będzie to pierw-
szy i jak na razie jedyny 
tak nowoczesny obiekt 
miejski na Górnym Ślą-
sku, spełniający wymogi 
UEFA i PZPN. Płyta sta-
dionu przy ul. Okrzei bę-
dzie podgrzewana i od-
powiednio oświetlona, 
powstaną także m.in. za-
daszone trybuny i trzy-
kondygnacyjny budynek 
klubowy. Koszt inwesty-
cji to ok. 54 mln zł. Postę-

py prac (zdjęcia odświeżane co minutę) można 
oglądać – przypomnijmy – na stronie www.sta-
dion.gliwice.eu.

Obecnie na terenie przyszłej areny piłkarskiej 
trwają intensywne prace budowlane. – Gotowa 
jest już trybuna wschodnia, a prace nad południo-
wą dobiegają końca – wylicza Zdzisław Węgrzyn 
z Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Gliwi-
cach. – Wykonawca wybudował w styczniu pierw-
szą kondygnację budynku klubowego i rozpoczął 
montaż stalowej konstrukcji dachu stadionu. Do-
biegają też końca roboty przy budowie kanalizacji 
wodno-ściekowej. (kik – muz)

Piłka w grze,  
stadion w budowie

Statyczne wizualizacje nowego stadionu przy ul. Okrzei w lokalnych ga-
zetach i internecie – to już było. Od pewnego czasu przyszła arena piłkar-
ska „spoziera” na nas również z miejskich autobusów PKM. Przed kilkoma 
dniami w sieci pojawiła się także stadionowa animacja z wiwatującymi 
na trybunach kibicami. – Fani są wirtualni, jednak doping – jak najbardziej 
prawdziwy. To zasługa sympatyków Piasta i firmy Bremer, która udostępni-
ła animowaną wizualizację nowego stadionu miejskiego – mówi Grzegorz 
Muzia, rzecznik prasowy Piasta.

Stypendia  
i nagrody dla sportowców

Do 11 lutego można składać wnioski o przyznanie stypendiów spor-
towych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w dyscyplinach 
indywidualnych oraz w grach zespołowych. Zgłoszenia wraz z programem 
przygotowania zawodnika opracowanym przez właściwy związek lub 
klub sportowy oraz oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięty 
wynik (wydany przez właściwy polski związek sportowy) mogą składać 
sami zainteresowani oraz kluby zrzeszające zawodników. 

Oprócz tego, do 28 lutego będą przyjmowane wnioski o przyznanie 
nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki  
w 2010 r. w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osią-
gnięciami w działalności sportowej. Wnioski wraz z dokumentami po-
twierdzającymi osiągnięcia mogą składać zawodnicy, trenerzy i dzia-
łacze sportowi. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można 
znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Sport i re-
kreacja”, zakładka „Nagrody i stypendia”. Wnioski są przyjmowane  
w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, I piętro, pok. 104). (bom)

Zaprojektuj maskotkę
11 stycznia wystartował konkurs na zabaw-

kę-talizman klubu Piast Gliwice. Każdy z kibi-
ców może zostać autorem zwycięskiego pro-
jektu. – Chętni mogą też zaproponować imię 
dla klubowej maskotki – mówi Grzegorz Muzia, 
rzecznik prasowy Piasta. – Najbardziej interesujące 
pomysły zostaną nagrodzone! 

Projekty maskotki mogą mieć dowolną formę graficzną lub pla-
styczną. Zgłoszenia należy przesyłać do 11 lutego drogą elektroniczną 
(na adres e-mailowy konkurs@piast.gliwice.pl) lub dostarczyć je w tym 
terminie do siedziby klubu GKS „Piast” S.A. przy ul. Szobiszowickiej 1 
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). – Trzy 
najciekawsze propozycje graficzne oraz trzy najlepsze propozycje imienia 
zostaną nagrodzone dwuosobowymi karnetami na mecze Piasta Gliwice 
w rundzie wiosennej. Wybrany przez jury projekt stanie się oficjalną ma-
skotką Piasta Gliwice! – podkreśla Grzegorz Muzia. (kik)
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Mistrzowski strzał  
w dziesiatke
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Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

O tych uciążliwościach mieszkańcy informowali kil-
kakrotnie Zarząd Dróg Miejskich. Interwencje odnio-
sły skutek i skrzyżowanie w najbliższym czasie zostanie 
wyremontowane. Znikną też z niego szyny tramwajo-
we i zniszczone płyty torowiska. 

W najbliższych dniach ZDM przeprowadzi doraź-
ne naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni  
w międzytorzu i torowisku. Natomiast kompleksowy 
remont zrobiony zostanie nieco później – w sprzyja-
jących warunkach atmosferycznych. Jak zapewnia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM, 
potrwa on około tygodnia. Prace mogą rozpocząć 
się najwcześniej w marcu.

Na skrzyżowaniu rozebrana zostanie część torowi-
ska tramwajowego. Szyny znikną na odcinku między 
przejściami dla pieszych w ciągu ulicy Zwycięstwa. 

Demontażem szyn i płyt żelbetowych oraz ich 
wywozem zajmie się firma Tramwaje Śląskie, 
która poniesie koszty związane z realizacją  
tego zadania. Po usunięciu torowiska, kom-
pleksową naprawę nawierzchni jezdni sfi- 

nansuje Zarząd Dróg Miej-
skich. 

Skrzyżowanie ulic Zwy-
cięstwa i Wyszyńskiego bę-
dzie kolejnym elementem 
układu drogowego miasta, 
który zostanie odnowiony 
po usunięciu torowiska. 
Wcześniej gruntowną mo-
dernizację przeszła ulica 
Wieczorka, część Dolnych 
Wałów oraz wiadukt na uli-
cy Zabrskiej. Kierowcy, któ-
rzy skarżyli się na fatalny 
stan nawierzchni tych ulic, 

teraz nie mają już powodów do narzekań. 
Na wiadukcie została ułożona nowa na-
wierzchnia z asfaltobetonu, a ulice Wieczor-
ka i Dolnych Wałów wybrukowano granito-
wą kostką. Remont przyczynił się również do 
poprawy estetyki ulic. (fid)

Skrzyżowanie do remontu 
Choć na pierwszy rzut oka skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego 
nie wygląda najgorzej, to mieszkańcom okolicznych kamienic daje się 
mocno we znaki. Samochody przejeżdżające przez wyeksploatowane 
torowisko powodują odczuwalne wstrząsy. 

 Gliwickie szpitale podpisały nowe kontrakty z NFZ. Zobacz, na co zabraknie pieniędzy  
(odcinek z 28 stycznia)

 Budowa kolejnego fragmentu zachodniej obwodnicy miasta utknęła w martwym punk-
cie. Kto jest winien opóźnieniom? (odcinek z 31 stycznia)

 Tłumy w Muzeum. Powód? Spory z historią i promocja książki o Gliwicach w latach 1939 – 
1989 (odcinek z 1 lutego)

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego z 27 stycznia na www.gliwice.eu

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM 
w minionym tygodniu m.in.: 
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Ranking ma pomóc rodzicom i uczniom ocenić szko-
ły, dowiedzieć się, jak prezentują się na tle innych, spraw-
dzić, czym się różnią, jakie są ich mocne strony oraz czy są  
w nich nauczyciele, którzy potrafią odkrywać i rozwijać 
predyspozycje i talenty tkwiące w młodych ludziach. Po-
szczególne zestawienia rankingowe przedstawiają m.in. 
400 najlepszych „ogólniaków” oraz 200 techników – trium-
fatorów w skali kraju. – To tegoroczne novum. Po raz pierwszy 
oceniliśmy te szkoły oddzielnie, dlatego mamy dwóch zwy-
cięzców: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz krakowskie Technikum 
Łączności nr 14 w Zespole Szkół im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku – przyznaje redakcja „Perspektyw”.  

Listy rankingowe układano na podstawie wyników 
szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, 
tematycznych i zawodowych akredytowanych przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej (liczba finalistów i laure-
atów), rezultatów matur (z przedmiotów obowiązkowych  
i rozszerzonych) oraz opinii o absolwentach placówek, wy-
rażanych przez nauczycieli akademickich. Dzięki osobne-
mu pokazaniu liceów i techników, lepiej niż w latach po-
przednich zaprezentowały się technika, w których oprócz 
przedmiotów maturalnych naucza się również przedmio-
tów zawodowych. 

„Ogólniaki – debeściaki” 
Na ogólnopolskiej liście 400 najlepszych liceów zna-

lazły się gliwickie placówki: LO FILOMATA (124. miejsce  
w kraju), V LO im. Andrzeja Struga (161. miejsce), I Spo-
łeczne LO im. Janusza Korczaka (179. miejsce), Katolickie  
LO im. Edyty Stein (187. miejsce), II LO im. Walerego Wró-
blewskiego (329. miejsce), LO w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 10 (364. miejsce) oraz IV LO (400. miejsce). 
Żadna z tych szkół nie trafiła do krajowej setki „ogólniaków” 
z najlepszymi wynikami maturalnymi. W tzw. ogólnopol-
skim podrankingu olimpijskim (200 liceów i techników) 
na 61. pozycji sklasyfikowano LO FILOMATA. 

Licea w zestawieniu wojewódzkim
Najwyżej, bo na 12. miejscu, uplasowało się LO FILO-

MATA. V LO, I Społeczne LO oraz Katolickie LO im. Edyty 
Stein zajęły lokaty nr 17, 20 i 23. Na 37. pozycji sklasyfiko-
wano II LO im. W. Wróblewskiego. Z kolei Liceum Ogólno-
kształcącemu w ZSO nr 10 oraz IV LO przypadły miejsca  
nr 44 i 50. Listę gliwickich placówek zamknął Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 (89. miejsce na Śląsku), który nie 
został uwzględniony w ogólnopolskiej „400”.

Technikum – to brzmi dumnie...
...szczególnie dla uczniów Technikum nr 1 w gliwic-

kim Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Pla-
cówka zajęła wysoką 39. lokatę w krajowym rankingu  
200 najlepszych techników. Swoją pozycją pochwalić się 
może również Technikum nr 3 im. prof. Stanisława Fryze-
go (77. miejsce w zestawieniu ogólnopolskim). Szkół tych 
nie znajdziemy, co prawda, w ogólnopolskim podrankingu 
olimpijskim, ale jako gliwiczanie możemy czuć satysfakcję, 
widząc ich pozycje w zestawieniu 200 techników z najlep-
szymi wynikami matur w kraju. Zostały sklasyfikowane na 
miejscach 26. i 54.

Trzecie miejsce na podium
To lokata wojewódzka, przyznana Technikum nr 1  

w ZST-I. Technikum nr 3 zajęło pozycję nr 6. W zestawie-
niu regionalnym – na miejscu 46. – można jeszcze odna-
leźć Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im.  
gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Należy jednak odnoto-
wać, że szkoła ta nie została uwzględniona w ogólnopol-
skiej „200” techników. (kik) 

Skróconą wersję rankingu opublikował 12 stycz-
nia dziennik „Rzeczpospolita”. Pełne zestawienia  
rankingowe znajdziemy na stronie www.perspekty-
wy.pl. 

Jak spełnić marzenia?

Projekt „W drodze do realizacji ma-
rzeń” zainaugurowano w ubiegłym 
miesiącu. – W szkole świętowaliśmy  
z tej okazji podczas festynu. Poszczegól-
ne klasy przygotowały specjalne stoiska, 
wystawy dotyczące państw Unii Euro-
pejskiej. Były stroje narodowe, potrawy 

charakterystyczne dla wybranych re-
gionów, tablice informacyjne – opo-
wiada Michał Bilczewski, nauczyciel 
z „czwórki”. 

Przedsięwzięcie będzie trwało 
do końca stycznia 2012 roku. W tym 
czasie skorzysta z niego 80 uczniów  
– głównie z pierwszych i drugich klas. 
Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami, projekt ad-
resowany jest do dwóch grup odbiorców. – 40 uczestników 
to dzieci, które mają problemy z nauką, integracją z rówieśni-
kami, sprawiają problemy wychowawcze, pochodzą z rodzin 
dysfunkcyjnych. Druga czterdziestka to dobrzy uczniowie, 
którzy będą mieli szanse poszerzyć swoją wiedzę, zrealizować 
własne zainteresowania – informuje Michał Bilczewski.

Dla wszystkich 80 uczniów przewidziano m.in. zajęcia 
sportowe na pływalni i lodowisku (w sumie 200 godzin) 
oraz dodatkowe lekcje języka angielskiego i niemieckie-
go (łącznie 400 godzin). Poza tym zaplanowano lekcje 
przyrodniczo-matematyczne i komputerowe, wyjazdowe 
warsztaty, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz 
realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom i pato-

logiom społecznym dla 40 dzieci i ich rodzin (150 godzin). 
W ramach projektu powinna ponadto powstać Szkolna 
Poradnia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz ma 
zostać zorganizowany Otwarty Festiwal Nauki.

Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej, a gliwicki samorząd pozyskał na 
ten cel około 225 tysięcy złotych (z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki). (al)
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Tę sprawę przemyśleli autorzy projektu realizowanego w Gimnazjum 
nr 4 im. Józefa Pukowca (ul. Asnyka 36). Zaproponowali ciekawy zestaw 
zajęć edukacyjnych, a gliwicki samorząd pozyskał na ten cel pieniądze  
z Unii Europejskiej. 

€

Gliwice x 11
Osiem gliwickich liceów i trzy technika można znaleźć  
w najnowszych zestawieniach opracowanych przez wy-
dawnictwo „Perspektywy” i redakcję „Rzeczpospolitej”. Mowa o Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011.

Z l@ptopem  
do szkoły?

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Zim-
nej Wody 8) zaprasza przedstawicieli gliwickich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (całe klasy wraz 
z nauczycielami) na debatę „Uczniowie XXI wieku  
– czyli laptopy i WiFi w szkole”. – Chcesz mieć dostęp 
do bezprzewodowej sieci internetowej na szkolnym ko-
rytarzu lub notować lekcje na laptopie? Masz ciekawe 
pomysły na zastosowanie technologicznych gadżetów 
w szkole? Przyłącz się do dyskusji nad „Kodeksem 2.0”  
– zachęcają uczniowie  
i nauczyciele.

Spotkanie 
odbędzie się 
4 lutego w sa-
li gimnastycz-
nej w siedzibie 
szkoły (wejście od strony 
boiska). Początek – godz. 10.30. Gościem będzie Ma-
rek Wyszyński – przedstawiciel firmy Infinite Dreams, 
tworzącej aplikacje na iPhony i PSP. 

Debata jest organizowana w ramach programu 
„Szkoła z klasą 2.0”, w którym uczestniczy ZSO nr 10. 
Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie zasad ko-
rzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w nauczaniu. Jednym z punktów 
programu jest stworzenie kodeksu dobrych praktyk, 
dotyczącego stosowania nowych mediów w szkole  
i temu ma służyć lutowa debata. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/231-47-32. (bom)



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 5/2011 (519) czwartek, 3 lutego 2011 r. 9

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej w Przedszkolu 

Miejskim nr 2, określona na podstawie aktualnej Ustawy o finansach 
publicznych i przepisach o rachunkowości,

• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie naliczeń i wypłat wynagrodzenia dla pracowników,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  

i finansowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe w zakresie księgowości (rachunkowości i podat-

ków),
• znajomość aktualnych przepisów z zakresu Ustawy o finansach pu-

blicznych, rachunkowości, Ustawy o pracownikach samorządowych, 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych, 

• znajomość programów komputerowych: Płatnik, KSAT, Vulkan Płace, 
Księgowość, Qwant, obsługa pakietu Office, obsługa pomocniczego 
sprzętu biurowego,

• spełnianie warunków wynikających z ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych, art. 6, 

• posiadanie zdolności do pracy poświadczone aktualnym zaświadcze-
niem.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość klasyfikacji budżetowej,
• orientacja w przepisach prawa oświatowego (sprawy finansowe), 
• praktyka zawodowa w placówce oświatowej (budżetówce),
• umiejętność dobrej organizacji czasu, uczciwość, dokładność, obowiąz-

kowość,
• łatwość uczenia się i poznawania np. nowych programów do obsługi 

księgowości,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny, 
• CV,
• kwestionariusz osobowy, zdjęcie,
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie 

zawodowe i kwalifikacje, aktualne zaświadczenie o zdolności do pracy, 
• oświadczenia wynikające z Ustawy o pracownikach samorządowych  

z 21 listopada 2008 r.

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane.

Informacje dodatkowe: 
Dokumenty należy składać do 4 lutego 2011 r. do godz. 13.00  
w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gliwicach przy ul. Banacha 7. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/231-57-35.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyn.

• asystentka stomatologiczna  
– wykształcenie średnie, mile wi-
dziany staż pracy, obsługa kom-
putera, praca na dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca kat. C+E – wykształ-
cenie zawodowe, staż pracy min.  
2 lata, transport towarów na te-
renie Polski, 

• merchandiser serwisant / eks-
pozytor towarów – osoba niepeł-
nosprawna – wykształcenie min. 
średnie, aktualna książeczka zdro-
wia, aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, osoby spraw-
ne ruchowo, dbałość o porządek  
i ekspozycję towarów, miejsce 
pracy: Gliwice;

• specjalista do spraw kadr i płac 
z orzeczeniem o niepełnospraw-

ności – wykształcenie średnie, do-
świadczenie zawodowe 2-3 lata, 
znajomość prawa pracy, obsługa 
komputera, obsługa programu 
Symfonia i pakietu Office, miejsce 
pracy: Gliwice;

• specjalista techniczny – wdroże-
niowiec – konsultacje techniczne, 
wyjazdy i wdrażanie systemów 
technicznych firmy u klienta, wy-
kształcenie wyższe techniczne, 
inżynier mechanik, prawo jazdy  
kat. B, szybkie przyswajanie wie-
dzy, komunikatywność, sumien-
ność, praca w zespole, miejsce 
pracy – Pyskowice;

• tynkarz gipsowo-maszynowy 
– wykształcenie: brak wymagań, 
uprawnienia elektryczne, praca 
na jedną zmianę, miejsce pracy: 
teren Śląska.

Powiatowy Urząd 
Pracy informuje...

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie  
proszone są o kontakt osobisty w PUP Gliwice, Pl. Inwalidów  

Wojennych 12, pokój 9 i 13 od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

UWAGA! O
ferty

  

z 27 sty
cznia 2011 r.

OFERTY PRACY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach,  
ul. Banacha 7,

ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego 
 w wymiarze ½ etatu

PRZETARGI

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwi-
ce, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia: SIWZ można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych (parter), 
ul. Zwycięstwa 21, od poniedziałku do środy od 
godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 
8.00 do godz. 17.00, w piątek od godz. 8.00 do 
godz. 15.00, tel. +48 32/239-12-56, faks +48 
32/231-27-25, za zaliczeniem pocztowym lub 
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zamówienia 
publiczne Urzędu Miejskiego.
Koszt specyfikacji: 30 zł 
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wiel-
kości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania następujących 
robót:
• wykonanie robót budowlanych (naprawa 

ścian i posadzek po demontażu zbędnych in-
stalacji, malowanie pomieszczeń po remoncie, 
wzmocnienie posadzki środkami chemicznymi, 
wprowadzenie do komina wkładu ze stali nie-
rdzewnej, czyszczenie komina),

• roboty demontażowe – demontaż nieczynnych 
pomp obiegowych instalacji co i pompy cyrku-
lacji c. w. u wraz z instalacją elektryczną,

• montaż nowych pomp i wykonanie instalacji 
elektrycznych,

• montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą 
spalania z wykonaniem niezbędnych insta-
lacji.

Nazwy i kody według słownika CPV:
Główny przedmiot:
kod CPV: 45.33.30.00-0 – nazwa: Roboty insta-
lacyjne gazowe
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.00.00-1 – nazwa: Roboty w zakre-
sie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne
kod CPV: 45.31.00.00-3 – nazwa: Roboty instala-
cyjne elektryczne
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje 
możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie 
przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od 
daty zawarcia umowy. 
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania 
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
których wiedza i doświadczenie pozwoli na pra-
widłowe wykonanie zamówienia, to znaczy 
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostat-
nich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył realizację co najmniej dwóch zadań 
odpowiadających swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot niniej-
szego zamówienia, tj. wykonał dwie roboty bu-
dowlane polegające na budowie lub remoncie 
kotłowni gazowych o wartości nie mniejszej niż  
50 000,00 zł (brutto) każda; 
w przypadku podmiotów działających wspólnie 
doświadczenie podlega sumowaniu. 
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
których potencjał techniczny pozwoli na prawi-
dłowe wykonanie zamówienia.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy dysponują lub będą dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy 
Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowied-
nio wykwalifikowany personel:
• kierownika budowy posiadającego upraw-

nienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 
który przynależy do właściwej izby samorządu 
zawodowego;

• kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie instalacji elek-
trycznej bez ograniczeń oraz który przynależy 
do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku podmiotów działających wspólnie 
osoby zdolne do wykonania zamówienia podle-
gają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, któ-
rych sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków 
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawar-
te w niżej wymienionych dokumentach i oświad-
czeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu po-
twierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wy-

konywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
potwierdzającymi spełnienie warunku udzia-
łu w postępowaniu, a także zakresu wykony-
wanych przez nie czynności oraz informacji  
o podstawie do dysponowania tymi osobami 
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4,

• oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 4, 
potwierdzające, że osoby, które będą uczest-
niczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia,

• wykaz robót budowlanych w zakresie nie-
zbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 
oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświad-
czeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi sto-
sunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią-
zany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając 
 w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmio-
tów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wyko-
naniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu po-
twierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2,

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wyklu-
czenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2,

• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, że wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego orga-
nu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert,

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po-
twierdzające, że wykonawca nie zalega z opła-
caniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-
ściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania  
wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu speł-
nienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty określone powyżej dotyczące 
tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców ma-
jących siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-
jący, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszo-

no upadłości, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo składania ofert,

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, skła-
dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego albo składania ofert.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, zgod-
nie z którym o zamówienie mogą ubiegać się 
wykonawcy, u których ponad 50% pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena  
– waga – 100%
Termin składania ofert: 10 lutego 2011 r. do 
godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Intere-
santów, stanowisko ds. zamówień publicznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie na adres 
zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2011 r. o godz. 
11.00.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146 (I piętro).
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowa-
dzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie 
nie jest prowadzone w celu ustanowienia dyna-
micznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastoso-
waniem aukcji elektronicznej: zamawiają-
cy nie zamierza dokonywać wyboru najko- 
rzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elek-
tronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne 
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy pod następującymi warun-
kami:
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu 
umownego oraz harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego z powodu: 
• działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia 

lub okoliczności,
• wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycz-

nych bądź atmosferycznych,
• decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru 

budowlanego mających wpływ na przesunięcie 
terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie 
budowy, 

• wystąpienia zamówień dodatkowych niezbęd-
nych do prawidłowego wykonania realizowa-
nego zamówienia podstawowego, których wy-
konanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

• braku w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy;

b) rezygnacji z wykonania części robót – ograni-
czenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia 
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji 
projektowej, wad w dokumentacji projektowej, 
które wynikły w trakcie realizacji robót i były ko-
nieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy;
c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu 
inwestycyjnego w przypadku:
• zmiany kierownika budowy w przypadku wy-

stąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego 
lub wykonawcy,

• zmiany przedstawicieli zamawiającego na wnio-
sek zamawiającego;

d) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wy-
konania przez podwykonawcę lub zmiana pod-
wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian  
w tym zakresie – na wniosek zamawiającego lub 
wykonawcy;
e) zawieszenia przez zamawiającego wykonania 
części lub całości robót na czas trwania przeszkody 
w przypadku:
• wystąpienia konieczności wykonania robót 

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nieprzewidywanych, których brak 
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawi-
dłowe wykonania przedmiotu umowy,

• braku lub wad w dokumentacji projektowej 
lub innych dokumentach budowy.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP:  
25 stycznia 2011 r.

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Szkoła Podstawowa nr 13, Gliwice, ul. Elsnera 25 – wymiana kotła gazowego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

WSPÓŁPRACUJĄ 
Z NAMI:
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Zarząd Budynków Miejskich II Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Warszawska 35b
informuje, 

że w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Lipo- 
wej 14 na III piętrze posiada do wynajęcia lokal użytkowy  
o powierzchni 48,20 m2 (pokoje nr 31 i 33 oraz WC na ko-
rytarzu) z przeznaczeniem na cichą działalność, np. biuro, 
pracownia projektowa.

Cena minimalna 11,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.
Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony jest  
w instalację elektryczną, zaplecze sanitarne, centralne ogrze-
wanie, ciepłą wodę.
Prosimy wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu  
o zapoznanie się z dokumentacją lokalu i projektem umowy 
oraz składanie pisemnych ofert do 11 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują 
się na stronie internetowej www.zbm2.pl.

INFORMACJE

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

Lokale na sprzedaż

Szczegóły na stronie internetowej  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu

►	 ul. Chełmońskiego 5, lokal nr 1, pow. 55,81 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Gorzołki 18, pow. 73,60 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, komórka, łazienka z WC, piwnica
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 13.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 000,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Zwycięstwa 26, lokal nr 9, oficyna, IV piętro,  
pow. 80,06 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC
Termin przetargu: 18 lutego 2011 r., godz. 13.30 
Cena wywoławcza nieruchomości: 224 500,00 zł
Wadium: 22 500,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

użytkowemieszkalne

►	 ul. Sowińskiego 28, lokal nr 1,  
pow. 44,66 m2, 3 pomieszczenia,  
przedsionek, korytarz, umywalnia, WC
Termin przetargu:  
18 lutego 2011 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
47 300,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 ul. Hutnicza 28, lokal nr 2, parter,  
pow. 35,13 m2, 2 pomieszczenia, piwnica
Termin przetargu:  
18 lutego 2011 r., godz. 14.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
58 000,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Wniesienie wadium do 14 lutego 2011 r. 

►	 Plac Inwalidów Wojennych 5a-7,  
lokal nr 2, 10 pomieszczeń, łazienka, WC,  
pow. 176,34 m2

Termin przetargu: 4 marca 2011 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
593 400,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł
Wniesienie wadium do 28 lutego 2011 r. 

►	 ul. Fornalskiej 10 (parter), lokal nr 1,  
pow. 213,27 m2, 17 pomieszczeń, WC,  
łazienki z WC, korytarze
Termin przetargu: 4 marca 2011 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
636 000,00 zł
Wadium: 63 600,00 zł 
Wniesienie wadium do 28 lutego 2011 r. 
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Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  

29 stycznia 2004 r. na 

sprzątanie obiektów PKM Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert:  
8 marca 2011 r. do godz. 8.30.

Termin otwarcia ofert:  
8 marca 2011 r. o godz. 9.00.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego 
organizowanego według procedur określonych 

Regulaminem PWiK Gliwice na

dostawę komputerów, monitorów  
oraz serwera.

Termin składania ofert:  
17 lutego 2011 r. do godz. 9.00.

Termin otwarcia ofert:  
17 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

Zarząd  
Budynków 
Miejskich 

 II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu pisemnego ofertowego na 

wysokość stawki czynszu  
za najem lokalu użytkowego  

– garażu:

▶	ul. Zawadzkiego 1b,  
pow. 24,38 m2

Termin przetargu: 
17 lutego 2011 r. o godz. 10.00.

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

bez wezwania. 

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego przyjmowane są bez dodat-
kowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku, po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 428 (IV piętro), tel. 32/239-12-30. 

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 (DzU z 2004 r., nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:

 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 
szczególne, wymienione w art. 72 ust. 2 pkt. 1-3,

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

 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne (art. 72 ust. 2 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 nieruchomości, 
w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz do roku (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 miesz-
kalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego 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% wartości opłaty i jest przyznawana na 1 rok (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 – www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

W związku z podpisaniem przez prezydenta RP nowelizacji ustawy o podatku 
od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie wysokość podatku 
należnego od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W okresie od  
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązującą stawką VAT od opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste będzie 23%. W związku z powyższym opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego, należne na podstawie umów zawartych 
po 1 maja 2004 r., ulegają przeliczeniu w oparciu o nową stawkę VAT.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU z 2004 r. nr 261,  
poz. 2603 z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do umieszczonych w nich nieruchomości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU z 2004 r.  
nr 261, poz. 2603 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:

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Wykazy nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

przeznaczone do zbycia:
• nr 51-54 i 59 do 10 lutego 2011 r.

przeznaczone do wynajęcia lokali:
• nr 50 do 7 lutego 2011 r.

wykaz w sprawie przeznaczenia do oddania w wieczyste użyt-
kowanie działki:
• nr 79 do 15 lutego 2011 r.

przeznaczone do zbycia w drodze zamiany, stano-
wiące własność miasta Gliwice:
• nr 15/2011 do 14 lutego 2011 r.
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność miasta Gliwice:
• nr 16/2011 do 14 lutego 2011 r. 

• nr 17/2011 do 15 lutego 2011 r. 

przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, 
stanowiące własność Skarbu Państwa:

• nr 4/SP/11 do 10 lutego 2011 r. 

• nr 5/SP/11 do 10 lutego 2011 r. 

Lokalizacja: ul. Plebańska 11, Gliwice.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowa-
na położona w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 11, 
obręb Stare Miasto, obejmująca działkę nr 905  
o pow. 0,0182 ha, zabudowana budynkiem kamie-
nicy mieszkalno-usługowej o powierzchni użyt-
kowej 403,71 m², w tym: powierzchnia użytkowa 
mieszkań 315,82 m², powierzchnia użytkowa lokalu  
użytkowego 87,89 m². Powierzchnia zabudowy  
170 m², kubatura 2133 m³. Rok budowy: 1889.  
Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio 
od ul. Plebańskiej. W bliskim sąsiedztwie znajdu-
je się zabudowa mieszkaniowa typu kamienice, 
zwarta, wraz z lokalami użytkowymi na kondy-
gnacji parterowej budynków oraz zabudowa uży-
teczności publicznej. Budynek jest w złym stanie 
technicznym.
Działka jest uzbrojona w podziemną sieć tele-
komunikacyjną oraz wewnętrzną kanalizację 

deszczową. Budynek posiada przyłącze gazu.  
W rejonie przedmiotowej działki będą wykonywane 
roboty drogowe w ramach zadania inwestycyjne-
go: „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”,  
które zgodnie z przyjętym harmonogramem  
planuje się rozpocząć w 2011 r. Określenie technicz-
nych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela.

Cena wywoławcza nieruchomości: 513 169,00 zł 
Minimalne postąpienie: 5200,00 zł

Przetarg rozpocznie się 14 lutego 2011 r. o godzi- 
nie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254. 

Wadium w wysokości 52 000,00 zł winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 8 lutego 
2011 r. 

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  

nieruchomościami (t. j. DzU nr 102, z 2010, poz. 651 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A

postępowanie o zawarcie umowy koncesji na  
zarządzanie krytą pływalnią „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy 

przez okres maksymalnie 5 lat.
Wnioski o zawarcie umowy koncesji przyjmowane będą do 17 marca 2011 r. do godziny 
17.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w sekretariacie Wydziału Kultury  
i Promocji Miasta (I piętro, pokój 104).
Ze szczegółami ogłoszenia można się zapoznać na stronie www.um.gliwice.pl/bip.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G ŁO S I Ł
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PRZETARGI
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Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,  
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ 
można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gliwicach, 
Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych (parter), ul. Zwycięstwa 21, od poniedziałku 
do środy od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od 
godz. 8.00 do godz. 17.00, w piątek od godz. 8.00 do 
godz. 15.00, tel. +48 32 239-12-56, faks +48 32 231-27-25, 
za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej 
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunika-
ty/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.

Koszt specyfikacji: 26,40 zł

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości 
lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i eksplo-
atacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gliwi-
ce stanowiącego własnośc VDP i mieszaną w okresie  
12 miesięcy od podpisania umowy.

Nazwy i kody według słownika CPV:
Główny przedmiot:
kod CPV: 50.23.21.00-1 – nazwa: Usługi w zakresie kon-
serwacji oświetlenia ulicznego.

Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możli-
wości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje moż-
liwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie prze-
widuje możliwości udzielenia zamówień uzupełnia-
jących.

Termin wykonania zamówienia: termin realizacji zamó-
wienia przewiduje się w ciągu 12 miesięcy od podpisania 
umowy. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie robót 
nastąpi 1 kwietnia 2011 r.

Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo- 
sobu dokonywania oceny spełniania tych warun-
ków:

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 
warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wyko-
nanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi wykazać 
w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia), 
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 
że wykonał:
• minimum 2 porównywalne roboty budowlane pole-

gające na wykonaniu oświetlenia drogowego z ka-
blem podziemnym lub linią izolowaną napowietrzną  
o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda, 
w tym jedną wykonaną robotę jako pracę pod na-
pięciem (PPN) przy urządzeniach elektrycznych na 
napięciu do 1 kV, 

• minimum 1 porównywalna robota budowlana pole-
gająca na wykonaniu roboty budowlanej polegającej 
na budowie lub odtworzeniu nawierzchni dróg, chod-
ników miejsc parkingowych i parkingów o wartości 
co najmniej 10 000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty 
należy dołączyć: 
• wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiada-
jących swoim rodzajem i wartością robotom budow-
lanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty 
porównywalne określone powyżej) z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

• dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty 
budowlane, o których wyżej mowa, zostały wykonane 
należycie.

2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wyko-
nanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi wyka-
zać, iż dysponuje lub będzie dysponował narzędziami  
i urządzeniami niezbędnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. przynajmniej: 
• 1 podnośnikiem samochodowym,

• 1 samochodem dostawczym towarowo-osobowym,
• 1 samochodem ciężarowym,
• 1 agregatem prądotwórczym o mocy minimum  

5 kW.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty 
należy dołączyć:
a) wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykona-
nia zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dyspo- 
nował wykonawca – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SIWZ;
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udo-
stępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia 
narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa 
wyżej w pkt. lit. a), wykonawca wskazał narzędzie i urzą-
dzenia, którymi będzie dysponował.
W przypadku podmiotów działających wspólnie poten-
cjał techniczny podlega sumowaniu.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi wy-
kazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do 
wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej: 
• osobą lub osobami posiadającą (posiadającymi) od-

powiednie kwalifikacje:
o potwierdzone przygotowanie zawodowe do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (uprawnienia budowlane) 
obejmujące kierowanie budową lub innymi robo-
tami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

o kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eks-
ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwa-
cji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym 
sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
o napięciu co najmniej do 1 kV;

• nie mniej niż 6 osobami posiadającymi uprawnie-
nia SEP lub uprawnienia obowiązujące w Zakładach 
Energetycznych potwierdzone świadectwem kwalifi-
kacyjnym w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym sieci, urządzeń  
i instalacji elektroenergetycznych o napięciu co naj-
mniej do 1 kV;

• nie mniej niż 3 osobami, które odbyły szkolenie i po-
siadają zaświadczenie lub kwalifikacje uprawniające 
do prac pod napięciem;

• nie mniej niż 2 osobami, które odbyły szkolenie i po-
siadają zaświadczenie lub kwalifikacje uprawniające 
do kierowania ruchem drogowym.

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby 
zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumo-
waniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sy-
tuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, to znaczy w celu potwierdze-
nia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć 
oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 22 ust. 1 pkt 3 
ustawy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
W przypadku podmiotów działających wspólnie  
potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumo-
waniu.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków 
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  
w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach 
na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwier- 
dzenia spełniania warunków udziału w postępo-
waniu:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po-

stępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• wykaz potencjału technicznego dostępnego wyko-

nawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 5,

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz in-
formacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4,

• oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 4, po-
twierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia,

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okre-
sowych lub ciągłych również wykonywanych usług 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostat-
nich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 oraz załączenie dokumentu 
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie,

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny do-
kument potwierdzający, że wykonawca jest ubez-
pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadcze-
niu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finanso-
wych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wyko-
nawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno-
ści przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia 
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZ-
NIKA NR 2;

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wy-
kazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2;

• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzę-
du skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonaw-
ca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzyma-
nie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert;

• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 usta-
wy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypad-
ku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamiesz-
kania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wy-
konawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyj-
nego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia albo składania ofert, z tym że  
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 
tych osób;

• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnie-
nia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realiza-
cji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed-
kłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło-
ści, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego albo składania ofert,

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzyma-
nie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo składania ofert,

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  
o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania al-
bo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, admi-
nistracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, zgodnie  
z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne.

Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w kwocie 6000 PLN.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – waga 
– 100%

Termin składania ofert: 2 marca 2011 r. do godz. 
12.00.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, lub 
listownie na adres zamawiającego.

Termin otwarcia ofert: 2 marca 2011 r. o godz. 14.00.

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146 (1 piętro).

Termin związania ofertą: 60 dni.

Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone 
w celu zawarcia umowy ramowej.

Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest 
prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego sys-
temu zakupów.

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza doko-
nywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.

Zmiany umowy: zamawiający nie przewiduje istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy.

Data przekazania ogłoszenia do publikacji UOPWE: 
21 stycznia 2011 r.

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Gliwice na terenie miasta Gliwice na lata 2011-2012.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A
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RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,  

(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)

Czynne: od wtorku do soboty od 9.00 do 15.00. Wstęp 
w czwartki od 8.00 do 13.00 bezpłatny dla osób indywi- 
dualnych 

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 

Zwiedzanie: codziennie od 10.00 do 18.00
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wysta-
wa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gli-
wicach

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94

Zwiedzanie: wtorek, czwartek od 11.00 do 18.00, śro-
da, piątek, sobota, niedziela od 10.00 do 15.00. 
Wstęp bezpłatny!

Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”

Muzeum w Gliwicach

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, śro-
da, piątek, sobota, niedziela – od 10.00 do 15.00. 
Wstęp w czwartki bezpłatny!
 10 lutego, godz. 18.00: Spotkanie z autorką Mar-

tą Magaczewską i promocja książki „Zaćmienie” 
(wstęp wolny)

Wystawy stałe:
q „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi 

górnośląskich przemysłowców”
Wystawa czasowa: 
q „Rodzinny splendor – wizerunki i kolekcje Ballestre-

mów w zbiorach Muzeum w Gliwicach” (czynna do 
13 lutego)

Czytelnia Sztuki (www.czytelniasztuki.pl)
q „Człowiek, który przeżył koniec świata” – wystawa 

prac Szymona Kobylarza (czynna do 6 marca) 

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 32/231-32-39

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00, 
sobota, niedziela – od 10.00 do 17.00, w poniedziałki  
– Palmiarnia nieczynna 
q „Świat pod stopami” – wystawa chrząszczy (czynna 

do 27 lutego)

Kino Amok
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa),  
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

q 3 lutego: „Ludzie Boga” (16.00, 20.00), „Mamut” (16.15, 
20.15), „Tamara i mężczyźni” (18.15), „Uprowadzona Ali-
ce Creed” (18.30)

q	4 – 8 lutego: „Ludzie Boga” (16.00, 18.15), „Uprowadzo-
na Alice Creed” (16.15, 20.15), „Mamut” (18.00), „Tamara 
i mężczyźni” (20.30)

q	9 lutego: SEANS SENIORA – „Jedz, módl się i kochaj” 
(12.30), „Ludzie Boga” (16.00, 18.15), „Uprowadzona 
Alice Creed” (16.15, 20.15), „Mamut” (18.00), „Tamara  
i mężczyźni” (20.30)

q	10 lutego: „Ludzie Boga” (16.00, 18.15), „Uprowadzo-
na Alice Creed” (16.15, 20.15), „Mamut” (18.00), „Tamara 
i mężczyźni” (20.30)

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57,  

tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 5 lutego: „Ptasznik z Tyrolu” (18.30)
q 6 lutego: „Ptasznik z Tyrolu” (17.00)
q 8 lutego: Kabaret Moralnego Niepokoju w programie 

„Galaktikos 2011” (17.45, 20.45)
q 10 lutego: „Dziadek do orzechów” (9.30, 12.00)

Centrum Informacji  
Kulturalnej i Turystycznej

„Scena BAJKA – Kino AMOK”, ul. Dolnych Wałów 3
tel. 32/231-38-55, e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl  

czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

BIAŁOSTOCKI 
RAP

Muzyka

Uwaga fani dobrego rapu! 5 lutego w Gliwicach 
wystąpi PIH. Legenda białostockiego hip-hopu za-
gra w Klubie Muzycznym „Siódemka” (ul. Dworco- 
wa 50-52). Zaprezentuje materiał ze swojego najnowszego albumu „Dowód rzeczowy nr 1”. 

Płyta ukazała się kilka miesięcy temu i szybko została okrzyknięta jednym z najlepszych krążków hip-hopowych minio-
nego roku na rodzimym rynku muzycznym. Adam Piechocki rozpoczął karierę w 2000 r. w zespole JedenSiedem. Później 
działał już solo. Współpracował m.in. z: Peją, Jamalem, Pezetem, Oddziałem Zamkniętym, Reni Jusis, Fokusem, Kaczorem, 
Ero czy Chadą. Styl PIH-a wyróżnia dynamizm i bezkompromisowość, a każda kolejna jego płyta spotyka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem słuchaczy. Przedostatni krążek artysty – ,,Kwiaty Zła” – okazał się jednym z największych sukcesów 
w karierze muzyka. Album w niespełna dwa miesiące od premiery uzyskał status złotej płyty, a sam raper w plebiscycie 

Radia Wudoo i portalu Hip-Hop.pl został wybrany „Po-
stacią Roku” w polskim hip-hopie. 

W piątkowy wieczór w „Siódemce” z PIH-em na sce-
nie pojawią się Boolee i Ede, reprezentujący białostoc-
ką formację Fabuła oraz Dj Perc. Jako support wystąpią 
reprezentanci śląskiej sceny: HK Rufijok oraz Metrowy 
(Protest Song). W przerwie między koncertami oraz 
podczas afterparty grać będzie Dj ToTenTon (Wspólny 
Mianownik Sound System). Początek imprezy – godz. 
20.00. Bilety w cenie 25 zł (w przedsprzedaży) i 30 zł  
(w dniu koncertu) można nabyć w salonie wydawni-
czym „Czas” (ul. Zwycięstwa 1), sklepie „Andergrand” 
(Plac Inwalidów Wojennych 16-18) i w klubie. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Na koncert zapraszają Loud 
District Promotions i Megayoga. (bom)

Marek Piowczyk i Waldemar Szo-
stak będą gośćmi najbliższego „Wtorku  
Bluesowego” w Śląskim Jazz Clubie.  
8 lutego w siedzibie klubu (Plac Inwa-
lidów Wojennych 1) muzycy zagrają 
unplugged.

Marek Piowczyk – wokalista i gitarzy-
sta – udzielał się w duetach akustycznych 
wraz z wokalistkami Karoliną Czerwiń-
ską i Agatą Wolniak, współtworzył także 
zespół Alsamud. Natomiast gitarzysta 
Waldemar Szostak wystąpił na festiwa-
lu w Jarocinie z zespołem Vacat, grał  
w zespołach Pretty Babies Producers  
(z Andrzejem Żmudzkim) i Sprzedawcy 
Gazet (z Krzysztofem „Mike” Majem).

– Projekt „Marek Piowczyk & Waldemar Szostak – unplugged” to połączenie brzmień akustycznych w klimatach  
bluesa, funky, jazzu. Zespół prezentuje szeroki repertuar zarówno kompozycji własnych, jak i znanych, zaaranżowanych 
akustycznie, w niestandardowy sposób, utworów autorstwa m.in.: Jimiego Hendriksa, Joe Bonamassy, Amosa Lee, Johna 
Mayera – opowiada Mirosław Rakowski, prezes ŚJC. Początek koncertu – godz. 20.00. Wstęp wolny. (bom)

BLUES BEZ PRĄDU
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