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Mają pomysł 
na biznes

Młodzi konstruktorzy z firmy Custom 
Copters stworzyli projekt „Custom Copters 
- Jak zdziałać cuda z odrobiną powietrza”, 
pokonali 113 konkurentów i wygrali kon-
kurs Politechniki Śląskiej „Mój pomysł 
na biznes”. 

Wypadek 
przy pracy…

Dwa mecze w pięć dni rozegrali piłkarze 
gliwickiego Piasta z trudnymi przeciwnika-
mi. W piątek pewnie wygrali w Gliwicach 
z Ruchem Chorzów. We wtorek przegrali 
z Górnikiem w Zabrzu. Niebawem kolejne 
ważne mecze.

DTŚ: Częstochowska 
już gotowa

Dobiega końca budowa fragmentu 
ul. Częstochowskiej wraz z nowym wia-
duktem i kładką nad DTŚ. Zmieniła się 
m.in. geometria skrzyżowania, dzięki czemu 
z Częstochowskiej kierowcy wjadą wprost 
w ul. Mitręgi, a dalej Piwną.

W dobrej 
kondycji

Dobrą sytuację finansową Gliwic po 
raz kolejny potwierdzili niezależni eksperci 
ze światowej agencji Fitch Ra ngs. Ra ngi 
biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie fi-
nansowe, wysoki udział dotacji w dochodach 
majątkowych oraz dobrą płynność
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Odwiedzając Palmiarnię Miejską w Gliwicach można ruszyć w podwodną podróż. 
I nie chodzi tylko o podróż po pawilonie akwarystycznym z czterema wielkimi akwaria-
mi, które wśród zwiedzających cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Do 13 grudnia 
w gliwickiej Palmiarni, przy współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Akwary-
stów, prezentowane będą dodatkowe akwaria z gatunkami ryb z Ameryki Południowej 
i Centralnej. Będzie można podziwiać m.in. majestatyczne dyskowce, zadziorne pie-
lęgnice i delikatne ryby kąsaczowate. Biletem wstępu jest wejściówka do Palmiarni.

Jeszcze więcej ryb w Palmiarni!

Nowy budynek powstał przy ZSOS nr 7 (ul. Gierymskiego). Zawiera 8 sal lekcyjnych, 
zaplecze, łazienki i pokój nauczycielski. Jest przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Otwarcie odbyło się 30 listopada. Inwestycja kosztowała niemal 
1 mln zł, z czego 123 622 zł pochodziło z pożyczki, a 19 018 zł z dotacji Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zmiany 
przeszła też SP nr 2 – na termomodernizację wydano niemal 1,4 mln zł z czego 
389 412 zł pochodziło z pożyczki, a 105 377 zł z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego świętuje swoje 70-lecie 
przez cały rok, ale główne obchody, w których wzięli udział przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz miasta i powiatu, zaproszeni 
goście, nauczyciele, absolwenci, rodzice oraz uczniowie, odbyły się 26 listopada. 
Wyświetlono m.in. film opowiadający o historii szkoły. Były życzenia, kwiaty i wiele 
ciepłych słów. Wisienką na urodzinowym torcie był koncert absolwentów oraz ju-
bileuszowej orkiestry symfonicznej, złożonej z uczniów, absolwentów i nauczycieli. 

Niezależnie od tego, czy zimowa aura będzie sprzyjała białemu szaleństwu, zabawa 
na lodowisku Tafla w Gliwicach już teraz trwa w najlepsze. W połowie listopada 
rozegrano tam Gliwice Curling Cup, a 17 listopada ruszyły ślizgawki dla miesz-
kańców. Jazdę na łyżwach można szlifować na gliwickiej Tafli w soboty i nie-
dziele od godz. 8.00 do 20.00 (co 1,5 godziny), od wtorku do środy od godz. 15.30, 
a w czwartki i piątki od godz. 14.00. Wyjątkowo, w piątek 4 grudnia, lodowisko będzie 
czynne od godz. 16.00, a w niedzielę (6 grudnia) będzie zamknięte. 

"Szkoła życia" już gotowa. I otwarta...

70 lat Szkoły Muzycznej w GliwicachCzas na łyżwy. Tafla zaprasza!

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczyć 
dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny. W związku tym, 
w wielu miejskich jednostkach, za sobotę 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia), jako dzień wolny wyznaczono wigilię świąt Bożego Narodzenia, 
24 grudnia 2015 r. 

W czwartek, 24 grudnia (wigilia) zamknięte będą: Urząd Miejski w Gli-
wicach, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach i Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach. 

Z kolei 31 grudnia, z powodu inwentaryzacji, kasy Urzędu Miejskiego będą czynne 
krócej (od godz. 8.00 do 14.00). Uwaga! 30 i 31 grudnia w kasach urzędu nie 
będą realizowane transakcje kartami płatniczymi. Za ewentualne utrudnienia 
przepraszamy. 31 grudnia również krócej będzie otwarty Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. Tego dnia sprawy w ZGM będzie można załatwiać do godz. 15.30.

Uwaga Klienci!
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Budowa śródmiejskiego odcinka Drogowej Trasy Śred-
nicowej w Gliwicach jest zaawansowana w około 95%. 
Obecnie trwają prace w 493-metrowym tunelu prze-
biegającym pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Na 
finiszu jest też budowa fragmentu ul. Częstochowskiej 
wraz z nowym wiaduktem i kładką nad DTŚ. W naj-
bliższych dniach zostanie przeprowadzona kontrola 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Jeśli opinia będzie pozytywna, ul. Częstochowska naj-
prawdopodobniej zostanie otwarta 8 grudnia. 

Trwają prace wykończeniowe 
w ciągu ul. Częstochowskiej. Ulica 
została przebudowana na długo-
ści około 150 metrów, powstał 
nowy wiadukt o rozpiętości 38 
m oraz 40-metrowa kładka nad 
Drogową Trasą Średnicową. 
Nowy wiadukt jest jednoprzę-
słowy, szeroki na 14,5 m. Jezd-
nia zajmuje 11,5 m szerokości 
obiektu, a chodnik dla obsługi 
– 0,9 m. W ramach przebudowy 
części drogowej wykonano nową 
konstrukcję nawierzchni wraz 
z odwodnieniem, przebudowę 
sieci kanalizacyjnej, wodo-
ciągowej, gazowej, cieplnej, 
elektroenergetycznej oraz tele-
technicznej. Zainstalowano też 

oświetlenie. Jeśli wyniki kontroli 
WINB będą pozytywne, ul. Czę-
stochowska zostanie otwarta 
8 grudnia. Skrzyżowanie ul. Czę-
stochowskiej z Jagiellońską zo-
stało całkowicie przebudowane. 
Zmieniła się geometria skrzyżo-
wania, dzięki czemu powstała 
zupełnie nowa jakość – nowy ślad 
ul. Częstochowskiej został popro-
wadzony wprost w ul. Mitręgi, 
a dalej w ul. Piwną. Wcześnie kie-
rowcy musieli z Częstochowskiej 
skręcić w lewo, by wjechać na 
Jagiellońską, a następnie wyko-
nać manewr skrętu w prawo, by 
dostać się na ul. Piwną.

Częstochowska jest jednym 
z ostatnich etapów budowy 

gliwickiego odcinka DTŚ. Potęż-
na inwestycja ma być gotowa 
pod koniec 2015 r. Śródmiej-
skim odcinkiem „średnicówki” 
przejedziemy wiosną 2016 r., 
po zakończeniu przeglądów 
i odbiorów. 

Inwestycja jest współfinan-
sowana przez Unię Europejską, 
z kredytu zaciągniętego przez 
rząd w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, państwowej 
rezerwy subwencji ogólnej oraz 
z budżetu miasta. Wykonawcą 

inwestycji jest konsorcjum firm 
Eurovia Polska S.A. i PORR Polska 
Infrastructure S.A. Na mocy po-
rozumienia inwestycję realizuje 
Województwo Śląskie, a inwe-
storem zastępczym jest DTŚ S.A.

(mf)

DTŚ: Częstochowska już gotowa!

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
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W przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budże-
tu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu oby-
watelskiego oraz reguły głosowania mieszkańców na przedsięwzięcia 
do realizacji w roku 2017. Mieszkańcy Gliwic będą mogli zgłosić na 
piśmie swoje uwagi do zaproponowanych zmian podczas konsultacji 
społecznych, które potrwają od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016. 

Od 7 grudnia projekt nowych zasad poddawany konsultacjom 
dostępny będzie na stronie internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWTELSKI – KONSULTACJE” oraz 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na parterze w Informacji Głównej.

Swoje uwagi i opinie do projektu będzie można zgłaszać pisem-
nie – w formie papierowej (listownie bądź doręczając do urzędu) 
lub drogą elektroniczną na adres bo@um.gliwice.pl.

Jeżeli chcesz pogłębić informacje lub rozwiać wątpliwości, mo-
żesz to zrobić w trakcie spotkań informacyjnych. Terminy spotkań:

  10 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Łabędy, 
ul. Partyzantó w 25, Centrum Kulturalno-Sportowe „Łabędź”;

  15 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Sośnica, 
ul. Reymonta 18a, Szkoła Podstawowa nr 21;

  12 stycznia 2016 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwickie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Przyjdź i zapytaj!

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy ordynacja podatkowa, wpro-
wadzając obowiązek bezpośredniego obciążania klientów prowizją za płatność 
kartą, co jest technicznie niemożliwe do wykonania. Do tej pory opłatę tę regulo-
wał urząd. 

W związku z tym od 1 stycz-
nia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach nie będzie można 
– jak do tej pory – płacić kartą 
należności podatkowych czy 
regulować jakichkolwiek innych 

opłat. Terminale do dokonywa-
nia płatności przestaną funkcjo-
nować. Jedyną możliwością re-
gulowania swoich zobowiązań 
finansowych względem miasta 
pozostanie więc zapłata gotów-

ką w kasie urzędu, przelewem 
lub bez prowizji w kasach ING 
Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla 
wielu gliwiczan będzie to spora 
uciążliwość. Samorząd nie ma 
jednak obecnie żadnych moż-
liwości zaradzenia tej sytuacji. 
Podjęliśmy natomiast działania 
zmierzające do tego, aby par-
lament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 

Marek Jarzębowski
rzecznik prasowy 

Prezydenta Gliwic

WAŻNE!
Z powodu rozliczeń płatno-

ści w bieżącym roku budżeto-
wym, 30 i 31 grudnia w kasach 
urzędu nie będą realizowane 
transakcje kartami płatniczymi.

Ważne dla podatników
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Na gliwickich ulicach pojawi się 20 nowych autobusów o niskiej 
emisji spalin. Należący do miasta PKM przymierza się do zakupu ni-
skopodłogowych, klimatyzowanych pojazdów, które będą spełniały 
ekologiczną normę Euro 6. Inwestycja będzie dotowana ze środków 
finansowych Miasta Gliwice. 

PKM planuje kupić jedenaście auto-
busów 18-metrowych i dziewięć 12-me-
trowych. Pojazdy będą posiadały silniki 
Euro 6, czyli spełniające obowiązujące 
od 2014 r. normy ekologiczne. Komfort 
jazdy pasażerów znacznie się poprawi, 
ponieważ w autobusach będzie klima-
tyzacja i przyłącze USB, które umożliwi 
ładowanie telefonu czy tabletu. 

– Pojawienie się nowych autobusów 
umożliwi eliminację ostatnich kilkunastu 
sztuk wysokopodłogowych pojazdów 
marki DAB. Od stycznia 2017 r. takie po-
jazdy nie będą już dopuszczane do ruchu 
przez KZK GOP – powiedział „Miejskiemu 

Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Henryk Szary, prezes PKM Gliwice.

Inwestycja będzie kosztowała oko-
ło 20 mln zł. Dofinansowanie z miasta 
wyniesie 1 mln zł. Pozostałą część PKM 
pokryje z własnych środków, będzie też 
starał się o uzyskanie dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Przetarg na dostar-
czenie autobusów dla Gliwic zostanie 
ogłoszony w połowie 2016 r., a na ulice 
nowe pojazdy wyjadą w 2017 r.

Obecnie na stanie PKM jest 
180 autobusów. Każdego dnia kurs od-
bywa 152 z nich.

    (mf)

Sesje mentorskie, case study, networking, merytoryczne dyskusje 
i maksimum praktyki. 10 grudnia w gliwickim Technoparku odbędzie 
się „Start IT Up”, czyli gliwickie spotkania start up’ów i pasjonatów IT. 

To będzie już druga edycja „Start IT 
Up” skierowana do młodych firm, czyli 
tzw. start-upów. Spotkanie przeznaczone 
jest również dla pasjonatów branży IT 
i osób posiadających pomysł na własną 
działalność. Młodzi przedsiębiorcy będą 
mogli wymienić doświadczenia, skorzy-
stać z praktycznych porad mentorów, 
dowiedzieć się jak rozwinąć swój biznes 
i wziąć udział w eksperckich wystąpie-
niach. Co najważniejsze – będzie to 
również okazja by zaprezentować swój 
pomysł na biznes i poddać go ocenie 
ekspertów funduszu zalążkowego, utwo-
rzonego przez „Technopark Gliwice” 
w ramach programu BRIdge Alfa. Pod-
czas spotkania do dyspozycji uczest-
ników będą mentorzy, m.in. Błażej 
Abel – założyciel strony Landingi.com, 
ekspert w dziedzinie landing page, 
Karolina Chrostek – specjalista od 
społecznej funkcji internetu dla firm, 
przedstawicielka firmy Punkt Krytycz-
ny, Łukasz Holeczek – założyciel strony 

Brix.io oraz organizator Startups Garden, 
Michał Chojkowski i Jacek Kotra – eks-
perci funduszu zalążkowego Akcelerator 
Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. oraz 
Rafael Moucka – prezes zarządu Posi ve 
Power Sp. z o.o.

–  To wydarzenie daje szansę mło-
dym i przedsiębiorczym osobom ze 
środowiska akademickiego na zdobycie 
nowych umiejętności poprzez wymianę 
doświadczeń z osobami z branży, a także 
na znalezienie partnerów, pracodawcy, 
czy pracowników – zachęca Jacek Kotra, 
dyrektor Parku Naukowo-Technologicz-
nego „Technopark Gliwice”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
17.00. Organizatorem są: Park Nauko-
wo-Technologiczny „Technopark Gliwi-
ce” Sp. z o.o., Posi ve Power Sp. z o.o. 
oraz Akcelerator Technologiczny Gliwice 
Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat wydarze-
nia można znaleźć na stronie interneto-
wej www.start-it-up.pl.                     (mf)

Gliwicka spółka i-systems została wyróżniona w najnowszym ran-
kingu Deloi e Technology Fast 50. Zajęła 39 miejsce wśród najszyb-
ciej technologicznie rozwijających się, innowacyjnych firm Europy 
Środkowej i 8 miejsce w Polsce.

W rankingu firmy oceniane są na 
podstawie dynamiki wzrostu rocznych 
przychodów operacyjnych i zysków 
operacyjnych z ostatnich lat. Wzrost 
i-systems na przestrzeni lat 2011-2014 
wyniósł 300 procent. Z Europy Środko-
wej, w programie wzięły udział firmy 
z 17 krajów: Polski, Czech, Węgier, Ło-
twy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, 
Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Her-
cegowiny, Albanii, Macedonii, Mołdawii, 
Czarnogóry i Litwy. W rankingu wzięło 
udział 19 firm z Polski. Ranking Fast 
50 Central Europe jest częścią programu 
Fast 500 EMEA. Partnerami honorowi 
konkursu są: Minister Gospodarki RP, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz Polska Izba Informaty-
ki i Telekomunikacji.

– To duży sukces znaleźć się wśród 
50 najlepszych firm technologicznych tej 
części Europy. Cieszymy się z tak pres -
żowej nagrody. Ma ona swoje wymierne 
efekty – wzrosło zainteresowanie naszymi 
usługami na rynku brytyjskim – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Marcin Rutkowski, specjalista 
ds. PR w firmie i-systems. 

Gliwicka firma i-systems tworzy au-
torskie, dedykowane oprogramowania 
ecommerce dla handlu i dystrybucji. 
Obecnie zespół i-systems tworzy ponad 
siedemdziesięciu specjalistów zajmują-
cych się obsługą sklepów internetowych 
i rozwiązań B2B, które wyznaczają kierun-
ki rozwoju w całej branży e-commerce. 
Współpracuje m.in. z firmami Monnari, 
New Balance i BIG STAR. Siedziba firmy 
znajduje się w Nowych Gliwicach przy 
ul. Bojkowskiej.

– Znajdujemy się w sercu aglome-
racji śląskiej, w strefie przyjaznej IT. 
W Gliwicach lokują się firmy i instytucje, 
które mają znaczny wpływ na kreowanie 
rozwiązań informatycznych w skali kraju, 
Europy, a nawet świata. W naszym mie-
ście wytworzył się ciekawy klimat, sprzy-

jający rozwojowi firm z branży nowych 
rozwiązań. Powstaje tu zagłębie techno-
logiczne. Co istotne - dobra lokalizacja na 
styku dwóch autostrad i bliskość lotniska 
sprawiają, że łatwo tu dotrzeć z każdego 
miejsca w Polsce – tłumaczy Marcin Rut-
kowski.                                                        (mf)

PKM kupi 
20 nowych autobusów

Młodzi w biznesie

W europejskiej czołówce...
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Gliwicki PKM sukcesywnie modernizuje i uzupełnia tabor. W 2014 r. fi rma dokonała 
kolejnej inwestycji i w zajezdni przy ul. Chorzowskiej liczba autobusów typu Solaris 
Urbino 15 osiągnęła setkę. Teraz przyszedł czas na kolejne inwestycje
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Gliwice mają bardzo dobrą sytuację finansową – stwierdzili niezależni eksperci ze światowej agencji Fitch Ra ngs, jednej z trzech najbardziej 
rozpoznawalnych instytucji wystawiających oceny wiarygodności kredytowej.

Fitch Ra ngs potwierdził międzyna-
rodowe długoterminowe ra ngi Gliwic 
dla zadłużenia w walucie zagranicznej 
oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz 
długoterminowy ra ng krajowy na pozio-
mie „A+(pol)”. Perspektywa obu ra ngów 
jest pozytywna. Oczekuje się, że Gliwice 
utrzymają mocne wyniki operacyjne, 
a dług w relacji do dochodów bieżących 
pozostanie na umiarkowanym poziomie 
poniżej 50%, pomimo wysokich wydatków 
majątkowych. Fitch zakłada, że wyniki 
operacyjne miasta w latach 2015-2017 
pozostaną stabilne z marżą operacyjną 
wynoszącą około 14%. 

Ra ngi biorą pod uwagę ostrożne za-
rządzanie finansowe, wysoki udział dotacji 
w dochodach majątkowych oraz dobrą 
płynność. Są to czynniki, które wspierają 
inwestycje obecnie realizowane przez 
miasto i sprawiają, że kondycja finansowa 
miasta jest niezagrożona mimo wzrostu 
zadłużenia. 

– Władze Miasta prowadzą ostroż-
ną politykę budżetową, co gwarantuje 

utrzymanie dobrych wyników opera-
cyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji 
na wydatki operacyjne, spowodowanej 
przede wszystkim przekazanymi przez rząd 
zadaniami, często bez odpowiednich środ-
ków finansowych oraz sztywną strukturą 
wydatków, w szczególności w najbardziej 
kosztownych obszarach działalności Mia-
sta, takich jak oświata i pomoc społecz-
na. Dodatkowa presja na budżet Miasta 
związana jest z koniecznością utrzymania 
nowo wybudowanej infrastruktury – czy-
tamy w raporcie Fitch Ra ngs.

Kondycja ekonomiczna Gliwic jest 
badana przez Fitch Ra ngs od 2008 
r. Dobre wyniki to sygnał dla banków, 
że współpraca z lokalnym samorządem 
jest bezpieczna, natomiast dla przedsię-
biorców, że sytuacja finansowa miasta 
jest stabilna, klimat biznesowy przyjazny 
i watro w takim mieście inwestować. 
Oceny agencji ra ngowej są weryfikowa-
ne co pół roku. 

    (mf)

Końcówka 2015 r. jest dla gliwickiego Opla pomyślna. Firma, która w 1998 r. jako pierwsza pojawiła się w gliwickiej strefie ekonomicznej, nie 
tylko otrzymała motoryzacyjnego Oskara, czyli „Złotą Kierownicę”, ale też wypuszcza na rynek swoje kolejne dziecko – z taśmy montażowej 
zjechał właśnie Opel Buick Cascada, srebrny kabriolet, który trafi na rynek amerykański.

Buick Cascada jest napędzany tur-
bodoładowanym, czterocylindrowym 
silnikiem 1.6 o mocy 200 KM, współ-
pracującym z sześciobiegową przekład-
nią automatyczną. Został wyposażony 
w 20 calowe dwukolorowe obręcze kół 
z podwójnymi ramionami. Ma wydłu-
żoną sylwetkę (4,7m) i miękką, zaawan-
sowaną konstrukcję dachu. To pierwszy 
model samochodu, który został wypro-
dukowany w Gliwicach z przeznacze-
niem na rynek północnoamerykański. 

– Rok 2015 to jeden z najbardziej 
intensywnych w naszej 18-letniej hi-
storii i jeden z najbardziej udanych. 
Wdrożyliśmy do produkcji nową Astrę, 

model który już cieszy się dużym uzna-
niem ekspertów i klientów. Wyrazem 
tego jest przyznanie „Złotej Kierow-
nicy” zarówno w edycji europejskiej, 
jak i polskiej. Ostatnim akordem tego 
udanego roku jest wdrożenie do pro-
dukcji Cascady Buick, czyli kabrioletu 
na rynek amerykański. Ten model był 
dużym wyzwanie dla zakładu. Wyma-
gał dostosowania technicznego do 
standardów obowiązujących w USA, 
musieliśmy także brać pod uwagę 
preferencje i przyzwyczajenia amery-
kańskiego klienta, często inne od eu-
ropejskich — powiedział „Miejskiemu 
Serwiskowi Informacyjnemu-Gliwice” 

Andrzej Korpak, dyrektor zarządzający 
GM Manufacturing Poland.

Kabriolet Buick Cascada jest już po 
prezentacji na Północnoamerykańskim 
Międzynarodowym Salonie Motoryza-
cyjnym w Detroit, a za ocean trafi na 
początku 2016 r. To pierwszy model, 
który gliwickie zakłady będą eksportować 
do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas 
pojazdy trafiały na rynki Europy, Afryki, 
Azji oraz Australii i Nowej Zelandii.

Oskar dla Opla
Zespół gliwickiego Opla cieszy się 

renomą na całym świecie. Z zakładu 
w Gliwicach wyjechała już miejska Agila, 
pięć generacji Astry, minivan Zafira, Opel 
Cascada, a teraz również Buick. Ostatnio 
Nowa Astra zdobyła aż dwie nagrody 

w polskiej 7. edycji plebiscytu „Złota Kie-
rownica” w kategorii „Auta Kompaktowe 
i Crossovery”, została także wybrana 
„Samochodem Roku Internautów”. 
Kilkanaście dni wcześniej model zdobył 
„Złotą Kierownicę” na zorganizowanej 
w Berlinie uroczystości, która dla branży 
motoryzacyjnej jest tym, czym gala roz-
dania Oscarów dla filmowców. Nowa 
gwiazda Opla w klasie kompaktowej 
została nagrodzona w swojej kategorii. 
Historia plebiscytu sięga 1976 r. Przy-
znawane są w nim wyróżnienia dla naj-
lepszych modeli, które zdobyły uznanie 
czytelników i jury, złożonego z ekspertów 
motoryzacyjnych. W Polsce plebiscyt jest 
organizowany od 2009 r. przez tygodnik 
Auto Świat. 

    (mf)

Dobre prognozy potwierdzone!

Z Gliwic za Ocean...

Gliwice to miasto przyjazne biznesowi, dlatego inwestuje tu coraz więcej fi rm z branży 
nowych technologii. W Gliwicach swoje siedziby ulokowały dynamicznie rozwijające się 
fi rmy działające na arenie międzynarodowej. Nowoczesne zakłady działające w mieście 
napędzają rozwój gospodarczy i zapewniają miejsca pracy. Według danych z sierpnia 
2015 r., stopa bezrobocia w Gliwicach wyniosła 6,2%, podczas gdy na Śląsku 8,4%, 
a w kraju 10%
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INNOWACJE

Młodzi, zdolni, pełni pasji: Łukasz, Michał, Zbyszek 
i Karolina. Zamiast biegać z rówieśnikami na impre-
zy, siedzą w warsztacie i konstruują drony. Wysiłek 
i wyrzeczenia się opłaciły – nie tylko powstała firma 
Custom Copters, ale też wizje młodych konstruktorów 
zostały nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie 
Mój Pomysł na Biznes, organizowanym przez Biuro 
Karier Studenckich na Politechnice Śląskiej. 

Najpierw bezzałogowe 
obiekty latające, czyli drony były 
dostępne wyłącznie dla wojska, 
później przeniknęły do sfery spo-
łecznej – stały się narzędziem fo-
tografów i specjalistów od even-
tów. Teraz mają być dostępne 
dla każdego. Zadba o to Custom 
Copters, młoda firma zajmująca 
się fotografią i filmowaniem 
z powietrza, a także  budową 
spersonalizowanych pla orm 
latających i przygotowywaniem 
interaktywnych stanowisk even-
towych. 

Z nieba na ziemię
– Chcieliśmy sprowadzić 

drony z nieba bliżej ziemi, tak by 
wszystkie zainteresowane osoby 
mogły poznać te niesamowite 
urządzenia. Naszym pomysłem 
na biznes jest wprowadzanie 
na rynek personalizowanych 
dronów oraz usług z wykorzy-
staniem tych niesamowitych 
urządzeń. Jako pierwsi w Polsce 
wprowadzamy na rynek even-
towy ofertę, dzięki której każdy 
będzie mógł wcielić się w rolę 
operatora i pilotować prawdzi-
wego drona, po przejściu 3 minu-
towego szkolenia – „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gli-
wice” powiedział Łukasz Sobota, 
współzałożyciel Custom Copters, 
student Automatyki i Robotyki 

na Wydziale Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki.

Firma Custom Copters 
powstała w 2014 r. Tworzą ją 
studenci: Michał Hecel – współ-
założyciel firmy i specjalista do 
spraw technicznych, Zbyszek 
Gorol - konstruktor, Łukasz 
Sobota – współzałożyciel firmy 
i specjalista od PR-u. Wszyscy 
studiują Automatykę i Robo-
tykę na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki. Jest 
jeszcze Karolina Jaenchen – 
graficzka i projektantka. Michał 
i Zbyszek od 10 lat zajmują się 
modelarstwem. Zaczęło się od 
fascynacji modelami samolotów 
i wielogodzinnego testowania 
ich nad płytą gliwickiego lotni-
ska. Nie przypuszczali wówczas, 
że pasja przerodzi się w pracę, 
a modele zamienią na drony. 
Teraz potrafią zbudować plat-
formę latającą, mają wiedzę 
z elektroniki, projektowania 3D, 
informatyki i grafiki. Wylatali 
setki godzin i potrafią pilotować 
bezzałogowce. Kolejnym eta-
pem na drodze do własnej firmy 
było koło naukowe High Flyers 
i uczestnictwo w kilku projektach 
zwieńczone międzynarodowymi 
sukcesami. Wreszcie przyszedł 
czas na Custom Copters. Firmę 
założyli Michał i Łukasz. W lutym 
2014 r. powstała pierwsza plat-

forma firmy, później rozpoczęła 
się współpraca z Akademickim 
Inkubatorem Przedsiębiorczo-
ści i gliwickim Technoparkiem, 
skąd młodzi przedsiębiorcy 
otrzymali zarówno wsparcie, 
jak i konstruktywną krytykę. 
Minął rok – w Custom Copters 
powstały pla ormy octocopter 
CC-1 Illumina  i quadrocopter 
CC-2 Kikker, stworzone m.in. 
w technologii druku 3D. Kon-
struktorzy rozpoczęli prace nad 
realizacją następnych pomysłów 
i prototypów.

– Nasza firma funkcjonuje 
zaledwie od roku. Podobno 
pierwsze 12 miesięcy jest dla 
firm decydujące i 9 na 10 start-
upów kończy działalność niepo-
wodzeniem. Postanowiliśmy być 
tą dziesiątą firmą i odnieść suk-
ces. Naszą wartością jest zespół, 
ciężka praca i zaangażowanie. 

Nie bez znaczenia jest też oto-
czenie, w którym funkcjonujemy 
– Gliwice to zagłębie dronów, 
a ze względu na Politechnikę 
Śląską, Technopark i lokalizację 
- bardzo dobre miejsce do pro-
wadzenia biznesu – mówi Łukasz 
Sobota.

Pomysł na biznes
Custom Copters wygrał 

12 edycję organizowanego przez 
Politechnikę Śląską konkursu 
„Mój pomysł na biznes”. Konkurs 
ma pobudzać innowacyjność 
i przedsiębiorczość wśród pra-
cowników, studentów i absol-
wentów uczelni, a zgłaszane 
pomysły muszą nadawać się 
do wdrożenia, wykorzystywać 
przyjazne środowisku nowocze-
sne technologie i kreować nowe 
miejsca pracy. Spośród 113 zgło-
szeń, wszystkie wymogi najlepiej 

spełnił projekt „Custom Copters 
– Jak zdziałać cuda z odrobiną 
powietrza”, a jego twórcy wygrali 
szkolenie w firmie EMT-System 
i 7 tys. zł.

– Wygrana jest dla nas po-
twierdzeniem, że podążamy do-
brą drogą i otwiera nowe możli-
wości. Dzięki udziale w konkursie 
dużo osób się o nas dowiedziało, 
rozpoczęły się rozmowy z poten-
cjalnymi partnerami. Przede 
wszystkim jednak jest to dla nas 
zastrzyk pozytywnej energii. Wy-
graną zainwestujemy w sprzęt – 
tłumaczy Łukasz Sobota.

Nie ma zadań 
niewykonalnych

Custom Copters dopiero 
rozwija skrzydła. W planach 
mają już jednak m.in. wirtualne 
spacery miast, uruchomienie 
produkcji autorskiej konstruk-
cji ramy czy rozwój systemów 
rozpoznawczych. Są otwarci na 
współpracę i chcą  pozyskiwać 
nowych pracowników. 

– Mamy życie osobiste, zain-
teresowania, dziewczyny, wycho-
dzimy ze znajomymi, jeździmy 
w góry. Wiemy jednak, że aby coś 
osiągnąć trzeba ciężko pracować 
i się nie poddawać, dlatego spo-
ro czasu poświęcamy na pisanie 
prac inżynierskich, a najczęściej 
można nas spotkać w warsztacie 
przy udoskonalaniu kolejnego 
drona czy opracowywaniu kon-
cepcji nowej pla ormy latającej. 
Podobno większość miliarderów 
dorobiło się fortuny przed trzy-
dziestką. Mamy osiem lat na 
potwierdzenie tej teorii – śmieje 
się Łukasz Sobota i dodaje – Nie 
ma zadań nie do wykonania, po 
prostu czasem zrealizowanie 
czegoś dłużej trwa. 

Więcej na temat Cu-
stom Copters można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.ccopters.pl.

    (mf)

Biznes z nieba

W Custom Copters powstały pla  ormy octocopter CC-1 Illumina   i quadrocopter CC-2 Kikker, stworzone 
m.in. w technologii druku 3D. Konstruktorzy rozpoczęli prace nad realizacją następnych pomysłów 
i prototypów. Tworzą drony spersonalizowane. Ich obsługi może nauczyć się każdy. I to w kilka minut

Młodzi ludzie, młoda fi rma. Mają jednak to, co niezbędne by osiągnąć sukces – pomysł i pasję. 
Młodzi konstruktorzy zapowiadają, że wygrana w konkursie Politechniki Śląskiej „Mój pomysł na biznes” to dopiero początek
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Podczas lipcowej sesji Rady Miasta Gliwice podjęto uchwałę, na podstawie której od 1 października zmieniły się stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Mimo podwyżki, która była konieczna, gliwiczanie nadal płacą za wywóz śmieci znacznie mniej niż miesz-
kańcy innych śląskich miast. 

Powodów wzrostu opłat jest kilka. 
Przede wszystkim zwiększył się koszt 
funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Po 1 lipca 
wzrosła częstotliwość odbierania odpa-
dów wielkogabarytowych i selektywnych, 
czyli papieru, szkła czy plas ku, zarówno 
w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielo-
rodzinnej. Do systemu zostały wprowa-
dzone liczne zmiany, które są wynikiem 
uwag i wniosków mieszkańców, które 
napłynęły w ciągu ostatnich dwóch lat 
i mają na celu poprawę jakości świadczo-
nych usług. W ramach zmian, w trakcie 
trwania nowej umowy wszystkie nieru-
chomości jedno- i wielorodzinne zostaną 
wyposażone w pojemniki do gromadzenia 
odpadów biodegradowalnych. 

Ile to kosztuje?
Zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zostały ustalone 
tak, by w całości pokryły koszty systemu 
odbierania śmieci. Z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty odbioru, transpor-
tu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, a także tworze-
nia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów i obsługi administra-
cji systemu oraz edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami. Od 1 października stawka za 
wywóz odpadów dla lokalu o powierzchni 
do 60 m2 włącznie wynosi 0,38 zł za 1 m2; 
dla lokali powyżej 60 m2 ale nie większych 
niż 90 m2 – 0,38 zł za 1 m2 powierzchni 
do 60 m2 a za pozostałe 30 m2 – po 
0,30 zł za m2; dla lokali o powierzchni po-
wyżej 90 m2 ale nie większej niż 120 m2 – 
0,38 zł za 1 m2 licząc powierzchnię do 60 
m2, za kolejne 30 m2 – 0,30 zł, a za każdy 
m2 pozostały do powierzchni od 90 do 
120 m2 – 0,20 zł, natomiast opłata za każ-
dy m2 powierzchni powyżej 120 m2 wy-
niesie 0,10 zł. Opłaty dotyczą wydatków 
za odpady segregowane. W przypadku 
niesegregowanych opłata jest wyższa: 
0,76 zł za 1 m2 w lokalu do 60 m2. W nieru-
chomości o powierzchni do 90 m2 opłata 
wynosi 0,76 zł za m2 licząc powierzchnię 
do 60 m2, a  za pozostałe 30 m2 – 0,60 
zł za 1 m2. W przypadku nieruchomości 
o powierzchni do 120 m2 opłata wynosi 
0,76 zł za powierzchnię do 60 m2, za ko-
lejne 30 m2 – 0,60 zł za m2 oraz 0,40 zł za 
każdy kolejny m2. W lokalu o powierzchni 
powyżej 120 m2 opłaty wynoszą: 0,76 zł 
za każdy m2 biorąc pod uwagę powierzch-
nię do 60 m2, 0,60 zł za każdy metr licząc 
od 60 do 90 m2, 0,40 zł za m2 licząc po-
wierzchnię od 90 do 120 m2 oraz 0,20 zł 
za każdy m2 powierzchni powyżej 120 m2. 
Opłaty wzrosły średnio od 0,8 do 0,30 zł 
za m2 powierzchni mieszkania. 

W Gliwicach najtaniej
W niemal wszystkich śląskich miastach 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są obliczane na podstawie 

liczby osób zamieszkujących dany lokal. 
W zależności od miasta opłaty wynoszą 
od 8 do 13 zł od osoby za odpady segre-

gowane oraz od 14 do 20 zł od osoby 
za niesegregowane. I tak, w sąsiednim 
Zabrzu opłata za śmieci segregowane 
wynosi 10 zł od osoby, w Pyskowicach 
11 zł, w Knurowie 12,80 zł, a w Katowi-
cach 14 zł. Za niesegregowane, analogicz-
nie – 15 zł w Zabrzu, 16 zł w Pyskowicach, 
20 zł w Knurowie i Katowicach. To ozna-
cza, że podczas gdy w Gliwicach cztero-
osobowa rodzina mieszkająca w lokalu 
o powierzchni 60 m2 miesięcznie zapła-
ci za segregowane odpady 22,8 zł, to 
np. taka sama rodzina w Zabrzu zapłaci 
40 zł, a w Katowicach już 56 zł. Za nie-
stegregowane śmieci czteroosobowa 
rodzina z Gliwic zapłaci miesięcznie 
45,6 zł, rodzina z Zabrza 60 zł, a z Katowic 

– 80 zł. W Gliwicach, po podwyżce, stawka 
za odbiór odpadów wynosi maksymalnie 
0,38 zł za m2 w przypadku odpadów se-

gregowanych i maksymalnie 0,76 zł dla 
niesegregowanych. 

Segregujesz – płacisz mniej!
Stawki za niesegregowane odpady 

są dwukrotnie wyższe. Te dysproporcje 
w opłatach związane są m.in. z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska, które 

obliguje gminy do stałego podnoszenia 
poziomu odzyskiwanych surowców, któ-
re do 2020 r. mają osiągnąć 50%. Gminy, 

które nie dostosują się do rozrządzenia 
poniosą kary finansowe. Dlatego wszyscy 
mieszkańcy miasta powinni segregować 
odpady. Jest to nie tylko z korzyścią dla 
budżetu gminy, ale przede wszystkim dla 
środowiska i por ela każdego mieszkańca 
Gliwic. 

    (mf)

Segregacja się opłaca

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy przedsiębior-
ca wybrany w drodze przetargu. Aktualnie w Gliwicach odpady od mieszkańców 
odbiera konsorcjum firm Remondis Gliwice sp. z o.o. oraz Remondis Tarnowskie 
Góry sp. z o.o.

Więcej informacji na temat nowych stawek znaleźć można na stronie 
www.segreguj.gliwice.eu, w zakładce: Terminy i sposób naliczania opłat.
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ARCHITEKTURA

Zabytkowa willa Neumanna przy ul. Rybnickiej 27 wybudowana na początku XX wieku, to obecnie nowoczesny i elegancki budynek Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Z końcem listopada zakończyły się prace modernizacyjne. Utrzymany w jasnej tonacji 
obiekt mocno odznacza się na tle ul. Rybnickiej. 

Mimo, że w willi przeprowadzono 
remont na szeroką skalę, zadbano 
o zachowanie historycznego wyglądu 
obiektu i zabytkowych elementów wy-
stroju wnętrz – po modernizacji powró-
ciły oryginalne witraże, elementy sto-
larki wewnętrznej i kominek. Budynek 
przeszedł gruntowny li ing od funda-
mentów aż po dach. Podczas moderni-
zacji odnowiono elewację, wymieniono 
okna, posadzki, tynki. Pojawiła się też 
nowa dachówka, kolorystycznie kore-
spondująca z elewacją willi. Ponadto 
odtworzono wystrój sali konferencyjnej, 
zamontowano podwieszane sufity, okła-
dziny podłogowe, zainstalowano przyłą-
cza wody i kanalizacji oraz wewnętrzne 
instalacje: wodno-kanalizacyjną, desz-
czową, centralnego ogrzewania oraz 
wentylacji mechanicznej i elektrycznej. 
Wnętrze willi znacznie się zmieniło, ale 
restaurując je na potrzeby spółki zacho-
wano walory architektoniczne budynku. 
Przearanżowano przestrzeń – niektóre 
ściany zostały wyburzone, przebudo-
wano klatki schodowe, pojawiły się 
szklane stopnie. Zmienił się również 
teren wokół willi. Powstały chodniki 
oraz parking na 69 miejsc, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. Powstał 
też nowy układ dróg dojazdowych,  

zmieniono ogrodzenie. Wykonano na-
sadzenia – teren wzbogacił się o drzewa 
i krzewy. W pierwszej połowie 2016 r. 
zostaną przeprowadzone jeszcze roboty 
wykończeniowe w środku obiektu oraz 
prace związane z wyposażeniem wnętrz. 
Remont zabytku kosztował 6,9 mln zł 
ne o. 

Willa przy ul. Rybnickiej została zbu-
dowana w 1926 r. Do 1945 r. należała do 
Artura Neumanna, potomka wpływowej 
rodziny śląskich drukarzy. Artur Neu-
mann był współwłaścicielem wydawnic-
twa publikującego m.in. lokalną gazetę 
„Der Oberschlesische Wanderer”. Po 
II wojnie światowej w willi funkcjono-

wało sanatorium dla studentów Poli-
techniki Śląskiej, a później przedszkole 
i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
W 2009 r. willa ponownie stała się wła-
snością Politechniki Śląskiej. Rok później 
kupiło ją PWiK. 

(mf)

Tym razem zacznę cytatem z „Hamleta” W. Szekspira: „Cóż to czy-
tasz, mości książę? Słowa, słowa, słowa.” Mam świadomość, że 
w Kolorach Miasta zawsze jest więcej słów, a mniej zdjęć ilustrują-
cych mój tekst. Aby nie tylko słowa, słowa, słowa zdominowały dzi-
siejszy tekst, dla odmiany w tym odcinku postanowiłam przedstawić 
więcej zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienie. A co będzie tema-
tem? Remonty, remonty i remonty…

Życzę każdemu urzędnikowi-konser-
watorowi takiej radości, jakiej doznałam 
oglądając odnowiony dawny Żydowski 
Dom Przedpogrzebowy. Końcowy efekt 
zachwyca. Ja jednak chciałabym zwrócić 
uwagę na mniejsze realizacje remontowe 
w Gliwicach, może nie tak spektakular-
ne, ale również zasługujące na naszą 
uwagę.

Na początku opiszę dwa budynki, któ-
rych remonty zrealizowało miasto.

Pierwszy to dawny funkcjonalistyczny 
dom młodzieży Carl Liegen Heim projek-
tu Petera Birkmanna z 1929 r.  – obecnie 
przedszkole przy ul. Brzozowej (na rogu 
z ul. Jodłową). Ikona modernizmu wśród 
specjalistów, jednak większości mniej zna-
ny ze względu na lokalizację poza centrum 
miasta. Największym problemem w tym 
przypadku było oczyszczenie okładziny 
ceramicznej fragmentu elewacji. Kiedyś 
zamalowano ją farbą emulsyjną. Następną 
trudnością było odtworzenie charaktery-
stycznych dla gliwickiego modernizmu 
detali architektonicznych elewacji o ry-
flowanej fakturze.

Drugi przykład to kamienica zlokalizo-
wana w Bojkowie, przy ul. Łanowej 2. 

W tym przypadku należało rozwiązać 
prawie wykluczające się zagadnienia – ter-
momodernizację z koniecznością odtwo-
rzenia historycznego wyglądu. Udało się 
jak widać na załączonym zdjęciu.

Dwa ostatnie przykłady remontów, 
to realizacje sfinansowane przez wspól-
noty mieszkaniowe. Zabytkowa kamie-
nica przy ul. Księcia Ziemowita 15 (róg 
ul. Stalmacha). Secesyjne detale fasad 
zostały w mistrzowski sposób odrestau-
rowane. Nie zapomniano również o usza-
nowaniu historycznego wyglądu elewacji 
od strony podwórka. A to nie zdarza się 
często. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 
24 znowu udało się połączyć ocieplenie 
z wymogami konserwatorskimi. Odtwo-
rzenie linearnych detali oraz faktury tynku 
nie było łatwe. Przyjęta kolorystyka ele-
wacji nawiązuje do oryginalnej. 

W obu przypadkach zaangażowanie 
mieszkańców, zarządu wspólnoty i oczywi-
ście wykonawców dało świetne rezultaty. 
Bardzo im za to dziękuję. Miasto wzbo-
gaciło się o następne wyremontowane 
obiekty.

Ewa Pokorska 
Miejski Konserwator Zabytków 

Kolory miastaul. Brzozowa ul. Ziemowita

ul. Łanowa ul. Jagiellońska
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SPOŁECZEŃSTWO

Jesień życia wcale nie musi być nudna. Miasto Gliwice od wielu lat zachęca najstarszych gliwiczan, by aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. 
Oferta skierowana do seniorów z Gliwic z roku na rok jest coraz bogatsza. Propozycji jest bardzo dużo. Seniorze, poznaj je... 

Gliwice – miasto dobre dla seniora!

Samorząd od serca!

BĄDŹ AKTYWNY 

Do aktywnego spędzania wolnego czasu gliwiczan w jesieni życia zachęcają m.in. bezpłatne zajęcia nordic walking, czyli coraz 
popularniejszego marszu z kijkami. Treningi rozpoczynają się w każdą środę o godz. 14.30 przed siedzibą Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach (ul. Chudoby 10). Maszerować, pod okiem instruktorów, 
można też po specjalnej ścieżce do nordic walking w Żernikach. Tamtejszy klub seniora zaprasza do wspólnych ćwiczeń 
we wtorki i piątki od godz. 16.00. Miasto organizuje też bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla osób powyżej 65 roku życia. 

ZDOBYWAJ WIEDZĘ

Muzealny Uniwersytet Trzeciego Wieku to cykl zorganizowany przez 
Muzeum w Gliwicach, który powstał na fali popularności „środy dla 
seniora” czyli bezpłatnego oprowadzania po wystawach. Wstęp na te 
spotkania jest oczywiście bezpłatny, ale z uwagi na to, że cieszą się one 
dużą popularnością, miejsca trzeba rezerwować wcześniej. Z kolei tym, 
którzy chcą sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie z pomocą 
przychodzi Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, która organizuje 
bezpłatne kursy komputerowe i mul medialne dla starszych gliwiczan. 

ZAPŁAĆ MNIEJ

W ramach programu „Gliwicki senior 67+ 
i 75+” każdy mieszkaniec miasta, spełniający 
te kryteria wiekowe, może korzystać z Karty 
Seniora. Dokument uprawnia do zniżek na 
bilety wstępu na kryte pływalnie (Delfin, 
Mewa, Olimpijczyk), do Palmiarni Miejskiej, 
na sztuczne lodowisko „Piruet”, na korty 
tenisowe MZUK przy ul. Kosynierów i do od-
działów Muzeum w Gliwicach. Posiadacze 
karty mogą też liczyć na zniżki u licznych part-
nerów tego programu, m.in. w prywatnych 
placówkach medycznych, ośrodkach wypo-
czynkowych, sklepach i przedsiębiorstwach 
działających w różnych branżach. Wniosek 
o wydanie Karty Seniora można pobrać 
w Biurze Obsługi Interesantó w Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach lub ze strony interneto-
wej Miasta Gliwice. Wypełnione formularze 
przyjmuje Konsultant ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Lista partnerów programu jest 
dostępna na stronie miasta www.gliwice.eu 
lub w wersji papierowej  w Biurze Obsługi 
Interesantów.

ROZWIJAJ PASJE

Jesień życia to doskonały czas, by rozwijać swo-
je zainteresowania. Tych, którzy chcą stanąć 
na scenie zaprasza Grupa Teatralna Seniorów, 
działająca przy Centrum Organizacji Kulturalnych 
(ul. Studzienna 6). Nauka improwizacji, dykcji, 
pantomimy i pozostałych umiejętności przydat-
nych aktorom odbywa się w poniedziałki i czwart-
ki (co 2 tygodnie). Dla muzykujących (zarówno 
grających na instrumentach jak i śpiewających) 
stworzono z kolei Zespół Muzyczny Seniorów. 
Wolny czas można wykorzystać również poma-
gając innym, np. dołączając do Akademii Wo-
lontariatu Seniora. Swoim czasem dzielą się też 
panie z grupy Baśniowych Babć, które odwiedzają 
gliwickie przedszkola. Informacje o działaniach 
dla i na rzecz seniorów znajdują się na stronie 
www.gcop.gliwice.pl w zakładce „Strefa Seniora”.

DOŁĄCZ DO KLUBU

Seniorzy mają swoje święto – do kalendarza 
gliwickich imprez na stałe wpisał się Rodzinny 
Piknik Seniora. Rozpoczyna go barwny korowód 
seniorów, który maszeruje do Parku Chopina. 
To okazja, by spotkać się i pobawić, bo w pro-
gramie znajdują się zawsze konkursy, zawody 
sportowe, występy artystyczne i pokazy. Przy 
alejkach ustawiane są także przydatne stoiska in-
formacyjne.  A na co dzień seniorzy mogą szukać 
towarzystwa i atrakcji m.in. w Klubach Seniora. 
Na terenie Gliwic działa ich aż trzynaście. 

Miasto Gliwice zostało wyróżnione tytułem „Samorządu od serca” za realizację programów zdrowotnych zwiększających wczesną diagno-
stykę oraz podnoszących świadomość społeczną w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego wśród mieszkańców. 

Tytuł został przyznany przez organi-
zatorów kampanii „Ciśnienie na Życie” 
poświęconej profilaktyce kardiologicznej. 
Łącznie wyróżniono 14 jednostek samo-
rządowych wykazujących szczególne za-
interesowanie projektem. Od 2012 roku 
w całej Polsce bezpłatnie przebadano 
serca ponad 112 tys. osób. W trakcie 
trwania kampanii można było poddać 

się badaniom przesiewowym oraz po-
miarom ciśnienia tętniczego w specjalnie 
przystosowanych do tego autobusach. 
Akcję prowadzono również w Gliwicach. 

Choroby serca i układu krążenia są 
uważane za największego seryjnego za-
bójcę XXI stulecia. Warto wiedzieć na ich 
temat jak najwięcej, badać się regularnie 
i prowadzić zdrowy tryb życia. Gliwice 

znalazły się w grupie najbardziej aktyw-
nych miast, jeśli chodzi o opracowywanie 
i wdrażanie programów zdrowotnych 
z zakresu chorób układu sercowo-naczy-
niowego. Miasto z własnej inicjatywy re-
alizuje działania mające na celu promocję 
profilaktyki zdrowotnej. Przykładów jest 
sporo. Jednym z nich była zorganizowana 
w czerwcu ubiegłego roku akcja „Krąże-

nie ku Zdrowiu”.  W jej ramach można 
było wziąć udział w otwartej konferencji 
medycznej, przyłączyć się do treningu 
nordic walking, wycieczki rowerowej, 
a przede wszystkim – skorzystać z bez-
płatnych badań, konsultacji i zajęć. 

    (as)

Miasto Gliwice od lat albo organizuje we własnym zakresie, albo włącza się w różnego rodzaju akcje zdrowotne o charakterze profi laktycznym 

(mag)
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SPORT

Z Ruchem na plus.
Z Górnikiem na minus

Niezwykły turniej. Po raz drugi 
w Gliwicach!

Dwa mecze w pięć dni rozegrali piłkarze gliwickiego Piasta z trudnymi przeciwnikami. W piątek pewnie wygrali na własnym stadionie 
z Ruchem Chorzów 3:0 (2:0). We wtorek przegrali z Górnikiem w Zabrzu 2:5 (2:1). 

Wtorkowy mecz w Zabrzu 
rozpoczął się po myśli gospo-
darzy. W 7. min. sędzia podyk-
tował rzut karny dla Górnika. 
Jedenastkę wykorzystał Roman 
Gergel. Po utracie gola Piast ru-
szył do przodu spychając rywala 
do defensywy. W 36. min. w za-
mieszaniu pod bramką Górnika 
piłkę do własnej siatki wpakował 
obrońca zabrzan Mateusz Sło-

dowy. Był remis 1:1, ale… tylko 
przez 3 minuty, bo uskrzydlony 
wyrównaniem Piast w 39. min. 
zdobył drugiego gola. Wyśmieni-
tym strzałem w długi róg popisał 
się Mateusz Mak. Wydawało się, 
że podopieczni Radoslava Látala 
mają przeciwnika w garści. Tym 
bardziej, że początek drugiej 
połowy wyglądał nieco lepiej 
w wykonaniu gości. Zabrzanie 

od czasu do czasu tylko kon-
trowali, ale byli nieskuteczni. 
W 56. min. Aleksander Kwiek 
strzałem z dystansu doprowa-
dził do remisu. Piłka wpadła 
do bramki po rykoszecie. Od 
60. min. sytuacja diametralnie 
się zmieniła. Stało się coś nie-
prawdopodobnego. Skuteczno-
ścią błysnął słowacki pomocnik 
Górnika – Roman Gergel, który 
strzelił dla zabrzan trzy gole – 
w 60. min, 61. min. i 82. min. 
Piast przegrał więc z Górnikiem 
2:5 (2:1). – Przyjechaliśmy do 
Zabrza chyba zbyt pewni siebie. 
Inna sprawa, że chcieliśmy grać 
w piłkę. Naszym celem była gra 
kombinacyjna, a nie agresywna. 
Gospodarze mieli całkiem inny 
plan... – mówił na pomeczo-
wej konferencji prasowej tre-
ner gliwiczan, Radoslav Látal. 
– W przerwie  prosiłem zawod-
ników, żeby przestali popełniać 
powtarzalne błędy. Druga poło-
wa rozpoczęła się dla nas rów-
nież źle... W naszą grę wdarł się 
chaos i zakończyło się tak, a nie 
inaczej. Mam nadzieję, że kibice 
nam to wybaczą – dodał Látal.

W znacznie lepszych na-
strojach piłkarze Piasta kończyli 
piątkowy mecz w Gliwicach. 

Bez większych problemów 
wygrali z Ruchem 3:0 (2:0). Piast 
Gliwice ciągle przewodzi ligo-
wemu zestawieniu z bezpieczną 
przewagą punktową. Ale przed 

gliwiczanami teraz trzy trudne 
mecze: dwa u siebie z Cracovią 
(5 grudnia) i Lechem Poznań 
(20 grudnia) oraz na wyjeździe 
z Legią Warszawa (13 grudnia).

5 grudnia w hali sportowej „SOŚNICA” odbędą się Mistrzostwa Polski Domów 
Dziecka w Futsalu. Do Gliwic przyjedzie 12 drużyn. W imprezie wystąpi około setka 
zawodników. Ambasadorem tegorocznych rozgrywek jest Sławomir Peszko – re-
prezentant Polski w piłce nożnej. 

Inicjatywę wspierają również 
Jarosław Tkocz, asystent trenera 
Adama Nawałki oraz Błażej Kor-
czyński, strzelec ponad trzystu 
bramek w ekstraklasie futsalu. 
Podczas turnieju zawodnikom 
kibicować będzie Małgorzata 
Socha, znana i lubiana aktor-
ka! – Chcemy promować futsal. 
Chcemy zainteresować dzieci 
uprawianiem sportu i poka-
zać im, że dzięki ciężkiej pracy 
mogą osiągnąć sukces. Nasi 
wychowankowie przez cały rok 
czekali na te Mistrzostwa – mówi 
Wojciech Kijewski, jeden z orga-
nizatorów II Mistrzostw  Polski 
Domów Dziecka w Futsalu.

Podczas turnieju zaprezen-
tują się również zespoły z Gli-
wic – Dom Dziecka nr 2 i Dom 
Dziecka nr 3. W ubiegłym roku 

Dom Dziecka nr 3 zajął czwarte 
miejsce. Czy podczas tej edycji 
gliwickie zespoły mają szansę 
na miejsce na podium? Z pewno-
ścią, choć poprzeczka jest bardzo 
wysoko zawieszona! 

Zawody, które będą roz-
grywane w hali „SOŚNICA” to 
mistrzostwa, więc mistrzowska 
musi być również ich oprawa. 
Dlatego podczas finałowych 
rozgrywek zabrzmi hymn Pol-
ski. – W tamtym roku to był 
bardzo wzruszający moment. 
Kiedy zabrzmiały pierwsze nuty, 
w oczach dzieci pojawiły się 
łzy. Uroczysty charakter miała 
również dekoracja zwycięzców. 
Nagrody wręczali Pan Krys an 
Tomala, Zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice oraz Pan Marek 
Pszonak, Przewodniczący Rady 

Miasta Gliwice – dodaje Kijew-
ski. Jak podkreślają organizato-
rzy: najważniejsza jest zabawa, 
ale zawodnicy rywalizują rów-
nież o cenne nagrody. Wśród 
prezentów dla uczestników są 
również upominki, które prze-
kazał… Robert Lewandowski 
– nasza największa gwiazda 
piłkarskiej reprezentacji Polski! 

5 grudnia pierwszy mecz roz-
pocznie się o godz. 9.00. Około 
godz. 15.30 planowany jest poka-
zowy mecz z udziałem kadrowi-
czów Jerzego Engela, czyli byłych 
zawodników reprezentacji Polski 
z Mistrzostw Świata w 2002 ro-
ku. Być może zobaczymy w Gli-
wicach Macieja Żurawskiego, 
Michała Żewłakowa czy Kamila 
Kosowskiego – znanych i lubia-
nych piłkarzy, którzy jeszcze nie 

tak dawno stanowili o sile naszej 
kadry narodowej.

Impreza została dofinanso-
wana z budżetu Miasta Gliwice. 
Partnerami wydarzenia są: Piast 

Gliwice, Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych oraz liczni sponsorzy, 
darczyńcy i patroni medialni.

(as)

Piłkarze Górnika nie przebierali w środkach w walce o piłkę.
Wiele ich akcji kończyło się faulem

Tak cieszyli się piłkarze Piasta po zwycięstwie nad Ruchem Chorzów.
Oby takich obrazków nie zabrakło w kolejnych meczach
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KULTURA

Gliwicka Orkiestra Kameralna obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności artystycznej. Wszystko zaczęło się w 2000 roku, przy okazji 
obchodów 750-lecia Miasta Gliwice. Rodzący się zespół miał uświetnić miejski jubileusz. Udało się. I udaje… do dziś!

Orkiestra  powstała dzięki inicjatywie 
prof. Jana Ballarina – dyrektora Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach, 
Andrzeja Rosoła – dyrygenta, Waldemara 
Staniczka – skrzypka i menadżera oraz 
przedstawicieli władz samorządowych 
Gliwic. Koncert inauguracyjny odbył się 
27 maja 2000 roku. – Było wiele rozmów 
kuluarowych. Zauważyliśmy potrzebę 
ze strony słuchaczy i wykonawców. 
W Gliwicach mamy naprawdę wspaniały 
potencjał artystyczny. Postanowiliśmy go 
wykorzystać. Posegregowaliśmy naszą 
działalność tematycznie. Jest część edu-
kacyjna, mistrzowska i popularyzatorska 
dla szerokiego grona odbiorców – mówi 
Waldemar Staniczek, szef orkiestry i pre-
zes Fundacji Gliwickiej Orkiestry Kame-
ralnej. W składzie orkiestry znajdują się 
wybitni muzycy wywodzący się z Gliwic 
i Śląska, którzy stale pracują i współpracu-
ją z wieloma instytucjami artystycznymi 
– Sinfonia Varsovia, NOSPR w Katowicach, 
Filharmonia Śląska oraz Gliwicki Teatr Mu-
zyczny. – Połączenie wybitnych i doświad-
czonych muzyków zaowocowało stworze-
niem niezwykle sprawnego i dojrzałego 
zespołu, który w krótkim czasie osiągnął 
wysoki poziom artystyczny. Koncertowa-
nie w orkiestrze to zajęcie zespołowe. 
Zdarza się, że występujemy w składzie 
dwudziestoosobowym. Są też koncerty, 
w których udział bierze nawet sześć-
dziesiąt osób. To już spore wyzwanie, by 
wszystko brzmiało jak należy. Ale czego 
się nie robi dla pasji? – dodaje Waldemar 
Staniczek. Z zespołem pracowało wielu 
sławnych dyrygentów i wybitnych soli-
stów. W programach muzyki kantatowo-
-oratoryjnej z orkiestrą śpiewały również 
znane na Śląsku i w całej Polsce chóry.

ILE GUSTÓW, TYLE PROPOZYCJI
Na przestrzeni ostatnich piętnastu 

lat Gliwicka Orkiestra Kameralna wyko-

nała wiele zróżnicowanych programów 
artystycznych – od muzyki barokowej po 
współczesną. Koncertowała w różnych 
miejscach i sceneriach – najczęściej 
w gliwickich świątyniach, Centrum Edu-
kacyjnym im. Jana Pawła II, na Politechni-
ce Śląskiej, na scenie Gliwickiego Teatru 
Muzycznego oraz w Ruinach Teatru 
„Victoria”. Były też koncerty plenerowe, 
m.in. w Parku Chopina oraz na Kąpieli-
sku Leśnym. – Najczęściej koncertujemy 
w Gliwicach. Realizujemy swoje kon-
certy w ramach cyklów o zróżnicowa-
nym repertuarze. Wśród nich są m.in. 
„Mistrzowskie Interpretacje”, „Estrada 
Młodych”, „Musica Sacra” czy doskonale 
znane już mieszkańcom przedsięwzięcia 
realizowane na wolnym powietrzu jak 
np. koncerty na  „Pożegnanie Lata” 
– mówi szef orkiestry. Muzycy wielokrot-
nie prezentowali także swoje możliwości 

na wyjazdach, promując przy okazji nasze 
miasto. Występowali m.in. w Warszawie, 
Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, 
Knurowie, Strzelcach Opolskich, Prze-
myślu, Wodzisławiu Śląskim, Bieruniu, 
Raciborzu oraz w Tychach.

TO JEST DOBRY ROK
W pierwszych dziesięciu latach Gli-

wicka Orkiestra Kameralna działała pod 
patronatem Gliwickiego Towarzystwa 
Muzycznego założonego w 2001 roku 
z siedzibą w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, 
uczestnicząc jednocześnie w promocji 
młodych artystów i wzbogacając ofertę 
kulturalna miasta. 

W 2011 roku została powołana Fun-
dacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, 
która obecnie wspiera jej działalność wraz 
z Agencją Artystyczną WENA.

Pod koniec września na uroczystości 
wręczenia nagród w dziedzinie kultury 
Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej 
została uhonorowana Nagrodą Prezyden-
ta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dzie-
dzinie upowszechniania kultury. – Ten rok 
jest dla nas wyjątkowy. Mamy jubileusz, 
z którego bardzo się cieszymy. Dostaliśmy 
Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice. To 
uskrzydla. Naszym głównym celem jest 
dalsza działalność na wysokim poziomie 
no i koncerty oczywiście. W Gliwicach 
i poza Gliwicami – podkreśla Waldemar 
Staniczek.

Uroczystości związane z jubileuszem 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej mają – jak 
na orkiestrę przystało – charakter muzycz-
ny. Wszystkie koncerty odbywające się 
w tym roku wpisują się w jubileusz. 

     (as)

Niech żyją nam!
Niech grają nam!

Gliwicka Orkiestra Kameralna często koncertuje w plenerze. 
Na zdjęciu koncert na „Pożegnanie Lata” w Parku Chopina, tuż przy Palmiarni…

Wyjątkowe miejsce. Wyjątkowy koncert. Carmina Burana, muzyczne wydarzenie 
w Ruinach Teatru „Victoria” 

Od 20 do nawet 60 osób liczy zespół Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Skład zespołu uzależniona jest od programu artystycznego 
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KULTURA

Młodzi aktorzy
nagrodzeni

Mikołajki: 
fi lmowe i teatralne

Prezent 
dla czytelników

25 listopada w sali teatralnej Centrum Kultury Studenckiej „MRO-
WISKO” odbyły się IX Dziecięce i Młodzieżowe Formy Teatralne 
FORMY 2015, pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice. 

W wydarzeniu, organizowanym 
przez Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach, 
wzięli udział uczniowie gliwickich szkół 
podstawowych i podopieczni Domu 
Dziecka. Młodzi aktorzy zaprezentowali 
się przed profesjonalnym jury, w któ-
rym zasiadali:  Grażyna Styś (reżyser, 
teatrolog współpracujący z Teatrem 
„A”), Grażyna Oszczepalińska (Zastępca 
Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach) oraz Joanna Kołoczek-Wybierek 
(Dyrektor Domu Dziecka Nr 3). Pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 14 za przedstawienie pt. „Złota rybka, 
czyli bojka o przepadzitych ludziach”. 
Drugie miejsce na podium przypadło 
Szkole Podstawowej nr 39 za przed-
stawienie pt. „Czerwony Kapturek”. 
Trzecią nagrodę wywalczyła Szkoła Pod-
stawowa nr 8, która pokazała spektakl 
„Zofia Kossak – znana i nieznana”. Jury 
doceniło też uzdolnionych, młodych 

aktorów, którzy wcielili się w role Wilka 
i Niani. 

Spotkanie ze św. Mikołajem, Kacprem i Emmą, a może z Kotem 
w butach? Gliwicki Teatr Muzyczny i kino Amok przygotowały 
mikołajkowe propozycje dla najmłodszych.

Mikołajkowy, teatralny prezent można 
zrobić swoim pociechom już 3 grudnia. 
Tego dnia w repertuarze gliwickiego te-
atru znów znajdzie się „Kot w butach”. 

– To pełna ciepła i humoru baśń 
muzyczna dla najmłodszych widzów, roz-
śpiewane i roztańczone widowisko rozgry-
wające się w malowniczych dekoracjach 
– zachęcają pracownicy GTM. 

Przedstawienie zostało uhonorowane 
nagrodą Złota Maska 2004 w kategorii 
„Spektakl roku dla dzieci”, a w ubiegłym 
roku, w ramach projektu „Internetowy 
Teatr TVP dla szkół”, transmisję ze spek-
taklu można było oglądać w całej Polsce. 
Na żywo będzie można go zobaczyć 
3 i 4 grudnia o godz. 9.30 i 12.00 oraz 
5 grudnia o godz. 14.00 i 17.00. Szczegóły: 
www.teatr.gliwice.pl.

Święty Mikołaj odwiedzi 6 grudnia 
grzeczne dzieci… i kino Amok. Podczas 
spotkania z tym niezwykłym gościem 
dzieci poznają historię świętego. Będzie 
wspólne śpiewanie piosenek i zabawa. 
Mikołaj przekaże też najmłodszym, 
przygotowane wcześniej przez rodziców, 
prezenty. W świąteczny klimat wprowadzi 
wszystkich film „Magiczne święta Kacpra 
i Emmy”, który otworzy drugą edycję 
kinowego cyklu Dzieciaki na Horyzoncie. 
Mikołajki w Amoku wystartują 6 grudnia 
o godz. 15.30. Szczegóły: www.amok.
gliwice.pl.

* Świętego Mikołaja będzie można też 
spotkać 6 grudnia na gliwickim Rynku – 
szczegóły na ostatniej stronie „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego – Gliwice”.* (mag)

Mikołajkowy nastrój będzie można poczuć w nadchodzący weekend 
w  bibliotekach. 

Z okazji zbliżających się świąt Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach szykuje 
prezent dla swoich czytelników – zwłasz-
cza tych zapominalskich. 

5 grudnia we wszystkich placówkach 
w mieście będzie obowiązywała amne-
s a. Każdy, kto zapomniał o terminowym 
zwrocie książek, gier czy płyt może tego 
dnia oddać je nie płacąc kary.

To nie koniec biblioteczno-świątecz-
nych atrakcji. Pracownicy MBP zapraszają 
do wymiany książek czyli akcji bookcros-
singowej. Od 4 do 6 grudnia we wszyst-
kich gliwickich filiach znajdą się specjalne 
miejsca, w których będzie można zrobić 
prezent sobie i innym: zostawić książki, 
których już nie czytamy i zabrać takie, 
które przynieśli inni czytelnicy.         (mag)
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

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

nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na 
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

UŻYTKOWE

LOKALE 
NA SPRZEDAŻ

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

  UL. BOJKOWSKA 12, lo-
kal nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuch-
nia, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce 
schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 74 300,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 
2015 r. od godz. 13.45 
do 14.00
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. KRZYWA 9B, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 51,47 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce 
schodowej
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 98 800,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 
2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. NAŁKOWSKIEJ 1, lokal 
nr 6, I piętro, pow. 85,41 m2, 
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 146 500,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin oględzin: 4 grudnia 
2015 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. BRACKA 16, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 43,15 m2 
+ piwnica 5,07 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, WC, przedpokój

Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 83 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 
2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. STYCZYŃSKIEGO 25, 
lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia 
(brak wentylacji grawitacyj-
nej), łazienka z WC, przed-
pokój (lokal nie posiada 
ogrzewania)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. PRZEMYSŁOWA 6B, 
lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia 
z dostępem do WC na pół-
piętrze klatki schodowej 
(pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 53 640,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 4 grudnia 
2015 r. od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 46, 
lokal nr 21, IV piętro, pow. 
36,30 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przed-
pokój
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  Garaż usytuowany na pół-
noc od UL. KOZIELSKIEJ, 
pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 12 800,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 48, 
lokal nr U-I, parter, pow. 
17,91 m2 + WC 1,15 m2, 
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 40 680,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 
2015 r. od godz. 14.15 
do 14.25
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 14, lo-
kal nr 12, IV piętro, pow. 
24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 24 930,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 
2015 r. od godz. 14.35 do 
14.50
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal 
nr I, parter, pow. 35,82 m2, 
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 86 600,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 
2015 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 5, lokal 
nr II, parter, pow. 29,65 m2 
+ komórka 8,37 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 36 400,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 
2015 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

  UL. CHORZOWSKA 10, lokal 
nr II, parter, pow. 65,38 m2, 
4 pomieszczenia, pomiesz-
czenie higieniczno-sani-
tarne
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 170 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 
2015 r. od godz. 14.25 do 14.40
Termin wpłaty wadium: 
11 grudnia 2015 r.

MIESZKALNE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru położonego w rejonie 
ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XI/270/2015 z 19 listopa-
da 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej 
i Płażyńskiego.

Szczegółowe granice obszaru objętego 
planem określa załącznik graficzny do-
stępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego pod adresem: 

www.gliwice.eu (Samorząd/Biblio-
teka/Uchwały Rady Miejskiej od 
1969 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego.

Wnioski należy składać na piśmie, 
w terminie 25 dni od daty ukazania 
się niniejszego ogłoszenia, tj. do 
28 grudnia br. – pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
44 - 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
– w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb). Do wnio-
sku można dołączyć kserokopię mapy 
ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie 
z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie za wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod numerem telefonu 
32/238-56-78.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ulicy Kozielskiej 

i na wschód od ulicy Lubelskiej
 (sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXIV/661/2013 

Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 r.).

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy 
z 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. DzU z 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.), a także zgodnie 
z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (t. j. DzU 
z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), 
zawiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice, dla 
obszaru obejmującego część Osiedla 
Brzezinka, położoną na południe od 
ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy 
Lubelskiej wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko, od 10 grudnia 
2015 r. do 13 stycznia 2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ad-
res: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), 
w następujący sposób:

•  poniedziałki i piątki 
– w godz. 8.00 – 12.00

•  wtorki i środy 
– w godz. 12.00 – 16.00

•  czwartek 31 grudnia 2015 r.
 – w godz. 8.00 – 12.00

•  pozostałe czwartki 
– w godz. 13.00 – 17.00

w pokoju numer 512 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w ww. projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami rozpocznie się 11 stycz-
nia 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – sala 
146 (I piętro). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej 
wyżej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do  27 stycznia 2016 r.

Uwagi mogą również dotyczyć progno-
zy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnio-
nych przez Prezydenta Miasta Gliwice 
dodatkowo Rada Miasta Gliwice.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na wolne mieszkania w zasobach TBS. 
Wnioski należy składać do 21 grudnia 2015 r.

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:

Lp. Adres
Czynsz
Stawka

11,89 zł/ m2

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja

1. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

20 372,00 zł
15%

5573,00 zł

2. Zabrska 13/18
IV piętro

391,54 zł
bez mediów

1 pokój
32,93 m2

11 450,00 zł
10%

4698,00 zł

3. Mikołowska 25/19
III piętro

946,80 zł
bez mediów

3 pokoje
79,63 m2

55 375,00 zł
20%

11 362,00 zł

4. Mikołowska 21/3
I piętro

996,38 zł
bez mediów

3 pokoje
83,80 m2

43 706,00 zł
15%

11 957,00 zł

5. Żabińskiego 17/3
parter

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł

6. Żabińskiego 17/10
II piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł

7. Żabińskiego 21/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2

12 430,00 zł
10%

5101,00 zł

8. Żabińskiego 21/7
I piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

39 728,00 zł
20%

8151,00 zł

9. Żabińskiego 53/8
II piętro

400,69 zł
bez mediów

1 pokój
33,70 m2

11 717,00 zł
10%

4808,00 zł

10. Andersena 18/9
II piętro

590,93 zł
bez mediów

2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20%

7091,00 zł

11. Andersena 36/10
III piętro

728,98 zł
bez mediów

2 pokoje
61,31 m2

63 952,00 zł
30%

8748,00 zł

12. Andersena 48/2
parter

504,25 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

46 388,00 zł
30%

6051,00 zł

13. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł

14. Andersena 48/9
II piętro

699,36 zł
bez mediów

2 pokoje
58,82 m2

61 355,00 zł
30%

8392,00 zł

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru. 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: działka nr 920/5, obręb 
Żerniki, wraz z udziałem wynoszącym ¼ w prawie 
własności działki nr 920/8, obręb Żerniki, położone 
przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 8 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 152 000,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanych: 
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy ul. Tarno-

górskiej 151, KW GL1G/00027004/0, 
• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, przy 

ul. Tarnogórskiej 149, KW GL1G/00028923/5, 
w tym 3 wyodrębnione lokale mieszkalne 
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9, 
GL1G/00059334/5.

Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 546 784,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 póżn. zm.).
Wadium: 54 680,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obej-
mującej działki nr 893, 912, obręb Przyszówka, 
KW GL1G/00049970/2 przy ul. Przyszowskiej.
Termin przetargu: 29 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 334 000,00 zł
Wadium: 33 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 grudnia 2015 r.

I rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczo-
nym, na sprzedaż prawa własności niezabudowa-
nych nieruchomości położonych w Gliwicach przy 
ul. Dolnej Wsi: oznaczonej jako działka nr 204, obręb 
Wójtowa Wieś, o powierzchni 0,2728 ha, zapisanej 
w KW nr GL1G/00125081/0 oraz oznaczonej jako 
działka nr 207, obręb Wójtowa Wieś, o powierzchni 
0,1914 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00023821/5, 
stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin rokowań: 14 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
Cena wywoławcza: 379 500,00 zł
Zaliczka: 38 000,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
8 stycznia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości zabudowanej, ozna-
czonej jako działka nr 202, obręb Trynek, o pow. 
0,0182 ha, położonej przy ul. Jasnej w Gliwicach, 
zapisanej w KW nr GL1G/00129781/5.
Termin przetargu: 14 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 52 000,00 zł
* Cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DzU 
nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości obejmującej nieza-
budowane działki nr 606 i 607/1, obręb Kłodnica 
KW GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 20 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
twa 21, sala nr 254

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 054 600,00 zł
Wadium: 305 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 stycznia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości obejmującej nie-
zabudowaną działkę nr 607/2, obręb Kłodnica, 
KW GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 20 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 768 500,00 zł
Wadium: 176 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste gruntu z jednoczesną sprzedażą 
prawa własności zabudowań. Przedmiotem przetargu 
są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-

rzowskiej o pow. 0,4706 ha, księga wieczysta 
GL1G/00041447/1,

• 70, obręb Żorek, położona przy ul. Chorzow-
skiej 103 o pow. 0,6357 ha, księga wieczysta 
GL1G/00086530/7,

• 395/2, obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha, księga 
wieczysta GL1G/00086530/7,

• 73, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o pow. 0,0076 ha, księga wieczysta 
GL1G/00012308/3,

• 74, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o pow. 0,0014 ha, księga wieczysta 
GL1G/00032053/6,

• 22/7, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o pow. 0,7109 ha, księga wieczysta 
GL1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu: 2,8339 ha.
Termin przetargu: 27 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 5 990 038,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości prawa własności 
gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej w przetargu, 
tj. 65,72% ceny – wartość gruntu i 34,28% – wartość budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 
25% prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 
ze zm.).
Wadium: 600 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto, o pow. 

0,0083 ha, położona przy ul. Gen. Andersa 66 
w Gliwicach, z księgi wieczystej nr GL1G/
00045033/4, 

• działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, o pow. 
0,6560 ha, położona pomiędzy ul. Kozielską 
a ul. Gen. Andersa w Gliwicach, z księgi wieczystej 
nr GL1G/00045033/4.

Łączna pow. gruntu: 0,6643 ha.
Termin przetargu: 3 lutego 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 150 000,00 zł
Wadium: 115 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomości, 
oznaczonej jako działka nr 1325/2, obręb Sośnica, 
o pow. 0,2343 ha, położonej przy ul. Żeromskiego 
w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00001426/6. 
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 316 800,00 zł
Wadium: 31 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na 
bip.gliwice.eu 

w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity DzU z 2015 r., poz.782 z późm. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy Pla-
cu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nierucho-
mości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nie-
ruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
 nr 305/2015 do 11 grudnia 2015 r.,
 nr 306/2015 do 16 grudnia 2015 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, sta-
nowiące własn  ość Miasta Gliwice:
 nr 307/2015 do 17 grudnia 2015 r.,
 nr 308/2015 do 17 grudnia 2015 r.,
 nr 309/2015 do 17 grudnia 2015 r.,
 nr 310/2015 do 17 grudnia 2015 r.

przeznaczone do sprzedaży:
 nr 710-711, 734-736 do 9 grudnia 

2015 r.,
 nr 740-745 do 14 grudnia 2015 r.;
przeznaczone do wynajęcia (lokale użyt-
kowe):
 nr 737 do 14 grudnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego organizowanego 

wg procedur określonych „Regulaminem PWiK Gliwice” pn.

„Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów 
eksploatowanych w PWiK Gliwice”.

Termin składania ofert: 8 grudnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2015 r. o godz. 10.10

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

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych, pn.:

 Rozbiórka budynku mieszkalnego, garażu 
i budynku gospodarczego przy ul. Kotlarskiej 3 
w Gliwicach.
Termin składania ofert: 4 grudnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2015 r. o godz. 10.00

 Remonty mieszkań w budynkach gminnych 
i TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miej-
skich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Miesz-
kańców nr 4 , nr 6 i nr 10.
Część 1 – Zadanie nr 1. Remonty mieszkań w bu-
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.
Część 2 – Zadanie nr 2. Remonty mieszkań w bu-
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.
Część 3 – Zadanie nr 3. Remonty mieszkań w bu-
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10.

Termin składania ofert: 7 grudnia 2015 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00.

Szczegóły na www.tbs2.pl
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28

WYDZIERŻAWI ZORGANIZOWANĄ 
CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ŚCL S.A. 

W GLIWICACH PRZY UL. PORTOWEJ 28
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ŚCL S.A. 

pod nr tel. 32 / 301 84 07,  jak również na stronie internetowej
www.scl.com.pl

KOMUNIKATY

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca 
w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

I. Zakres zadań, które będą 
wykonywane na stanowisku 
referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumen-

tacji rozliczeniowej dla 
potrzeb ZUS i US,

• sporządzanie deklaracji 
i sprawozdań z zakresu 
PFRON i GUS,

• sporządzanie zaświadczeń 
o wynagrodzeniu oraz in-
nych dokumentów zwią-
zanych z ubieganiem się 
przez pracownika o rentę 
lub emeryturę,

• szczegółowy zakres zadań 
określi przydział czynności.

II. Wymagania na stanowisko 
referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywate-

lem polskim lub osobą 
nieposiadającą polskiego 
obywatelstwa, jeżeli po-
siada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną 
dokumentem określonym 
w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie 
umów międzynarodo-
wych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysłu-
guje jej prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych,

• kandydat posiada kwali-
fikacje zawodowe wyma-
gane do wykonywania 
pracy na określonym 
stanowisku,

• min. 2-letnie doświad-
czenie na stanowisku 
bezpośrednio związanym 
z obsługą wynagrodzeń 
w oświacie,

• umiejętność obsługi kom-
putera, w szczególności 
takich programów jak 
pakiet MS Office, Płatnik, 
QWARK, PFRON,

• znajomość przepisów z za-
-kresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych 
i ZUS,

• kandydat nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

• kandydat cieszy się niepo-
szlakowana opinią.

W zakresie wykształcenia:
1) wykształcenie min. średnie 
ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów 

w zakresie ustaw: o fi-
nansach publicznych, 
o pracownikach samorzą-
dowych oraz o ochronie 
danych osobowych,

• co najmniej 3-letni staż 
pracy w jednostce oświa-
towej.

III. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
komunikatywność, umiejęt-
ność współpracy w grupie, 
umiejętność organizowania 
pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach 
pracy na danym stanowisku
• praca w systemie jednoz-

mianowym, godziny pracy 
do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych 
dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum 

vitae,
• oryginał kwestionariusza 

osobowego,
• kserokopie świadectw 

pracy;

• kserokopie dokumentów 
potwierdzające wykształ-
cenie i kwalifikacje zawo-
dowe,

• inne dokumenty o po-
siadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach,

• oświadczenie o stanie 
zdrowia niezbędnym do 
pracy na danym stano-
wisku,

• oświadczenie o korzysta-
niu z pełni praw publicz-
nych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione 
umyślnie.

Wymagane dokumenty apli-
kacyjne – list motywacyjny, 
szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą z 22 mar-ca 1999 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2001 r., nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące 
terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty należy składać 
do 11 grudnia 2015 r. do 
godz. 10.00 w sekretariacie 
Gimnazjum nr 4 im. J. Pukow-
ca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwi-
cach. Aplikacje, które wpłyną 
po wskazanym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod nr 32/232-30-
33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi 
po rozmowach kwalifika-
cyjnych, które odbędą się 
14 grudnia 2015 r. (ponie-
działek) od godz. 8.00, ze 
wszystkimi kandydatami speł-
niającymi wymogi formalne. 
Wybrany kandydat zostanie 
powiadomiony telefonicznie 
do 15 grudnia 2015 r.
Planowany termin zatrudnie-
nia: od 1 stycznia 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie od-
syłamy, a nieodebrane po 
3 miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pię-
ciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wyma-
gania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego upraw-
nienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność.

konkurs na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego, ul. Księcia Ziemowita 12, 

44-100 Gliwice
Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomo-
wany, który spełnia łącznie następujące 
wymagania:
a. ukończył studia magisterskie i posiada 

przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w gimnazjum lub

b. ukończył studia pierwszego stopnia 
lub studia wyższe zawodowe i po-
siada przygotowanie pedagogiczne 
lub ukończył kolegium nauczycielskie 
albo nauczycielskie kolegium języ-
ków obcych, posiada kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela 
w gimnazjum,

c. ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu za-
rządzania oświatą, prowadzony zgod-
nie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli,

d. posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego,

e. uzyskał, przed przystąpieniem do 
konkursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy 

w okresie ostatnich pięciu lat 
pracy lub

• pozytywną ocenę dorobku za-
wodowego w okresie ostatniego 
roku albo

• w przypadku nauczyciela akade-
mickiego – pozytywną ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat 
pracy w szkole wyższej,

f. spełnia warunki zdrowotne niezbęd-
ne do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym,

g. nie był karany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, a w przypadku nauczy-
ciela akademickiego – karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie dyscyplinarne,

h. nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

i. nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego,

j. nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowa-
niem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która 
spełnia łącznie następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym 

że wymóg ten nie dotyczy obywateli 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej,

b. ukończyła studia magisterskie,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż 

pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 
pracy na stanowisku kierowniczym,

d. ma pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z praw publicznych,

e. nie toczy się przeciwko niej postępo-
wanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne,

f. spełnia wymagania określone w pkt. 
1 lit: c, f, h, j. 

Oferty osób przystępujących do kon-
kursu powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do kon-

kursu, 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego 
w Gliwicach, 

c. poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię do-
wodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata,

d. życiorys z opisem przebiegu pracy 
zawodowej, zawierający w szczegól-
ności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – 

w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przy-

padku nauczyciela akademickiego, 
albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym – 
w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,

e. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d,

f. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadec-
twa ukończenia kursu kwalifikacyj-
nego z zakresu zarządzania oświatą,

g. zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

h. oświadczenia, że przeciwko kandy-
datowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dys-
cyplinarne,

i. oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

j. oświadczenie, że kandydat nie był ka-
rany zakazem pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych,

k. oświadczenie o dopełnieniu obowiąz-
ku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
i ust. 3a ustawy z 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów,

l. oryginał lub poświadczona przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem ko-
pia aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego 
– w przypadku nauczyciela,

m. oryginał lub poświadczona przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem kopia 
karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego,

n. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy 
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym – w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego,

o. oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,

p. oświadczenie, że kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych ko-
pertach z podanym adresem zwrotnym, 
telefonem kontaktowym, numerem 
PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowi-
sko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Stefa-
na Batorego w Gliwicach” w terminie do 
4 grudnia 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21,

Wydział Edukacji, pokój 243.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana 
przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/238-56-73.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

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

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

• księgowa – wykształcenie min. średnie 
o specjalności: rachunkowość, finan-
se lub ekonomia; 5 lat doświadczenia; 
znajomość prowadzenia ksiąg handlo-
wych, szeroka wiedza z zakresu przepi-
sów podatkowych oraz rachunkowości, 
umiejętność obsługi programu Comarch 
Optima ERP na poziomie umożliwiającym 
samodzielną pracę, znajomość pakietu 
MS Office; zakres obowiązków: księ-
gowanie dokumentów zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, pełna 
księgowość, bieżące sprawdzanie oraz 
wyjaśnienie napływających dokumentów, 
ewidencja i kontrola operacji bankowych 
oraz opracowanie okresowych informacji 
o płatnościach, przygotowanie stosow-
nych deklaracji na potrzeby rozliczeń 
z Urzędem Skarbowym, dbałość o właści-
wy obieg dokumentów oraz prowadzenie 
ich archiwizacji, samodzielność; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

• operator ładowarki teleskopowej – 
mechnik – wykształcenie zawodowe me-
chaniczne; doświadczenie zawodowe w 
obsłudze i naprawie maszyn; uprawnienia 
do obsługi ładowarki teleskopowej – mile 

widziane; dyspozycyjność; praca w maga-
zynie; miejsce pracy: Gliwice;

• kontroler stanu technicznego systemu 
– wykształcenie średnie; umiejętność ob-
sługi komputera; kontrola oraz zgłoszenia 
usterek systemu ŚKUP w autobusach ko-
munikacji miejskiej; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice, woj. śląskie; 

• doradca klienta – wykształcenie średnie 
techniczne; doświadczenie zawodowe 
– mile widziane; znajomość jęz. angiel-
skiego – mile widziana; obsługa pakietu 
MS Office; obsługa klienta w salonie 
Play; sprzedaż i doradztwo w zakresie 
produktów i usług Play, realizacja planów 
sprzedaży, oferowanie produktów i usług 
sieci Play zgodnie z wymogami opera-
tora; zdolności sprzedażowe, orientacja 
w produktach i usługach oferowanych 
przez sektor tel. komórkowej, dyspozy-
cyjność; umiejętność pracy w zespole; 
miejsce pracy: Gliwice lub Katowice;

• dekarz – wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie zawodowe: 3-5 lat; wyko-
nywanie pokryć dachowych i obróbek 
dekarskich; jedna zmiana; umowa na 
okres próbny; miejsce pracy: teren Śląska.

Oferty z 26 listopada 2015 r.

Dyrektor 
Gliwickiego Teatru Muzycznego

ogłasza konkurs na kandydata na KIEROWNIKA BALETU.

Wymagane kwalifikacje:
• dyplom ukończenia Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej,
• minimum 5 lat doświadczenia pracy 

w teatrze lub udokumentowanej współ-
pracy z teatrami, szkołami baletowymi, 
szkołami tańca itp.,

• profesjonalizm i umiejętność kierowania 
zespołem.

Wymagane dokumenty:
• curriculum vitae wraz z oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych,

• podanie o przyjęcie na stanowisko ob-
jęte naborem,

• list motywacyjny i referencje,
• kopia dyplomu ukończenia Ogólnokształ-

cącej Szkoły Baletowej.

Zakres obowiązków m.in.:
• opracowanie z dyrekcją harmonogramu 

pracy zespołu baletowego,
• nadzór nad opracowaniem partii ta-

necznych,
• nadzór i ew. prowadzenie lekcji i prób,
• ustalanie z dyrekcją obsad spektakli.

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać 
e-mailem w formacie PDF na adres: 
sekretariat@teatr.gliwice.pl, złożyć oso-

biście w sekretariacie Gliwickiego Teatru 
Muzycznego w Gliwicach, ul. Nowy Świat 
55/57, 44-100 Gliwice, w godzinach 8.00-
16.00 lub przesłać listem poleconym na 
adres podany powyżej w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem „Nabór na stanowisko 
kierownika baletu” w nieprzekraczalnym 
terminie do 7 grudnia 2015 r. Oferty, które 
wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

Osoba wybrana w naborze otrzyma propo-
zycję kontraktu od 1 stycznia 2016 r. do 30 
czerwca 2017 r.

Dokumenty kandydata wybranego w pro-
cesie naboru w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym zostaną dołączone do akt osobowych. 
Dokumenty pozostałych kandydatów będą 
przechowywane w sekretariacie Gliwickiego 
Teatru Muzycznego przez okres trzech mie-
sięcy od dnia upowszechnienia informacji 
o wyborze. W tym okresie kandydaci będą 
mogli odbierać swoje dokumenty osobi-
ście za pokwitowaniem, a po jego upływie 
nieodebrane dokumenty zostaną komisyj-
nie zniszczone. 

Niezwłocznie po zakończeniu naboru infor-
macja o jego wyniku zostanie podana do 
publicznej wiadomości na stronie interne-
towej www.teatr.gliwice.pl.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gliwicach
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent w wymiarze ¼ etatu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stro-
nie internetowej przedszkola pm29gliwice.
przedszkolowo.pl oraz pm29.bip.gliwice.eu 
w dziale Oferty pracy/ oraz na tablicy ogło-
szeń Przedszkola Miejskiego nr 29.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do  10 grudnia 
2015 r. do godz. 12.00 w Przedszkolu Miej-
skim nr 29, ul Sikornik 48, 44-114 Gliwi-
ce. Dokumenty, które wpłyną do PM 29 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem 32/232-24-14.
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