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Pożyczki dla 
przedsiębiorców

Prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, 
małą lub średnią firmę? Potrzebujesz pie-
niędzy na sfinansowanie działań gospo-
darczych? Sprawdź ofertę Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wiosna z Fryderykiem
8 marca rusza szósta edycja muzycz-

nych spotkań w Palmiarni Miejskiej. Przez 
cztery kolejne niedziele melomani będą 
słuchać mistrzów fortepianu z Polski  
i zagranicy – doskonałych interpretatorów 
dzieł Chopina.

W sobotę derby  
z Górnikiem!

Czy po ostatniej wygranej w Zabrzu 
i wcześniejszej wygranej z Górnikiem  
u siebie Piast podtrzyma dobrą passę  
w konfrontacjach z rywalem zza miedzy? 
Kibicuj naszym. Przyjdź na stadion!

Uwaga, objazd! 
Zmiany na starówce

Trwa przebudowa uliczek na gliwickiej 
starówce. 9 marca zamknięty zostanie 
kolejny odcinek Górnych Wałów – od  
ul. Zygmunta Starego do ul. Wieczorka 
(wraz z fragmentem ul. Kaczyniec).

DWORZEC W REMONCIE
4

Przebudowa gliwickiego dworca rusza  
pełną parą. Spółka PKP uruchamia 
kontenerowy dworzec tymczasowy.  
Do peronów i na drugą stronę miasta 
mamy docierać tymczasowym tunelem.   
O zmianach informują m.in. mobilni 
informatorzy.
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https://gliwice.eu/samorzad
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AKTUALNOŚCI SPORT

SENIORZE – TO TWOJA KARTA!
Mieszkańcy powyżej 67. roku życia mogą otrzymać imienną Kartę Seniora. Umożliwia ona korzystanie ze zniżek cenowych w ramach pro-
gramu „Gliwicki senior 67+ i 75+”. Baza placówek przyjaznych dla seniorów ma się systematycznie powiększać. 

GDZIE OBOWIĄZUJĄ 
SPECJALNE CENNIKI DLA 
SENIORÓW 67+ I 75+?

Seniorzy, którzy chcą aktyw-
nie i ciekawie spędzić wolny czas, 
mogą korzystać ze specjalnych 
ofert w obiektach miejskich. 
Specjalne cenniki obowiązują 
na krytych pływalniach: „Delfin” 
(ul. Warszawska 35), „Mewa” 
(ul. Mewy 36) i „Olimpijczyk” 
(ul. Oriona 120), sztucznym lodo-
wisku „Piruet” (ul. Oriona 120), 
kortach tenisowych MZUK  
(ul. Kosynierów 6) oraz w Palmiar-
ni Miejskiej (ul. Fredry 6), Ośrod-
ku Wypoczynkowym w Czecho- 
wicach, Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a), Oddziale Odlew-
nictwa Artystycznego Muzeum  
w Gliwicach (ul. Bojkowska 37) 
oraz Radiostacji Gliwice (ul. Tar-
nogórska 129).

– Chcemy, żeby baza placó-
wek przyjaznych dla seniorów  
i oferujących im różnorodne 
zniżki systematycznie się powięk-
szała. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w programie „Gliwicki se-
nior 67+ i 75+” podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą 
oraz inne podmioty prywatne. 
Wniosek o przystąpienie do pro-
gramu jest do pobrania na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu 
w zakładce „Dla mieszkańców” – 

zachęca Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Na apel odpowiedziały już 
pierwsze placówki: 
• Szpital Wielospecjalistyczny 

przy ul. Kościuszki 1 – 10% ra- 
batu na każdy zabieg komercyj-
ny – w tym zabiegi usunięcia 
zaćmy (tel. 32/238-20-91 do 
96, www.szwg.pl);

• MAT-BUD Materiały Budow-
lane Kazimierz Kula – 15% ra- 
batu na markowe produkty 
wielu firm w salonach sprze-
daży przy ul. Pszczyńskiej 133 
(tel. 32/232-27-12) i przy  
ul. Andersa 20 (tel. 32/33-13-
720);

• Lodowisko „Tafla” przy ul. Aka- 
demickiej 29, zarządzane 
przez Politechnikę Śląską  
(tel. 32/237-14-16) – cena 

za wejście dla seniorów 67+ 
w godz. od 15.30 do 17.00 – 
5 zł, a od 18.30 do godz. 20.00  
– 7 zł, cena za wejście dla 
seniorów 75+ w godzinach 
od 15.30 do 17.00 – 3 zł, a od 
18.30 do godz. 20.00 – 5 zł;

• MBM BUSINESS Magdalena 
Gajek – 10% rabatu w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Trzy 
Korony” w Jastrzębiej Górze 
przy ul. Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci 13 na turnusy:  
Pakiet Senior, Turnusy Świą-
teczne, Wczasy dla Seniora 
(tel. 733-959-596);

• Fizjofit Sp. z o.o. przy ul. Szpa-
ragowej 19 (tel. 32/234-07-25) 
− 20% zniżki na konsultacje 
oraz na pakiet „SENIOR”; 

• Przedsiębiorstwo „Elsit”  
Sp. z o.o. przy ul. Grottge- 
ra 46-50 (tel. 32/279-20-95) − 

10% zniżki na zawarte w cen- 
nikach usług komercyjnych 
badania laboratoryjne oraz 
zabiegi rehabilitacyjne.

Wykaz partnerów programu 
będzie na bieżąco aktualizowany 
i wraz ze szczegółowymi informa-
cjami jest dostępny na stronie 
internetowej www.gliwice.eu  
w dziale „Dla mieszkańców” 
(„Gliwicki senior 67+ i 75”).

Chcesz korzystać  
ze zniżek? Do końca  
marca wystarczy,  
że okażesz dokument  
tożsamości ze zdjęciem. 
Od 1 kwietnia konieczne 
będzie także posiadanie 
Karty Seniora.  
Wyrób ją już teraz,  
nie zwlekaj.

CO NALEŻY ZROBIĆ,  
ABY OTRZYMAĆ KARTĘ 
SENIORA?

Osoby zainteresowane po-
winny wypełnić wniosek o jej 
wydanie. Można go otrzymać 
w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
lub pobrać ze strony interneto-

wej www.gliwice.eu (w zakładce 
„Dla mieszkańców”).

ZŁOŻENIE WNIOSKU  
I ODBIÓR KARTY SENIORA

Wniosek należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach na 
stanowisku Konsultanta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, okazując 
przy tym do wglądu dokument 
tożsamości ze zdjęciem. Karta 
Seniora zostanie wydana po 
pozytywnej weryfikacji wniosku  
w dniu jego złożenia.

INFORMACJE DODATKOWE
• Karta Seniora ważna jest tylko 

z dowodem osobistym lub in-
nym dokumentem ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość 
osoby uprawnionej.

• Podmioty uczestniczące w pro- 
gramie będą oznaczane na-
klejką informacyjną „Gliwicki 
Senior 67+ i 75+”.

• Karta Seniora i pierwszy dupli-
kat wydawane są bezpłatnie. 
Wydanie drugiego i każdego 
kolejnego duplikatu podlega 
opłacie w wysokości 20 zł za 
każdą kartę. 

(zd-al)

UWAGA, 
OBJAZD
Trwa przebudowa uliczek na gliwickiej starówce. Tym 
razem zmiany szykują się na ul. Górnych Wałów.  

Przedsiębiorstwo Remon-
tów Ulic i Mostów informuje,  
że 9 marca o godz. 7.00 zostaną 
otwarte dla ruchu ulice Krupni-
cza oraz Górnych Wałów – na 
odcinku od ul. Krupniczej do  
ul. Zygmunta Starego. Tam prace 
dobiegły już końca. Tego samego 
dnia o tej samej porze nastąpi za-
mknięcie ostatniej części Górnych 
Wałów, która jeszcze nie była 
przebudowana – od ul. Zygmunta 
Starego do ul. Wieczorka wraz  
z fragmentem ul. Kaczyniec  
(do ul. Pod Raciborską Bramą). 

Na trasie Wieczorka – Górnych 
Wałów objazd poprowadzi ulica-
mi: Korfantego, Lompy, Zygmunta 
Starego, a w drugą stronę ulicami: 
Zygmunta Starego, Kościuszki, So-
bieskiego i Wieczorka. Jednocze-
śnie ul. Dolnych Wałów na odcinku 
od ul. Wieczorka do ul. Zwycięstwa 
pozostanie dwukierunkowa. 

Przypomnijmy, że większość 
uliczek na starówce w Gliwicach 
została już odnowiona, a wszyst-
kie mają być gotowe w 2016 roku. 
Na ten cel miasto wyda w sumie 
ponad 50 mln zł.                         (al)

W SOBOTĘ DERBY Z GÓRNIKIEM. 
WSZYSCY NA STADION!

7 marca o godz. 15.30 na 
stadionie przy ul. Okrzei 
Piast Gliwice zmierzy się 
z Górnikiem Zabrze. Do 
tej pory o ligowe punkty 
w ekstraklasie gliwiczanie 
walczyli z zabrzanami sied-
miokrotnie. Trzy mecze za-
kończyły się wygraną Pia-
sta, cztery razy wygrywał 
Górnik. Jeśli Piast wygra, 
to w ogólnym rozrachunku 
będzie remis.  

NAJWAŻNIEJSZY MECZ  
W SEZONIE

Po ostatniej porażce w eks-
traklasie piłkarze gliwickiego 
Piasta przystąpią do spotka-
nia z Górnikiem podwójnie 
zmotywowani. Chcą zmazać 
plamę za dosyć niespodzie-
waną przegraną (0:2) z Zawi-
szą w Bydgoszczy. Chcą też 
wygrać derbowy pojedynek 
z Górnikiem, bo zwycięstwo  
w takim meczu to dla kibiców 

sprawa pierwszorzędna. Zapy-
tany o taktykę na ten arcyważny 
mecz trener Piasta, Angel Perez 
Garcia odpowiada krótko: Nie 
będzie wielu zmian w składzie. 
Gramy w domu. Wyjdziemy po 
zwycięstwo. Zapytany o koniecz-
ność szczególnego motywo-
wania piłkarzy przed meczem  
z zabrzanami również odpo-
wiada krótko, ale treściwie: 
Nie muszę dodatkowo, jakoś 
specjalnie, motywować moich 
piłkarzy, bo to mecz, który każdy 
z naszych zawodników po prostu 
chce wygrać. W podobnym tonie 
wypowiada się kapitan Niebie-
sko-Czerwonych. – Wiemy, o co 
walczymy. Wiemy, ile ten mecz 
znaczy dla naszych kibiców  

i zrobimy wszystko, by zwyciężyć 
– mówi Tomasz Podgórski. 

SZYBKI GOL. ZNAK  
FIRMOWY PIASTA  
W MECZACH Z GÓRNIKIEM

Dwa ostatnie mecze z Gór-
nikiem to dwie wygrane Piasta. 
W ubiegłym roku, we wrześniu, 
gliwiczanie wygrali w Zabrzu 2:1. 
To było historyczne, bo pierwsze 

w ekstraklasie zwycięstwo Piasta 
przy Roosevelta. Mocne otwar-
cie zaliczył wówczas Gerard Ba-
dia, wpisując się na listę strzel-
ców już w 2. minucie spotkania. 
Podobny scenariusz wydarzył 
się w sezonie 2013/2014 w Gli-
wicach. Piast wygrał z Górnikiem 
2:0. Zaraz po rozpoczęciu gry, 
ku zaskoczeniu gości, bramkę 

zdobył Ruben Jurado (1. minuta 
spotkania!). – Szybko strzelony 
gol ułatwia mecz, powoduje  
u przeciwnika pewne zachwia-
nie. Nie jest to jednak na tyle 
prosta sprawa, by zakładać taki 
scenariusz z wyprzedzeniem – 
mówi Angel Perez Garcia, trener 
gliwickiego Piasta. – Naszym atu-
tem jest to, że gramy w domu. 
Atutem Górnika natomiast jest 
jego wielka, piłkarska historia, 
która może ciążyć… głównie 
naszym zawodnikom – dodaje 
szkoleniowiec.  

STADION BĘDZIE PEŁNY? 

Wszystko wskazuje na to, 
że w sobotę stadion w Gliwicach 
wypełni się do ostatniego miej-
sca (nie licząc pustych sektorów 
buforowych oddzielających kibi-
ców Piasta od fanów Górnika). 
– W zeszłym sezonie na dzień 
przed meczem sprzedaliśmy 
wszystkie wejściówki. Myślę, 
że tym razem będzie podobnie. 
Właściwie już od dwóch tygo-
dni dostajemy wiele pytań od 
naszych kibiców, dotyczących 
właśnie tego meczu. Gorąco za-
chęcam do przyjścia na stadion. 
Emocji na pewno nie zabraknie, 
a piłkarze zrobią wszystko, by 
zadowolić swoich fanów – 
mówi Mateusz Małek, rzecznik 
prasowy gliwickiego Piasta. Na 
stadionie przy ul. Okrzei pojawią 
się także kibice Górnika. Goście 
otrzymali blisko tysiąc biletów 
na sobotni mecz. Z frekwencją  
z ich strony problemu na pewno 
nie będzie.                               (as)

KTO WYGRA MECZ?
Stanisław OŚLIZŁO, były kapitan reprezentacji 
Polski i Górnika Zabrze, strzelec jedynej bramki 
w historii polskiej piłki w finale Pucharu Zdobyw-
ców Pucharów w meczu z Manchesterem City, 
obecnie doradca zarządu i kibic Górnika Zabrze: 

Oceniając aktualną dyspozycję piłkarzy Górni-
ka, zdecydowanie widać poprawę skuteczności. To dobry prognostyk 
przed meczem w Gliwicach. Ale to przecież mecz derbowy, a derby 
kierują się swoimi prawami. Każdemu zależy na wygranej, zwłaszcza 
w takim meczu. Moim zdaniem najbliższy mecz Piasta z Górnikiem 
zakończy się podziałem punktów. Będzie remis, 1:1. 

Jarosław KASZOWSKI, były pomocnik Piasta Gli-
wice, który jako jedyny piłkarz gliwickiego klubu 
przeszedł z nim drogę od b-klasy do ekstraklasy:

Jako były piłkarz Piasta i równocześnie kibic 
wierzę, że wygra Piast, po bardzo ciekawym 
meczu. Piast ma przewagę psychologiczną  

– wygrał jesienią w Zabrzu, a do tego w meczach u siebie potra-
fi wygrywać ze wszystkimi i, co ważne, grać bardzo ofensyw-
nie. Jeśli piłkarze dadzą się ponieść atmosferze, jaka czeka nas  
w sobotę, to na stadionie przy ul. Okrzei zobaczymy świetne widowi-
sko. Mój typ? 2:1. Dla Piasta oczywiście!  

Paweł CZADO, dziennikarz sportowy, Gazeta 
Wyborcza Katowice: 

Po pierwsze: obie drużyny mają moim zdaniem 
podobny potencjał kadrowy. Po drugie: obie 
prezentują podobną formę. Po trzecie: obie 
mają identyczną motywację, czyli awans do 
pierwszej ósemki. Typuję wynik 1:1.

Piotr WIECZOREK, zastępca prezydenta Gliwic, 
sympatyk piłki nożnej, kibic Piasta:

Oczywiście chciałbym, żeby wygrał Piast. 
Nasza liga jest jednak nieprzewidywalna. 
Potwierdza to nie tylko ostatnia kolejka, ale 
także wcześniejsze mecze. Ekstraklasa jest 
na tyle wyrównana, że każdy może wygrać  

z każdym. Piast ma przewagę własnego stadionu i mam nadzieję, 
że to mu pomoże w uzyskaniu 3 punktów. Możliwości sportowe obu 
drużyn są porównywalne. Każdy wynik jest możliwy. 
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Tak cieszył się Piast po historycznej wygranej w Zabrzu.  
14 września 2014 roku gliwiczanie pokonali Górnika Zabrze 2:1 

Zwykło się mówić, że w meczach derbowych „trzeszczą kości”. 
Zaangażowanie piłkarzy w walkę o zwycięstwo jest ogromne

Historia spotkań Piasta Gliwice  
z Górnikiem Zabrze obejmuje  
siedem meczów w ekstraklasie. 

14 września 2008 r.: 
Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 (1:0) 
1:0 - Madejski 11’

3 kwietnia 2009 r.: 
Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:0 (1:0) 
1:0 - Muszalik 35’

17 sierpnia 2012 r.: 
Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:2 (1:0) 
0:1 - Zganiacz 21’ 
1:1 - Przybylski 68’ 
1:2 - Milik 81’

25 lutego 2013 r.: 
Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 (1:0) 
1:0 - Zahorski 4’

4 sierpnia 2013 r.: 
Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:1 (1:0) 
1:0 - Małkowski 27’ 
1:1 - Robak 55’ 
2:1 - Sobolewski 82’

30 listopada 2013 r.: 
Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0 (1:0) 
1:0 - Jurado 1’ 
2:0 - Wilczek 55’

14 września 2014 r.: 
Górnik Zabrze - Piast Gliwice  1:2 (1:1)  
1:0 - Badia 2’ 1:1 - Danch 27’  
2:1 - Szeliga 84’

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl%0D?subject=
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TEMAT TYGODNIATEMAT TYGODNIA

Tymczasowy dworzec kontenerowy o powierzchni około 400 m2 został ustawiony przed bu-
dynkiem gliwickiej stacji. W środku są kasy biletowe (PKP Intercity, Kolei Śląskich i PKS), 
poczekalnia, toalety oraz dwa pomieszczenia komercyjne. 

DWORZEC W REMONCIE
O remoncie mówi  
Grzegorz Chmiel,  
dyrektor projektu  
z Departamentu  
Inwestycji PKP S.A.

Do kiedy będzie działał dworzec tymczasowy  
w Gliwicach?

Na pewno do końca roku, a może jeszcze na początku 
następnego. Do momentu otwarcia właściwego dworca.

Zakończenie robót w obrębie budynku planowane 
jest na grudzień. Nie zobaczymy wtedy jeszcze 
dworca w nowej odsłonie?

Trudno w tym momencie podać precyzyjnie datę otwar-
cia dworca. Inwestycję realizujemy etapami. Remont 
budynku dworca zakończymy pod koniec roku, ale potem 
mamy przed sobą jeszcze procedurę odbiorową. Otwarcie 
nastąpi albo pod koniec tego roku, albo na początku 2016 
roku. Natomiast prace w obrębie infrastruktury Polskich 
Linii Kolejowych zakończą się finalnie w czerwcu 2016 r.

Czy perony będą czasowo wyłączane z użytkowa-
nia?

Na razie będą czynne wszystkie perony, ale w ciągu mie-
siąca będą prawdopodobnie pierwsze zamknięcia torów. 
O tych zmianach będziemy informowali podróżnych na 
bieżąco. Mogą nastąpić też zmiany w rozkładach jazdy. 
Perony z numerem od 1 do 3 powinny być w pełni udo-
stępnione do grudnia, infrastruktura w obrębie czwartego 
peronu będzie jeszcze remontowana w przyszłym roku. 
To duża stacja i przebudowa obejmie olbrzymi zakres: 
dworzec, tory, perony, przejścia pasażerskie. W trakcie 
prac może nastąpić kolejna zmiana organizacji ruchu –  
o tym zawiadomimy z wyprzedzeniem. 

Wspomniał pan o remoncie torów. Równolegle re-
alizowane są właściwie dwie kolejowe inwestycje?

Inwestycja jest prowadzona wspólnie przez Polskie Koleje 
Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Można 
przyjąć, że jedna część to przebudowa budynku. Druga 
równie ważna sprawa, to remont infrastruktury torowej 
i peronowej. Perony będą docelowo równie atrakcyjne 
jak budynek dworca. Cała stacja zostanie przebudowana 
i dostosowana do nowoczesnych standardów obsługi 
podróżnych.

Utrudnienia dla pasażerów są w tej sytuacji nie-
uniknione.

Inwestycja jest skomplikowana, muszą nastąpić czaso-
we zmiany w obsłudze ruchu, ale stacja będzie czynna 
przez cały czas i podróżni będą z niej korzystać. Będą 
przemieszczać się tymczasowym tunelem niemalże przez 
plac budowy. Z góry prosimy o wyrozumiałość i przepra-
szamy za okresowe utrudnienia. Mam nadzieję, że efekt 
końcowy to wynagrodzi. 

Jak układała się współpraca z miastem?

Z przedstawicielami władz miasta współpracowaliśmy 
od samego początku. Konsultacje były prowadzone już 
na etapie tworzenia koncepcji, jak również dokumentacji 
projektowej. Miasto cały czas służyło nam wsparciem  
i pomocą. Jako inwestor jesteśmy w pełni zadowoleni  
z tej współpracy.   

Wyremontowany dworzec może stać się jedną z wi-
zytówek Gliwic

Na remont dworca mieszkańcy czekali długo. A warto 
wiedzieć, że stacja ma najwyższą kategorię A, czyli znajduje 
się w grupie dworców odprawiających w Polsce najwięcej 
pasażerów. Obiekt nie przystawał też do dużego i dyna-
micznie rozwijającego się miasta, jakim są Gliwice. To się  
w końcu zmieni – stacja po przebudowie ma być nowoczesna, 
funkcjonalna i przyjazna dla pasażerów. Na razie trzeba uzbroić 
się w cierpliwość, bo gliwicki dworzec przemienia się w plac 
budowy. 

Jak będzie wyglądał za rok? Metamorfoza będzie duża, bo 
to nie jest zwykły remont, ale gruntowna przebudowa. Zmie-
ni się układ funkcjonalny całego wnętrza obiektu, powstanie 
nowe zadaszenie nad częścią peronową, wyremontowane zo-
staną torowiska. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad  
156 mln zł. Projekt realizują wspólnie Polskie Koleje Państwowe 
S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest on dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

Historia splecie się tu z nowoczesnością. Wyremontowana 
zostanie elewacja budynku wzniesionego w latach dwudziestych 
XX wieku wraz z detalami architektonicznymi. Walory estetyczne 
podkreśli nowe oświetlenie. Renowacja obejmie także takie 
elementy, jak mozaika w holu głównym z 1967 roku i oryginalne 
drewniane sufity. Zmieni się przestrzeń publiczna wewnątrz 
budynku. Dawny hol PKS zostanie połączony nowym korytarzem 
z halą główną dworca, w obiekcie powstaną nowe i estetyczne 
pomieszczenia komercyjne z przeszklonymi witrynami, miejsca 
odpoczynku. 

Inwestycja obejmuje przebudowę dworca i całej 
infrastruktury peronowo-torowej

Perony będą wyremontowane, zyskają nową nawierzchnię 
i kompletne zadaszenie z przeszkleniami. Będą nowe elektro-
niczne tablice przyjazdów i odjazdów. Zdecydowanie łatwiej 
będzie przemieszczać się z bagażami, bo zaplanowano montaż 
schodów ruchomych. Obiekt będzie ogrzewany i dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostaną 
bariery architektoniczne, w posadzce znajdą się linie prowa-
dzące z polami uwagi dla osób niewidzących i słabo widzących. 
Obniżona będzie część okienek kasowych – także z myślą o pa-
sażerach niepełnosprawnych. W budynku pojawią się windy, 
dzięki którym będą mogli dostać się na wyższe kondygnacje. 

Na dworcu zamontowane zostaną nowoczesne elektronicz-
ne tablice z rozkładem jazdy, a dotychczasowy system informacji 
głosowej będzie wymieniony. Rozbudowany zostanie również 
system monitoringu, który swoim zasięgiem obejmie cały kom-
pleks. Dworzec zyska nowoczesny system powiadamiania o po-
żarze oraz BMS (system inteligentnego zarządzania budynkiem). 
Wymienione zostaną również tory w obrębie stacji. 

Zakończenie przebudowy dworca planowane jest na koniec 
roku, ale prace w obszarze infrastruktury peronowo-torowej 
zakończą się w drugim kwartale 2016 r.                                    (al)

W środku zamontowano też informacyjną tablicę 
świetlną i system nagłośnienia. Obiekt jest ogrzewany  
i zamykany na noc – w porze, gdy na dworcu nie zatrzy-
mują się pociągi. Jak poinformowała na początku tygodnia 
spółka PKP, dworzec tymczasowy miał przejąć w pełni 
obsługę pasażerów w połowie tygodnia i wówczas hala 
główna dworca miała być już niedostępna dla podróżnych. 

Na czas przebudowy dworca dla pasażerów wygrodzo-
no też tymczasowy tunel prowadzący do peronów. Podróż-
ni mają być kierowani przez dawny hol PKS do specjalnego 
przejścia wewnątrz dworca i dalej do tunelu głównego, 
na perony oraz na drugą stronę do ul. Tarnogórskiej. – Na 
terenie dworca i peronów rozwieszone zostaną informacje 
o zmianach rozkładu i zmianach w komunikacji pieszej. 
Dworzec zostanie oznakowany żółtymi tablicami ułatwia-
jącymi zlokalizowanie najważniejszych punktów na tere-
nie obiektu, a zapowiedzi megafonowe będą nadawane  
z większą częstotliwością. Wsparciem służyć będą również 
mobilni informatorzy – zawiadamia PKP S.A. 
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Tak będzie prezentował się dworzec po remoncie 
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EDUKACJA NAGRODY

W tym tygodniu szkolny bar sałatkowy „U Króla Stasia” obchodzi swoje piąte uro-
dziny. – Z tej okazji przygotowaliśmy sporo atrakcji – zachęcają przedstawiciele 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, zapraszając  
do wspólnego świętowania.

5 marca pracownicy baru 
będą częstować wszystkich go-
ści specjałem lokalu – sałatkami. 
Natomiast do 6 marca na stałych 
klientów i na tych, którzy zdecy-
dują się na większe zakupy bę-
dzie czekała miła niespodzianka. 

Szkolny bar sałatkowy 
otwarto przy ulicy Dolnych 
Wałów 35 w marcu 2010 r. Pro-
wadzenie działalności szkole-
niowej, stworzenie alternatywy 
dla sieci fast food, zapewnienie 
młodzieży szerszego kontaktu ze 
społecznością Gliwic oraz nauka 
przedsiębiorczości – to główne 

cele, które przyświecały temu 
przedsięwzięciu. 

Podczas pierwszych kilkuna-
stu dni działalności baru wypro-
dukowano i sprzedano 1711 kg 
sałatek, a lokal odwiedziło 4349 
klientów! Sporządzane przeką-
ski były wyprzedawane w ciągu 
kilku godzin, a z baru nie znikała 
kolejka chętnych do degustacji  
i zakupu. W początkowym okre-
sie „U Króla Stasia” sprzedawano 
wyłącznie sałatki i świeże soki, 
po dwóch miesiącach rozsze-
rzono menu o gorące napoje,  
a następnie pojawiały się wy-
roby garmażeryjne i obiady. 

Obecnie w asortymencie baru 
jest około 40 frykasów. 

Ale to, co najważniejsze – 
lokal (w ramach zajęć praktycz-
nych) prowadzą uczniowie Cen-
trum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
ucząc się w ten sposób zawodów 
kucharza oraz technika żywienia  
i usług gastronomicznych. W lip-
cu 2012 r. projekt „Szkolny bar  
U Króla Stasia” został wyróżniony 
przez Ministerstwo Gospodarki 
w kategorii „Inwestowanie  
w umiejętności” i otrzymał 
nominację do Europejskiej 
Nagrody Promocji Przedsiębior-
czości 2012. – Z perspektywy 
czasu można śmiało powiedzieć,  
że dzięki prowadzeniu tej pla-
cówki młodzież ma zapewnio-
ną szerszą ofertę szkoleniową  
i bezpośredni kontakt z klientami 
– mówi Krystian Szatka, dyrektor 
CKZiU.

Szkolny bar sałatkowy jest 
czynny w poniedziałki w godz. 
od 11.00 do 17.00, a od wtorku 
do piątku od 10.00 do 17.00. 

PIĄTE URODZINY  
„U KRÓLA STASIA”

MALUCHY ĆWICZĄ  
NA FANTOMIE
Pod koniec lutego mali podopieczni Przedszkola Miej-
skiego nr 25 w Gliwicach uczyli się udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. – Zajęcia poprowadził rodzic 
jednego z dzieci, który jest ratownikiem medycznym – 
informuje Renata Kluska, dyrektor placówki. 

Podczas spotkania dzieci 
dowiedziały się, kim jest ratow-
nik medyczny, na czym polega 
pomoc przedmedyczna i czym 
jest służba ratownicza. Poznały 
m.in. zasady postępowania 
w przypadku pojawienia się 
niebezpieczeństwa w domu  
i poza nim. Maluchy oglądały 
też medyczne gadżety – fantom 
czy koc termiczny do ochrony 
przed wyziębieniem organizmu, 
ale także strój płetwonurka do 
poszukiwań osób zaginionych 
w wodzie i radiostację do ko-
munikowania się przez satelitę, 
która jest wykorzystywana  
w przypadku czyjegoś zaginięcia. 
– Ratownik przypomniał numery 

alarmowe do poszczególnych 
służb, które niektórym z naszych 
przedszkolaków były już znane 
– relacjonuje Renata Kluska. 
Po części teoretycznej przyszła 
pora na zajęcia praktyczne –  
w ruch poszły bandaże, bo dzieci 
ćwiczyły opatrywanie ran. 

Udział w szkoleniu, oprócz 
dzieci, wzięli również nauczy-
ciele i pracownicy obsługi PM  
nr 25, a także zainteresowani ro-
dzice. – Jestem bardzo zadowo-
lona z tego typu zajęć edukacyj-
nych adresowanych do naszych 
przedszkolaków, tym bardziej że 
ich bezpieczeństwo jest celem 
nadrzędnym – podsumowuje 
dyrektorka przedszkola.

NAUCZYCIEL  
W PRZESTRZENI 
UCZENIA SIĘ…

…to nazwa projektu,  
w którym bierze udział kadra Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych nr 7 w Gliwicach. 
W ramach przedsięwzięcia 32 
nauczycieli, którzy na co dzień 
pracują z uczniami niepeł-
nosprawnymi intelektualnie  
i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, poznaje nowa-
torską metodę z dziedziny 
pedagogiki integracyjnej – 
psychomotorykę. Instytucją, 
która szkoli ich w tym zakresie 
jest Akademia Psychomotoryki  
i Motopedagogiki w niemieckim 
Rednitzhembach. 

– Chcielibyśmy, aby nasza 
szkoła była miejscem, gdzie 
stosowane jest nowatorskie na-
uczanie, w którym będą praco-
wali wykwalifikowani terapeuci 
z zakresu psychomotoryki, dzie-

lący się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z innymi. Planujemy 
prowadzić cykliczne kursy spe-
cjalistyczne dla zainteresowa-
nych nauczycieli i terapeutów. 
Zdobyte doświadczenie wyko-
rzystamy również do współpra-
cy z rodzicami, prowadząc dla 
nich systematyczne szkolenia 
i grupy wsparcia. W ramach 
projektu przewidziano siedem 
wyjazdów szkoleniowych. Po-
nadto zorganizowana zostanie 
międzynarodowa konferencja 
metodyczna oraz opracowana 
publikacja – wymienia Doro-
ta Tarczyńska, dyrektor ZSOS  
nr 7. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
w ramach programu Erasmus+ 
Akcja 1 „Mobilność kadry edu-
kacji szkolnej”.

(bom)

GIEŁDA MŁODZIEŻOWYCH 
INICJATYW

7 marca w Zespole Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicz-
nych będzie się sporo działo!  
O godzinie 9.00 przy ul. Syriu-
sza 30 rozpocznie się Miejska 
Giełda Inicjatyw Młodzieżo-
wych. W programie: warsztaty 
taneczne Studia Tańca „Check 
This Out”, pokaz futbolu ame-
rykańskiego w wykonaniu gli-
wickich „Lionsów”, warsztaty  
z doskonalenia technik uczenia 
się i zapamiętywania czy zajęcia 

artystyczne Stowarzyszenia na 
rzecz Rozwoju Kultury „Melina”. 
Będą też spotkania z językiem 
angielskim, które poprowa-
dzą przedstawiciele CLan City 
School of English – dla najmłod-
szych „Teddy Eddie’s Show”, dla 
uczniów podstawówek „Flags 
and Countries”, a dla młodzieży  
i dorosłych – „Quiz” z nagrodami. 
Przewidziano też dwa konkursy: 
plastyczny pod hasłem „Rysuj  
z pasją” oraz kulinarny – „Śnia-

danie w pięć minut”. Na dostęp-
nych stoiskach kolekcjonerskich 
będzie można porozmawiać  
o swoich zainteresowaniach, 
pograć w gry planszowe, a także 
wziąć udział w akcji „Bookcros-
sing”. – Weź książkę za darmo  
i niech czytanie stanie się twoim 
hobby – zachęcają organizatorzy 
Giełdy. – Nie możesz tego prze-
gapić! – dodają. Do wspólnej 
zabawy zapraszają uczniowie  
i nauczyciele szkoły. 
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GLIWICE
MIASTEM  
PRZYSZŁOŚCI
Jakie polskie miasta są najbardziej atrakcyjne dla in-
westorów? Które oferują mieszkańcom najlepszą ja-
kość życia i mają dobrze rozwinięty kapitał ludzki? 
Odpowiedzi na te pytania przyniosły wyniki rankin-
gu Polskich Miast Przyszłości 2015/2016, przeprowa-
dzonego przez fDi Intelligence (ośrodek inwestycji 
zagranicznych prestiżowego brytyjskiego dziennika 
ekonomicznego Financial Times) we współpracy z re-
gionalnymi centrami obsługi inwestora i Polską Agen-
cją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Gliwice zna-
lazły się w czołówce najlepszych aż siedmiokrotnie.

„Polish Cities of the Future 
2015/2016” to pierwszy ranking 
fDi Intelligence zajmujący się wy-
łącznie polskimi miastami. Listę 
finalistów stworzono przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi on-line  

fDi Markets i fDi Benchmark. 
Eksperci porównali kilkadziesiąt 
czynników w 50 lokalizacjach 
w pięciu kategoriach: potencjał 
gospodarczy, przyjazność dla biz-
nesu, kapitał ludzki i jakość życia, 

efektywność i opłacalność oraz 
łączność. Osobną kategorią była 
strategia przyciągania bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. 
Wszystkie miasta objęte ran-
kingiem zostały sklasyfikowane 
według liczby ludności. Łącznie 
11 ośrodków zostało sklasyfi-
kowanych w kategorii „dużych” 
(powyżej 250 tys. mieszkańców), 
16 miast – wśród nich Gliwice – 
w kategorii „średnich” (o liczbie 
mieszkańców między 100 tys. 
a 250 tys.), a 23 miejscowości 
(poniżej 100 tys. mieszkańców) 
w kategorii „małych”.

GLIWICE NA PODIUM 
Gliwice zajęły drugie miej-

sce w generalnym zestawieniu 
średnich miast Polski. Upla-
sowały się jednocześnie na  
10. pozycji wśród wszystkich  
50. przeanalizowanych lokalizacji 
zakwalifikowanych do rankingu 
przez ekspertów fDi. Na wysokie 
noty złożyły się wyniki w trzech 
kategoriach: miasto przyjazne 
dla biznesu (1. miejsce wśród 
średnich miast i 8. miejsce wśród 

wszystkich miast w Polsce), ka-
pitał ludzki i jakość życia oraz 
potencjał ekonomiczny (dwu-
krotnie 5. miejsce wśród średnich 
miast). Dodatkowo organizatorzy 
przeanalizowali strategie pozyski-
wania inwestycji zagranicznych, 
wdrażane przez polskie miasta, 
i tu Gliwice uplasowały się na  
9. miejscu w skali całego kraju.

Gala wręczenia nagród odbyła 
się 23 lutego w warszawskim ho-
telu Regent. Na sali obecne były 
nie tylko delegacje zwycięskich 
samorządów, ale również przed-

stawiciele Ministerstwa Gospo-
darki, Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych oraz 
centrów i biur obsługi inwestora. 
Nagrodę z rąk Arkadiusza Bąka, 
wiceministra gospodarki, Court-
ney Fingar, redaktor naczelnej 
dwumiesięcznika fDi Magazine 
oraz Sławomira Majmana, pre-
zesa PAIiIZ odebrała w imieniu 
prezydenta Gliwic Katarzyna Ko-
bierska, szefowa Biura Rozwoju 
Miasta UM. 

(kik)

Zygmunt Frankiewicz
prezydent Gliwic: 

Znalezienie się w czołówce 
najlepszych w aż 4 katego-
riach prestiżowego konkursu 
jest dla Gliwic bardzo dużym 
wyróżnieniem. Ranking prze-
prowadzony przez brytyjską 
grupę fDi pokazuje, że nasze 
miasto jest nie tylko przyjazne 
dla inwestorów, ale to również 
miejsce, w którym po prostu 
dobrze się żyje. Możemy być 
przykładem dla innych. Mię-
dzy innymi dzięki obecności 
Politechniki Śląskiej, jednej 
z największych uczelni tech-
nicznych w Polsce kształcącej 
ok. 30 tysięcy studentów  
i zatrudniającej ponad tysiąc 
pracowników naukowych, 
Gliwice to dziś ośrodek prze-
mysłu zaawansowanych, in-

nowacyjnych start-upów i no-
woczesnej infrastruktury. To 
zamożne miasto z atrakcyjną 
dla mieszkańców przestrzenią 
publiczną, licznymi obiektami 
sportowymi i rekreacyjnymi. 
To przyjazne miejsce – zarów-
no dla gliwiczan, jak i gości  
z całego świata.
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https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny-miasto/calkiem-nowe-kolorowe-mieszkania-przy-wiazowej


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  10/2015 (733), 5 marca 2015 9Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  10/2015 (733), 5 marca 20158

Największe gwiazdy, młodzi zdolni i objawienia muzyczne minio-
nego roku – tak prezentuje się program tegorocznej edycji Winter 
Reggae. Festiwal startuje 6 marca. Miłośników rytmów rodem  
z Jamajki czekają dwa weekendy muzycznych spotkań. 

Winter Reggae to jeden z naj-
starszych festiwali w naszym kraju. 
Pierwsza edycja odbyła się w 1985 r. 
w gliwickim Klubie „Gwarek”. Co roku 
na koncertach pod zimowym szyldem 
prezentują się polscy i zagraniczni 
wykonawcy, przyciągając niemałą pu-
bliczność. W nadchodzących dniach  

w Gliwicach zagrają Pablopavo & Ludzi-
ki – laureat Paszportu Polityki w katego-
rii muzyka popularna i Kamil Bednarek 
– aktualnie największa gwiazda reggae 
w naszym kraju. Wystąpią również: 
Bakshish – zespół legenda, grający od 
1983 r., Damian Syjonfam, którego pły-
ta jest określana mianem największego 
wydarzenia 2014 r., Bas Tajpan i Bob 

One – propagatorzy mieszania reggae 
z hip-hopem, Lion Vibrations – grający 
standardy jazzowe w wersji reggae oraz 
Sielska – zwycięzca konkursu radiowej 
„Czwórki” i festiwalu w Ostródzie. 

– Tegoroczna edycja imprezy to  
– oprócz dużej dawki muzyki na żywo 
– także okazja do poznania historii 

polskiego reggae. Przewidziano m.in. 
wystawę zdjęć Szymona Cichego z pol-
skich festiwali reggae, pokaz filmowy  
i spotkania z propagatorami tej muzyki 
w naszym kraju – zapowiadają organi-
zatorzy festiwalu ze Stowarzyszenia 
GTW.

(bom) 

MIASTO I MIESZKAŃCY KULTURA

„DLA ŻYWYCH, MARTWYCH I… NIEZDECYDOWANYCH” – POD TAKIM 
HASŁEM GLIWICKI TEATR MUZYCZNY ZAPRASZA NA MUSICAL „RO-
DZINA ADDAMSÓW”. POLSKA PRAPREMIERA NA SCENIE PRZY NO-
WYM ŚWIECIE W PIĄTEK, 13 MARCA!

„Rodzina Addamsów” zaczęła się od… 
rysunków w „The New Yorkerze”, popu-
larnym amerykańskim tygodniku. Później 
był serial telewizyjny emitowany w latach 
1964 – 1965. W 1991 r. powstał słynny film 
„Rodzina Addamsów”, w którym zagrali 
m.in. Angelica Huston, Raúl Julia oraz mło-
dziutka Christina Ricci. Z kolei w 2010 r. 
Addamsowie zawędrowali na Broadway 
jako musical, przyciągając tłumy widzów 
gwiazdorską obsadą, przebojową muzyką 
i lekko upiornym wdziękiem. 

Rodzinę Addamsów tworzą piękna jak 
sopel lodu Morticia i obdarzony hiszpań-
skim temperamentem Gomez – pożeracz 
serc, w przenośni i dosłownie, a także ich 
dzieci – smutna, ale demoniczna Wednes-
day i słodki słodyczą Kuby Rozpruwacza 
Pugsley. Są także wuj Fester, o złotym 
sercu, anielskich oczach i zabójczych 
instynktach, babcia o aparycji wiedźmy 
i duszy hippiski oraz wierny kamerdyner 
Lurch o gołębim sercu i ciele Golema.  
W musicalu z upiornymi Addamsami zo-
staje skonfrontowana rodzina Beineków 
– typowych Amerykanów z Ohio. Scenicz-
nym perypetiom da bowiem początek 
młodzieńcza miłość Wednesday Addams 
i Luca Beinekego.

W rolach głównych zobaczymy ar-
tystów wybranych w ogólnopolskim 
castingu, do którego zgłosiło się ponad 

450 osób! „Rodzinę Addamsów” w GTM 
reżyseruje według własnego tłumaczenia 
Jacek Mikołajczyk, który przez wiele lat 
był kierownikiem literackim gliwickiego 
teatru. Kierownictwo muzyczne spektaklu 
objął Wojciech Rodek, kierownik muzycz-
ny GTM, znany z realizacji licznych tutej-
szych tytułów operetkowych i musicalo-
wych. Jako kierownik wokalny wspomaga 
go Dominika Płonka, gliwicka wokalistka, 
nauczycielka śpiewu, flecistka i pedagog. 

Choreografię opracowuje Ewelina 
Adamska-Porczyk, która na stałe związa-
na jest z wrocławskim Teatrem Capitol, 
choreografka m.in. słynnych muzycznych 
„Chłopów” w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni. Z kolei scenografię przygotuje Grzegorz 
Policiński, jeden z najlepszych polskich 
scenografów musicalowych, współrealiza-
tor m.in. warszawskich „Nędzników”, a ko-
stiumy – Ilona Binarsch, z której ostatnich 
realizacji wymienić należy m.in. „My Fair 
Lady” w Operze Śląskiej i „Producentów” 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 

Oficjalna prapremiera spektaklu od-
będzie się 13 marca, natomiast pierwsze 
pokazy już od najbliższego piątku. 

WWW.TEATR.
GLIWICE.PL

WWW.WINTERREGGAE.PL

PROGRAM FESTIWALU
 X 6 marca, godz. 18.00

 Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5)
REGGAE IN POLAND – wystawa 
zdjęć prezentujących polskie festi-
wale reggae autorstwa fotografa 
Szymona Cichego; wstęp wolny

 X 7 marca, godz. 17.30
 Centrum Kultury Studenckiej 
 MROWISKO (ul. Pszczyńska 85)
KONCERT PABLOPAVO & LUDZIKI 
wstęp – 5 zł.

 X 8 marca, godz. 17.00
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5)
SUNDAY REGGAE – spotkania  
z Mirosławem „Makenem”  
Dzięciołowskim i Jaśkiem  
„YasManem” Kuszem, propagatora-
mi i znawcami reggae oraz pokaz  

„SKA DELIGHT” – pierwszego 
polskiego długometrażowego  
dokumentu o jamajskich rytmach  
w ramach Kina Festiwalowego; 
wstęp wolny

 X 13 marca, godz. 18.00
Klub Studencki SPIRALA  
(ul. Pszczyńska 85)
KONCERT KAMILA BEDNARKA, 
LION VIBRATIONS i PAJUJO 
impreza biletowana 

 X 14 marca, godz. 18.00
Klub Studencki SPIRALA  
(ul. Pszczyńska 85)
KONCERT BAKSHISH, BOB ONE, 
BAS TAJPAN, DAMIAN SYJONFAM 
& D’ROOTS BROTHERS, SIELSKA 
impreza biletowana

Bilety na koncert Pablopavo są dostępne wyłącznie w kasie MROWISKA, a na 
pozostałe koncerty – na Ticketpro, w salonie „Czas” (ul. Zwycięstwa 1) i Klubie 
SPIRALA. 

COK – KREATOR KULTURY
Już nie grupy, a tłumy gliwiczan na imprezach i wszel-
kich wydarzeniach artystycznych w mieście wskazują 
na to, że coraz silniej odczuwamy potrzebę uczest-
nictwa w społecznym i kulturalnym życiu Gliwic. Aby 
podtrzymać tę optymistyczną tendencję, chcieliby-
śmy zaprezentować Czytelnikom pewne miejsce, któ-
re istnieje właśnie po to, aby animować w nim kultu-
ralny „żywioł”. 

W samym sercu Gliwic, przy 
cichej ul. Studziennej, działa 
Centrum Organizacji Kultural-
nych – filia Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Tu 
w pełnej symbiozie współist-
nieją różne dziedziny kultury. 
Malarstwo amatorskie i profe-
sjonalne. Muzyka rozrywkowa 
i poważna. Sztuka kreatywna  

i  tradycyjna. Do tego fotografia, 
grafika, taniec i wiele innych.  
Co odróżnia COK od pozostałych 
przestrzeni kulturalnych w mie-
ście? To, że nie jest ono wyłącz-
nie punktem wystawowym czy 
salą koncertową, lecz miejscem, 
w którym każdego dnia ludzie 
zaangażowani w aktywność 
społeczną realizują swoje pasje. 

Centrum Organizacji Kultural-
nych należy odwiedzić, poczuć. 

W wielu z nas drzemie cząst-
ka artystycznej duszy. Zarówno 
twórcy działań artystycznych, 
jak i odbiorcy mogą zajrzeć 
na Studzienną 6. Społeczni-
cy mogą liczyć na wsparcie 
organizowanych przez siebie 
przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym. Twórcy działający 
komercyjnie mogą wynająć 
przestrzeń na koncert czy warsz-
taty. Natomiast wszyscy zainte-
resowani mogą wziąć udział  
w nadchodzących wydarzeniach 
kulturalnych. Nie chcąc w tym 
miejscu odkrywać wszystkich 
kart, przedstawiamy jedynie 

ułamek z tego, co aktualnie 
oferuje COK.

8 marca o godz. 17.00 roz-
pocznie się koncert KOBIETA  
W OGNIU UCZUĆ. To muzyczno-
-literacka opowieść o kobiecie 
kochającej i pragnącej miłości. 
Agnieszka Bielanik-Witomska 
przedstawi własne interpretacje 
piosenek Ireny Santor, Violetty 
Villas, Sławy Przybylskiej, Edyty 
Geppert czy Hanny Banaszak. 

Pod koniec marca zorga-
nizowana zostanie kolejna 
edycja Pecha Kucha Night.  
Z góry zapraszamy na wieczór, 
podczas którego kilku zapro-
szonych gości opowie o swoich 
zainteresowaniach i wyjątko-

wych przedsięwzięciach. Mają 
zaledwie 6 minut i 40 sekund, 
a także 20 graficznych slajdów, 
aby zarazić publiczność swoją 
pasją. Sala pęka w szwach,  
a niecałą godzinę później, przy 
kawie i herbacie, nawiązują się 
nowe znajomości, powstają 
nowe ciekawe pomysły.

Kreatorem kolejnych wy-
darzeń możesz być właśnie 
Ty! Odwiedź Studzienną 6,  
tel. 32/775-20-53, internet: 
www.cok.gcop.gliwice.pl.

Paweł Januszewski, 
Bartosz Łapszyński

GCOP

„Nie chodź z opuszczoną głową, jakbyś dźwigała wszystkie problemy świata” – po-
uczano mnie w dzieciństwie. Fakt – patrząc jedynie pod nogi, widzi się niewiele. 
Zatem uszy do góry i wzrok przed siebie, a najlepiej w stronę chmur! Dostrzeżemy 
wtedy urodę dachów – „piątej elewacji” budynków.

W wiekowych, eklektycznych 
gliwickich kamienicach widać, 
że najwięcej starań wkładali 
architekci w efektowne zapro-
jektowanie fasad, czyli elewacji 
frontowych. Boczne ściany rów-
nież niekiedy dekorowano, ale 
bardzo oszczędnie. Elewacje od 
strony podwórek, niewidoczne 
dla osób postronnych, pomija-
no w ozdabianiu. Prezentowały 
się więc wyjątkowo skromnie. 
Inaczej traktowano dachy, 
wprowadzając rożnego rodzaju 
wieżyczki nakryte kopułami czy 
namiotowymi konstrukcjami, 
doświetlenia poddaszy i stry-
chów – od dużych facjat po 
maleńkie trójkątne lukarenki. 
Właśnie to można dostrzec na 
„piątej elewacji” historycznych 
gliwickich zabudowań. 

Twórcy puszczali wodze 
fantazji...

Spacerując ul. Zwycię-
stwa, z łatwością dostrzeżemy,  
że eklektyczne budynki z prze-
łomu XIX i XX wieku, opatrzone 
numerami 4, 10, 22, 24, 30, 36, 
39, 44 i 47, zwieńczono różne-
go rodzaju wieżyczkami. Do tej 
maniery przewrotnie dosto-
sował się Erich Mendelsohn, 
projektant modernistycznego, 
dwudziestowiecznego Domu 
Weichmanna, zaznaczając wy-
piętrzeniem cześć budynku od 
strony... dzisiejszej Alei Przyjaź-
ni. W latach 20. i 30. minionego 
stulecia podobne detale dachu 
stały się jednymi z ważniejszych 
ozdób budowli mieszkalnych. 
Podkreślały kompozycję elewa-
cji, urozmaicając konstrukcję 
zadaszenia i podkreślając jego 
stromość.

Obecnie projektanci forsują 
płaskie dachy. Rzecz w tym, że 
nasz polski klimat nie „lubi” 
takich rozwiązań. Spadziste 

przekrycie budynku chroni bo-
wiem przed śniegiem i obfitymi 
opadami. To forma sprawdzona 
od wielu lat. Stromy dach pocią-
ga za sobą obecność dachówek, 
najczęściej ceramicznych, któ-
rych na prawie płaskim przekry-
ciu domu nie zastosujemy. Ma-
teriał ten jest bardzo wdzięczny 
i świetnie się prezentuje. Nawet 
stare, nadgryzione zębem czasu 
ceramiczne dachówki nie tracą 
swego uroku, czego nie można 
powiedzieć o papie, blasze tra-
pezowej czy toksycznym eterni-
cie.

Dach dachowi nierówny
Przed laty w małych budyn-

kach mieszkalnych stosowano 
najczęściej dachy dwuspado-
we, rzadziej namiotowe (czyli 
kopertowe). Większą popu-
larnością cieszyły się dachy 
mansardowe zwane łamanymi, 
ponieważ tworzyły je dwie poła-
cie dachowe różniące się kątem 
nachylenia. Wyższa połać była 
bardziej stroma, a niższa mniej. 
Nazwa powstała od nazwiska 
francuskiego architekta Fran-
ciszka Mansarta (1598 – 1666), 
który upowszechnił ten sposób 
wykorzystania dodatkowej po-
wierzchni mieszkalnej na strychu 
już w okresie baroku! Francuski 
dach mansardowy charaktery-
zował się nachyleniem dolnej 
połaci w granicach 60 stopni, 
zaś górnej – 30 stopni. 

Akcentem polskim w kwe-
stii dachów jest odmiana da-
chu łamanego, zwana dachem 
polskim. Czym różni się od 
mansardowego? Jest dachem 

czterospadowym o dwóch po-
łaciach o zbliżonym kącie nachy-
lenia, a część górna i dolna są 
oddzielone niewysoką ścianką. 
Takie dachy przekrywały dawne 
polskie dworki. 

Antonio Gaudí. Zakocha-
ny w dachach

Barcelońska Casa Milà Gau-
díego to budynek mieszkalny, 
który z racji bloków kamien-
nych użytych na elewacji został 
nazwany przez ówczesnych 
„kamieniołomem” (La Pedrera). 
Ma niesamowity dach, którego 
kominy przypominają jednym 
głowy rycerzy, drugim... wiedźm. 
To ulubiony element wycieczek 
turystów. Połączenie ceramiki, 
szkła z kamieniem i tynkiem  
o różnej fakturze czyni to miej-
sce baśniową krainą. Nic się 
nie powtarza, każdy detal jest 
unikatowy. Gaudí miał jednak 
pecha, bowiem żadnego obiektu 

nie doprowadził do ostatecznej 
formy. W tym przypadku skon-
fliktował się z żoną właściciela 
budynku, więc dach, który 
przychodzi nam podziwiać, nie 
stanowi końcowej wizji artysty. 
Wcześniej Gaudí wybudował 
m.in. Casa Batlló („dom z ko-
ści”), którego falujący, mieniący 
się w słońcu ceramiczny dach 
przypomina grzbiet fantastycz-
nego smoka. 

Do Barcelony nie tak łatwo 
pojechać, słońce w Polsce jest 
inne niż w Hiszpanii, a i tak pro-
szę zobaczyć, jak niesamowicie 
prezentuje się o poranku dach 
gliwickiej kamienicy na rogu 
ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego 
(zdjęcie u góry). Czyż nie wy-
gląda, jakby przeniesiono go  
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”?

Ewa Pokorska
miejski konserwator 
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GOSPODARKA LISTA DYSTRYBUCJI

w każdy czwartek
tam go znajdziesz:

Lp. Nazwa punktu adres osiedle

1 Filia MDK w Bojkowie ul. Rolników 164 Bojków
2 Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
3 Sklep „JULIA" ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
4 Sklep spożywczo-monopolowy ul. Toszecka 183 Czechowice

5 Kopernik Sp. z o.o. Centrum 
Medyczne NZOZ

ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 4 Kopernika

6 Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
7 MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
8 Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika
9 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Pszczyńska 133 Ligota Zabrska

10 Przychodnia Specjalistyczna nr 6 
„Sośnica” Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

11 MBP – Filia nr 30 („ŁABĘDŹ”) ul. Partyzantów 25 Łabędy
12 Vitamed Sp. z o.o. NZOZ ul. Różana 7 Łabędy

13 „CHATKA PUCHATKA”  
– sklep spożywczy

ul. Strzelców Bytoms-
kich 42 (na rogu ulicy) Łabędy

14 ALDO – sklep spożywczy ul. Strzelców  
Bytomskich 30 Łabędy

15 Sklep „BOGNA” ul. Staromiejska 59 Łabędy
16 Sklep spożywczy ul. Staromiejska 8 Łabędy
17 Sklep „JEGO” ul. Literatów 74 Łabędy
18 Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
19 Apteka ul. Wolności 1A Łabędy

20 Huta Łabędy ul. Zawadzkiego 45 
(biurowiec) Łabędy

21 Bumar ul. Mechaników 9 
(brama główna) Łabędy

22 Sklep „MAJA” ul. Metalowców 2 Łabędy
23 Sklep spożywczy „ADEX” ul. Partyzantów 10 Łabędy

24 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

25 Opel (Punkt nr 1) GMMP ul. Adama Opla 1, bud. G Łabędy (strefa)
26 Alma-Med NZOZ ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju
27 Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. NZOZ ul. Lekarska 10 Ostropa

28 Kiosk ul. Geodetów 1  
(róg Daszyńskiego) Ostropa

29 Politechnika Śląska ul. Akademicka 2 Politechnika
30 Przychodnia Akademicka NZOZ ul. Moniuszki 13 Politechnika

31 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Politechnika

32 Biblioteka Pedagogiczna ul. Hutnicza 9 Politechnika

33 Biblioteka Główna  
Politechniki Śląskiej ul.Kaszubska 23 Politechnika

34 Park Nauk.-Techn. TECHNOPARK 
GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C Politechnika

35 MEDEN NZOZ ul. Zabrska 6 Politechnika

36 Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Poltechnika

37 MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
38 Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
39 Gliwicki Teatr Muzyczny ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
40 Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
41 Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
42 M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

43 Biuro Obsługi Klienta UM  
w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

44 MBP Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 Sośnica
45 Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
46 Giełda Samochodowa ul. Kujwska 112 Sośnica
47 TESCO Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
48 SIMPLY market ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice
49 Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka Szobiszowice
50 Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

51 Przychodnia Toszecka Sp. z o.o.  
NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

52 Punkt prasowy ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
53 Punkt prasowy ul. Tarnogórska 69 Szobiszowice
54 Śląskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28 Szobiszowice
55 Hotel MALINOWSKI ul. Portowa 4 Szobiszowice
56 MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

57 MBP – Filia nr 1 Plac Inwalidów 
Wojennych 3 Śródmieście

58 Centrum Informacji Kulturalnej  
i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI

Lp. Nazwa punktu adres osiedle

59 Centrum Onkologii Inst. im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 
15 Śródmieście

60 Powiatowy Urząd Pracy Plac Inwalidów Wojennych 
12 Śródmieście

61 Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. NZOZ Pl. M. Piłsudskiego 5a Śródmieście

62 PALMIARNIA MIEJSKA w Parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

63 Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

64 Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

65 Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

66 NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny  
Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

67 Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

68 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

69 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

70 Komenda Miejska Policji  
– RECEPCJA

ul. Powstańców  
Warszawy 12 Śródmieście

71 Starostwo Powiatowe ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

72 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

73 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 (Rynek) Śródmieście

74 Urząd Miejski  
(Biuro Obsługi Interesantów) ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

75 FOTOPIAST ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 3 Śródmieście

76 Poradnia Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

77 Przychodnia Alergo – Med NZOZ ul. Kilińskiego 15 Trynek

78 Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości

ul. Bojkowska 37 (Nowe 
Gliwice) Trynek

79 Poradnia Med-Poz  
Sp. z o.o. NZOZ Plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

80 Medyk. Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego

81 NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego

82 Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego

83 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Andersa 20 Wojska Polskiego

84 Centrum Ratownictwa Gliwice/ 
Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego

85 I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego

86 Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

87 Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. NZOZ ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

88 Sklep spożywczy koło Art. Met ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

89 Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

90 Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

91 Hotel Mikulski ul. Dąbrowskiego 24 Zatorze

92 Internat przy ZST-I ul. Krakusa 16 Zatorze

93 Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

94 Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze

95 Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

96 Sklep spożywczy koło restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

97 BLANK – sklep wielobranżowy ul. Spółdzielcza 33B Zatorze

98 BLANK PUNKT 2 – sklep  
wielobranżowy ul. Opolska 19 Zatorze

100 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 Zatorze

101 C. H. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

102 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Zatorze

103 II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Zatorze

104 Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

105 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Żwirki i Wigury

106 Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Żwirki i Wigury

107 Przychodnia „MEDICOR” ul. Zubrzyckiego 14 Żwirki i Wigury

108 MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Żwirki i Wigury

109 C. H. Europa Centralna ul. Pszczyńska 315

Zarząd Budynków Miejskich I TBS w Gliwicach otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszy pakiet Świadectw Efektywności 
Energetycznej, zwanych również białymi certyfikatami. Dzięki temu wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów za 
termomodernizację budynków.

Wykorzystanie systemu 
białych certyfikatów pozwala 
pozyskać dla wspólnot miesz-
kaniowych obsługiwanych przez 
ZBM I TBS zwrot części nakładów 
finansowych poniesionych na 
inwestycje związane z poprawą 
efektywności energetycznej  
i zmniejszeniem zużycia ener-
gii. – Może to być przykładowo 
ocieplenie ścian, fundamentów, 
stropodachów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, likwidacja 
mostków cieplnych – wyjaśnia 
Adam Mandrak, kierownik Sek-
cji Controllingu i koordynator 
przedsięwzięcia ze strony miej-
skiej spółki. Na jakie wsparcie 
można liczyć? – Jest ono zróżni-
cowane w zależności od zakresu 
zrealizowanych robót. Średnio 
może kształtować się na pozio-
mie od 5 do 10%. Jeśli wspólnota 
wykona inwestycję za 100 tys. zł, 

to może np. odzyskać od 5 do 10 
tys. zł i wykorzystać te pieniądze 
na inne potrzeby lokatorów – od-
powiada.  

Zdobycie certyfikatów nie 
jest rzeczą prostą. – Należy do-
kładnie przeanalizować przepisy 
nowej ustawy o efektywności 
energetycznej i ministerialne 
rozporządzenie dotyczące za-
kresu i sposobu sporządzania 
audytów oraz metod obliczania 
oszczędności energii. Trzeba  
przygotować niezbędne uchwa-
ły i umowy, pełnomocnictwa, 
upoważnienia, dokumentację 
techniczną, projekty, faktury, 
protokoły odbioru, audyty ener-
getyczne, dokumentację przetar-
gową oraz formalności związane 
z obrotem świadectwami na to-
warowej giełdzie energetycznej. 
Dokumentacja trafia na prze-
targ organizowany przez Urząd 

Regulacji Energetyki, gdzie jest 
wnikliwie badana. Białe certyfi-
katy otrzymują jedynie te wnio-
ski, które wykazują najwyższą 
efektywność i duże oszczędności 
energetyczne. Pojedyncze wspól-
noty mieszkaniowe praktycznie 
nie mają szans, dlatego łączymy 
inwestycje wspólnot w grupy 
przedsięwzięć tego samego ro-
dzaju i występujemy o wsparcie 
finansowe w ich imieniu. Nie 
każdy w przetargu URE wygrywa,  
a odsetek wniosków odrzuconych 
jest dosyć wysoki – wyjaśnia 
Adam Mandrak. 

ZBM I TBS bierze na siebie 
odpowiedzialność za przygoto-
wanie wszystkich dokumentów 
i ryzyko finansowe związane  
z powodzeniem lub niepowodze-
niem przedsięwzięcia. Wspólno-
ty zarządzane przez spółkę nie 
ponoszą żadnych kosztów. 

Jakie są efekty? W pierw-
szym pakiecie dla pilo-
tażowej grupy udało się 
uzyskać w sumie około  
83 tys. zł. 

W kolejnej, trwającej już 
edycji spółka stara się o wspar-
cie dla wspólnot na łączną kwotę 
około 369 tys. zł. Rok 2015 za-
powiada się jeszcze lepiej. Poza 
wspólnotami mieszkaniowymi 
do programu włączonych zosta-
nie szereg własnych inwestycji  
ZBM-u, m.in. rewitalizacyjny 
projekt z barwnym „muralem” 
Pszczyńska 44, modernizacje od-
działów terenowych spółki, czyli 
ROM-ów, a być może również 
budynki komunalne należące 
do miasta. 

– Zapraszamy wspólnoty 
mieszkaniowe oraz inne pod-

mioty, które zrealizowały inwe-
stycje termomodernizacyjne po  
2010 roku, do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach progra-
mu. Także te, które nie są dotąd 
przez nas zarządzane – zachęca 
Andrzej Tomal, prezes spółki.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM I TBS 
przy ul. Dolnych Wałów 11 
(pokój 203) oraz pod numerem 
32/339-29-44. 

(al)

GAPR nie pobiera opłat za: 
rozpatrzenie wniosku pożyczko-
wego oraz wcześniejszą spłatę 
pożyczki.

Szczegółowe informa-
cje znajdują się w regula-
minie Funduszu Pożycz-
kowego dostępnym na 
stronie www.gapr.pl oraz  
w siedzibie GAPR sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Wincente-
go Pola 16 (pok. 214). Można 
je także uzyskać w punkcie 

konsultacyjnym w budynku  
4 (Maszynownia) przy ul. Boj-
kowskiej 37, na terenie Cen-
trum Edukacji i Biznesu NOWE 
GLIWICE. 

fundusz@gapr.pl
tel. 32/339-31-34,  

32/339-31-35 
tel. kom. 660 714 195, 

795 539 291
faks: 32/339-31-17

Prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, małą lub średnią firmę? Potrzebujesz pienię-
dzy na sfinansowanie swoich działań gospodarczych? Ta oferta może być dla ciebie. 

Fundusz Pożyczkowy prowa-
dzony przez Górnośląską Agen-
cję Przedsiębiorczości i Rozwoju 
stanowi atrakcyjną alternatywę 
zewnętrznego finansowania 
dla przedsiębiorstw sektora 
MŚP. Wspiera przedsiębiorców 
poprzez udzielanie niskoopro-
centowanych pożyczek. O finan-
sowanie może starać się każdy, 
kto posiada zdolność kredytową 
i nie ma zadłużenia wobec Skar-
bu Państwa, ZUS oraz z tytułu 
podatków i opłat lokalnych. 

– Nasze pożyczki są zdecydo-
wanie korzystniejsze niż oferty 
wielu banków i różnych innych 
instytucji. Udzielamy ich w try-
bie ciągłym, a pieniądze na ten 
cel pochodzą ze środków Unii 

Europejskiej. Przy dokładnym 
obliczaniu stopy oprocentowa-
nia uwzględniamy m.in. poziom 
zabezpieczenia i okres istnienia 
na rynku. Ważne jest, że wspar-
cie finansowe mogą otrzymać 
także firmy dopiero rozpoczy-
nające działalność – wyjaśnia 
Dominika Jarocka.

Pożyczki mają charakter ce-
lowy i mogą być przeznaczone 
przykładowo na:
• zakup wyposażenia, środków 

transportu, nieruchomości, 
materiałów, surowców i to-
warów handlowych;

• rozbudowę, adaptację lub 
modernizację obiektów 
produkcyjno-usługowo-han-
dlowych; 

• inne przedsięwzięcie podno-
szące mobilność i konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa.
Fundusz akceptuje więk-

szość powszechnie znanych 
form zabezpieczeń pożyczek, 
co  pozwala na uzyskanie 
dofinansowania jak najwięk-
szej grupie przedsiębiorców. 
W ubiegłym roku udzielono 
wsparcia na kwotę około  
1,5 mln zł, ale możliwości są 
znacznie większe. Choć GAPR 
ma siedzibę w Gliwicach (głów-
nym udziałowcem spółki jest 
Miasto Gliwice), to prowadzi 
działania na szerszą skalę. Z ni-
skooprocentowanych pożyczek 
mogą korzystać biznesmeni  
z całej Polski. 

POŻYCZKI DLA  
PRZEDSIĘBIORCÓW

BIAŁE CERTYFIKATY.  
TO SIĘ OPŁACA

Preferencyjne pożyczki  dla mikroprzedsiębiorstw, małych  
i średnich przedsiębiorstw (bez względu na okres prowadzenia działalności)

Kwota pożyczki: 10 000 zł – 250 000 zł  (dla mikroprzedsiębiorcy  i małego przedsiębiorcy)
10 000 zł – 400 000 zł (dla średniego przedsiębiorcy)

Wkład własny: Min. 10% kwoty pożyczki
Okres pożyczki: Maksymalny okres spłaty 7 lat
Karencja: Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
Oprocentowanie: Stopa referencyjna 

(stopa bazowa Komisji Europejskiej + marża 1-3%)
Prowizja: 0% – 3%

WWW.ZBM.
GLIWICE.PL

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

http://www.gapr.pl/
mailto:fundusz@gapr.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
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OBWIESZCZENIA

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28  
im. Witolda Budryka, ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice

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

da przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w szkole podstawo-
wej 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 szkole podstawowej;

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 kon-
kursu 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 niezbędne 
do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

g. nie był karany karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la, a w przypadku nauczyciela akade-
mickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lip- 
ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie 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 odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów 
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 konkur-
su powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do kon-

kursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Szkoły Podstawowej nr 28 im. Witolda 
Budryka w Gliwicach; 

c. poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię dowo-
du osobistego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

d. życiorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawierający w szczególności 
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 kan-
dydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających po-
siadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończe-
nia kursu kwalifikacyjnego 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 naruszenie 
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 na-
uczycielem;

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

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym, telefonem kontaktowym, numerem  
PESEL i dopiskiem „Konkurs na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
nr 28 im. Witolda Budryka” w terminie 
do 13 marca 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21

Wydział Edukacji, pokój nr 252

Konkurs przeprowadzi komisja powołana 
przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 32/238-55-20.

konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  
ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice.

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 
który spełnia łącznie następujące wymagania:
a. ukończył studia magisterskie lub studia 

pierwszego stopnia, albo studia wyższe za-
wodowe lub kolegium nauczycielskie, albo 
nauczycielskie kolegium języków obcych  
i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole wchodzącej w skład 
zespołu, w której wymagania dotyczące 
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b. ukończył studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego;

d. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu 
na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie 

ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego 

w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego 

– pozytywną ocenę pracy w okresie ostat-
nich czterech lat pracy w szkole wyższej;

e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym;

f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. 
n 97, poz. 674), a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU 
nr 164, poz. 1365), oraz nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

h. nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego;

i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (DzU z 2013 r. poz. 168). 

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która speł-
nia łącznie następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym że 

wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim 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 prawnych 
i korzysta z praw publicznych;

e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;

f. spełnia wymagania określone w pkt 1  
lit.: b, e, g, i.

Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespo-

łu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; 
c. poświadczoną przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

d. życiorys z opisem przebiegu pracy zawo-
dowej, zawierający w szczególności infor-
mację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku 
nauczyciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku 
nauczyciela akademickiego, albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy na sta-
nowisku kierowniczym – w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

e. oryginały lub poświadczone przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopie dokumen-
tów potwierdzających posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, o którym mowa w lit. d;

f. oryginały lub poświadczone przez kandy-
data za zgodność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w tym dy-
plomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania albo świa-
dectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;

g. zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

h. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi 
nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postę-
powanie dyscyplinarne;

i. oświadczenie, że kandydat nie był skaza-
ny prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

j. oświadczenie, że kandydat nie był kara-
ny zakazem pełnienia funkcji związanych  
z dysponowaniem środkami publicznymi,  
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(DzU z 2013 r. poz. 168); 

k. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a 
ustawy z 18 października 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów (DzU z 2007 r. 
nr 63, poz. 425);

l. oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia aktu nada-
nia stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m. oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego –  
w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;

n. oświadczenie, że kandydat nie był ka-
rany karą dyscyplinarną, o której mowa  
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97,  
poz. 674) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU  
nr 164, poz. 1365) – w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego;

o. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności prawnych i korzysta  
z pełni praw publicznych – w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

p. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926) w celach przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach z podanym adresem zwrotnym, telefonem 
kontaktowym, numerem PESEL i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”  
w terminie do 13 marca 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,

Wydział Edukacji, pokój nr 252

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez 
Prezydenta Miasta Gliwice. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidual-
nie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr telefonu 32/238-55-20.

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych: 
 X Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Kozielska 39;
 X Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, ul. Robotnicza 6;
 X Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36;
 X Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, ul. Stefana Okrzei 16.

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 
który spełnia łącznie następujące wymagania:
a. ukończył studia magisterskie lub studia 

pierwszego stopnia, albo studia wyższe za-
wodowe lub kolegium nauczycielskie, albo 
nauczycielskie kolegium języków obcych  
i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole wchodzącej w skład 
zespołu, w której wymagania dotyczące 
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b. ukończył studia wyższe lub studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego;

d. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu 
na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie 

ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego 

w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego 

– pozytywną ocenę pracy w okresie ostat-
nich czterech lat pracy w szkole wyższej;

e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym;

f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku 
nauczyciela akademickiego – karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 140 ust. 1 usta-
wy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

h. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31  
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która speł-
nia łącznie następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym że 

wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim 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 prawnych 
i korzysta z praw publicznych;

e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie  
o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f. spełnia wymagania określone w pkt 1  
lit.: b, e, g, i.

Oferty osób przystępujących do konkursu po-
winny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego 

zespołu; 
c. poświadczoną przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

d. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku 
nauczyciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku 
nauczyciela akademickiego, albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy na stano-
wisku kierowniczym – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

e. oryginały lub poświadczone przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopie dokumen-
tów potwierdzających posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, o którym mowa w lit. d;

f. oryginały lub poświadczone przez kandy-
data za zgodność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub świadec-
twa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą;

g. zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

h. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi 
nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postę-
powanie dyscyplinarne;

i. oświadczenie, że kandydat nie był skaza-
ny prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

j. oświadczenie, że kandydat nie był kara-
ny zakazem pełnienia funkcji związanych  
z dysponowaniem środkami publicznymi,  
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

k. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a usta-
wy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz 
treści tych dokumentów;

l. oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia aktu nada-
nia stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m. oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego –  
w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;

n. oświadczenie, że kandydat nie był karany 
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy 
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym – w przypadku nauczyciela i na-
uczyciela akademickiego;

o. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych – w przypadku osoby nie-
będącej nauczycielem;

p. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach z podanym adresem zwrotnym, telefonem 
kontaktowym, numerem PESEL i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr …….” w terminie 
do 13 marca 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21,

Wydział Edukacji, pokój nr 252

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez 
Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postę-
powania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr telefonu  
32/238-55-20.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach, 

ul. Bolesława  
Śmiałego 2A,  

44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na  

wolne stanowisko urzędnicze: 
aplikant lub młodszy strażnik.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na 
stronie http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informa-
cje dotyczące: 

• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 113 w siedzibie Straży Miej-
skiej w Gliwicach lub przesłać za pośred-
nictwem poczty w terminie do 16 marca 
2015 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze: 
aplikant lub młodszy strażnik”.
Dokumenty uważa się za dostarczone  
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone 
na ww. adres w terminie do 16 marca  
2015 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytoryczne-
go, testu ze sprawności fizycznej oraz 
wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/338-19-74.

Powiatowy 
Urząd Pracy 

informujeOferty  
z 26 lutego 2015 r.

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

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

• operator maszyn – wykształcenie: absolwent 
szkoły średniej lub zawodowej, doświadczenie: 
brak wymagań, zdolności manualne, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice; 

• tokarz – ślusarz – wykształcenie zawodowe 
techniczne, doświadczenie na podobnym sta-
nowisku, posługiwanie się przyrządami pomia-
rowymi, toczenie elementów z półfabrykatów, 
osadzanie toczonych elementów w głowicach 
silnikowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice; 

• fryzjer/ka – wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, doświadczenie zawodowe min. 2 lata, 
ks. sanepidowska, fryzjerstwo damsko-męskie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca krajowy – wykształcenie min. śred-
nie, doświadczenie w przewozach krajowych, 
ważne prawo jazdy kat. C+E, elektroniczna karta 
kierowcy, mile widziane posiadanie uprawnień 
do przewozu ADR, oświadczenie o niekaralności, 
mile widziana znajomość jęz. obcych w stopniu 
komunikatywnym, dyspozycyjność do pracy na 
terenie kraju;

• spawacz – MIG/MAG – wykształcenie zawodo-
we, uprawnienia spawacza MIG/MAG, wycinanie 
krążków, bandów i kołnierzy z blachy stalowej, 
trzy zmiany, umowa o dzieło, miejsce pracy: 
Gliwice-Sośnica;

• elektryk samochodowy – wykształcenie śred-
nie, podstawowe doświadczenie zawodowe, 
naprawa i konserwacja użytkowych pojazdów 
mechanicznych w zakresie elektryczno-elektro-
nicznym, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice  
i teren Śląska.

O OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W TERMINIE DO  

31 MARCA KAŻDEGO ROKU Z GÓRY ZA DANY ROK BEZ WEZWANIA. 
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach 
ING Banku Śląskiego przyjmowane są bez do-
datkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać 
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowi-
sku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
(parter budynku po lewej stronie od wejścia 
głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami, pok. 439-440 (IV piętro), 
tel. 32/239-12-30 lub 32/238-55-23, lub pod 
nr komunikatora gg: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informu-
je, że przedmiotowa opłata należna jest na 
podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tj. DzU z 2014 r., poz. 518) i wynosi odpo-
wiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nierucho-

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

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

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

Wartość nieruchomości określana jest w ak-
cie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), 

którym dana nieruchomość została oddana 
w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przy-
padku zmiany wartości rynkowej nieruchomości 
w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość 
opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty powinien do 
końca roku kalendarzowego otrzymać pismo  
z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej zaktualizowanej opłaty, która będzie 
obowiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycz-
nym, którym oddano nieruchomość na cele 
mieszkalne, a których dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza 50% średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który 
opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
prezesa GUS, może zostać na ich wniosek przy-
znana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata 
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana 
na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski 
o udzielenie bonifikaty należy składać przed 
upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca 
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty 
od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
znajduje się na stronie internetowej miasta: 
www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Informatyk –  
Administrator Systemów GPS i FMS

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

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwija-

jącej się firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku,

• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe – in-

formatyka,
• znajomość relacyjnych baz danych 

MS SQL, ze szczególnym uwzględnie-
niem administracji bazą i tworzenia 
raportów,

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

• znajomość MS Office,
• zdolności analityczne, umiejętność 

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

na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:
• administracja systemami Windows 

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

rowniczej w zakresie IT.

Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie swojego CV wraz z listem motywa-
cyjnym i nr referencyjnym IT/02/2015 na 
adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logi-
styki S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wy-
łącznie na wybrane oferty. Pozostałym kan-
dydatom dziękujemy za zainteresowanie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 
poz. 883)”.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest osoba 
nadużywająca alkoholu, nie czekaj! 

PRZYJDŹ DO GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W GLIWICACH.

Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowe-
go dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powodują: 
• rozkład życia rodzinnego,
• demoralizację małoletnich,
• uchylanie się od pracy,
• systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
Wniosek o skierowanie osoby z problemem alkoholowym na 
leczenie odwykowe należy złożyć lub przesłać pocztą na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Wnioskodawcą mogą być: członkowie rodzin, sąsiedzi, instytucje 
oraz inne podmioty. 
Wzór wniosku znajduje się na stronie: www.gliwice.eu w zakład-
ce Wirtualne Biuro Obsługi/Formularze do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź lub zadzwoń!

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
Urząd Miejski w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

pok. 235, II piętro,  
tel. 32/239-12-95

Izba  
Wytrzeźwień
ul. Okopowa 6
44-100 Gliwice

poniedziałki  
i środy od godz.  
16.15 do 17.30
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AB.6744.1.2015 z 20 lutego 2015 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2013 r. poz. 687 ze zm.) zawiadamia się, 
że na wniosek z 30 stycznia 2015 r.: 

Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi publicznej,  
od włączenia do ulicy Tarnogórskiej  

w Gliwicach do placu manewrowego 
planowanego w rejonie rowu R-V”,

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:
 X działki objęte inwestycją drogową (przed ich 
podziałem):
• 439, 442, 443, 444, 448/2, 449, 450, 458, 477, 

1753/7, 1753/8, 1753/10 (obręb Żerniki),
 X działki, poza liniami rozgraniczającymi inwe-
stycję, na których Inwestor będzie prowadził 
roboty budowlane, towarzyszące realizacji 
inwestycji:
• 439, 442, 444 (obręb Żerniki).

Wobec powyższego informuje się, że strony mo-
gą zapoznać się z aktami sprawy oraz w terminie  
14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwiesz-
czenia złożyć wyjaśnienia i ewentualne zastrzeże-
nia na adres tutejszego urzędu lub bezpośrednio  
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona  
w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 11d ust. 9 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. DzU z 2013 r. poz. 687 ze 
zm.) nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  
o gospodarce nieruchomościami.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u3(a)&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u3(a)&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501&full=1
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10509,1885
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.um.gliwice.pl/wirtualnebiuroobsługi/formularze
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCINIERUCHOMOŚCI

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości: 

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

wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
• nr 160-162 do 16 marca 2015 r.
• nr 167-174 do 16 marca 2015 r.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 157-159 do 12 marca 2015 r. 

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (lokale użytkowe):
• nr 138 do 9 marca 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

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

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

  UL. PLEBAŃSKA 24, lokal nr 1, par-
ter, pow. 37,20 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
79 100,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2015 r.  
od godz. 9.45 do 10.00
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

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

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

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

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

  UL. ŁOKIETKA 2, lokal nr 5, parter 
(oficyna), pow. 41,29 m2, 2 pomiesz-
czenie, wc, korytarz
Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
49 300,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2015 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Wadium: 2500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

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

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

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 13.30

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

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

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

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

Termin przetargu: 26 marca 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 600,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2015 r.  
od godz. 10.20 do 10.30
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomości, 
położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, oznaczonej jako działka 
nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 
0,0979 ha, KW nr GL1G/00039216/6.
Termin przetargu: 19 marca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 192 000,00 zł
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 19 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonych w Gliwicach:
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy ul. Tar- 

nogórskiej 151, pow. 0,1991 ha, KW GL1G/ 
00027004/0, zabudowana budynkiem o funkcji 
mieszkalnej w zabudowie półzwartej, nieużyt-
kowanym, w bardzo złym stanie technicznym, 
pow. zabudowy 160 m2, oraz dwoma budynka-
mi (garaże) będącymi w stanie ruiny,

• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, przy ul. Tar-
nogórskiej 149, KW GL1G/00028923/5, pow. 
0,0502 ha, w tym 3 wyodrębnione lokale miesz-
kalne: KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9, 
GL1G/00059334/5, o łącznej powierzchni użyt-
kowej 191,45 m2.

Termin przetargu: 23 marca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 782 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podat-
kiem 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.).
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Wadium: 78 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 marca 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej jako działka nr 1339/3, ob-
ręb Bojków, o powierzchni 0,1068 ha, położonej  
w Gliwicach na południe od ul. Zielnej, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00039688/5.
Termin przetargu: 22 kwietnia 2015 r., o godz. 10.00 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 123 900,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 kwietnia 2015 r.  

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg proce-

dur określonych regulaminem PEC-Gliwice  
Sp. z o.o., na:

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

Termin składania ofert: 9 marca 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 9 marca 2015 r. o godz. 10.00

 XWykonanie przyłączy sieci cieplnej na 
terenie miasta Gliwice – 3 zadania inwe-
stycyjne.

Termin składania ofert: 9 marca 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 9 marca 2015 r. o godz. 11.30

 XRemont systemu smarowania odżużla- 
czy.

Termin składania ofert: 16 marca 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 16 marca 2015 r. o godz. 10.00

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

oraz na www.pec.gliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice 

Sp. z o.o., na

dostawę ciepłomierzy i wodomierzy.
Termin składania ofert wstępnych:  

11 marca 2015 r. do godz. 15.00

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

oraz na www.pec.gliwice.pl

Zespół Szkół  
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych,  

ul. Syriusza 30, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

remont oświetlenia – 2 etap.

Termin składania ofert: 12 marca 2015 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 12 marca 2015 r. o godz. 13.15

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

publiczne jednostek miejskich

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,  
ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

modernizacja obiektów – sanitariatów.

Termin składania ofert: 12 marca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 12 marca 2015 r. o godz. 9.15

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

publiczne jednostek miejskich

OFERTY PRACY KOMUNIKATY

Górnośląska Agencja  
Przedsiębiorczości i Rozwoju  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego, który odbędzie się wg regulaminu 

zakupu towarów i usług zamawiającego, pn.:

Modernizacja istniejącego systemu izolacji 
przeciwilgotnościowej Budynku 3 –  

„Cechownia” Centrum Edukacji i Biznesu 
GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach  

przy ul. Bojkowskiej 37.
Termin składania ofert: 6 marca 2015 r. do godz. 9.30. 
Termin otwarcia ofert: 6 marca 2015 r. o godz. 10.00. 

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

oraz na stronie www.gapr.pl

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 525 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 129 833,13 zł
cena nie podlegająca, opodatkowaniu podatkiem VAT:  
6 395 166,87 zł
Zaliczka: 652 500,00 zł
Cena nieruchomości, opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004r. z późn. zm.), 
stanowi 1,989% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowa-
nia podatkiem VAT. Cena niepodlegająca opodatkowaniu  
23% podatkiem VAT stanowi 98,011% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 297 oraz 
nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 296 zostały 
przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr V/61/2011 z 17 marca 
2011r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3943/13 
z 15 stycznia 2013 r. 

I przetarg nieograniczony odbył się 6 września 2013 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 6 grudnia 2013 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
III przetarg nieograniczony odbył się 29 maja 2014 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
IV przetarg nieograniczony odbył się 27 listopada 2014 r.  
i został zakończony wynikiem negatywnym.

Uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 300, 
objętej KW nr GL1G/00060190/3, polegającej na prawie 
dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek 
nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania 
jego napraw, konserwacji oraz remontów, na rzecz każdocze-
snego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.
Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 301, 
objętej KW nr GL1G/00091486/1, polegającej na prawie 
dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek 
nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania 
jego napraw, konserwacji oraz remontów, na rzecz każdocze-
snego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.

Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 296, obręb Centrum, ustanowiona została nie-
odpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu 
i przechodu od działki nr 295 (arch. 34/2) do ulic Mitręgi  
i Jagiellońskiej po działkach nr 296 (arch. 34/7) i 428 (arch. 35/5) 
na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 295 (arch. 34/2).
Działka nr 297, obręb Centrum, jest obciążona służebnością 
gruntową polegająca na prawie dostępu do muru oporowego 
posadowionego w granicy działki nr 297 z działką nr 300,  
w celu dokonywania napraw, konserwacji oraz remontów, na 
rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego 
działki nr 300 objętej KW nr GL1G/00060190/3.

Opis nieruchomości
Budynek przy ul. Mitręgi 4 to reprezentacyjna budowla 
wzniesiona w okresie największej prosperity huty założonej 
przez Salomona Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat wciąż 
wiele elementów przypomina o dawnej świetności – klatka 
schodowa z kutymi balustradami, sala konferencyjna i gabinet 
dyrektora z drewnianym wyposażeniem czy reprezentacyjne 
wejście do budynku. Prestiżu dodaje także wyjątkowa loka-
lizacja w centrum miasta tuż obok budowanej Drogowej 
Trasy Średnicowej, która zapewni doskonałą komunikację 
na obszarze aglomeracji górnośląskiej. 
Właścicielem nieruchomości obejmującej działki nr 296 i 297 
w obrębie Centrum, o łącznej powierzchni 0,2506 ha, jest 
Skarb Państwa, a prawo użytkowania wieczystego ustanowio-
ne zostało do 5 grudnia 2089 r. i przysługuje Gminie Gliwice. 
Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę nr 296, obręb 
Centrum, o powierzchni 0,1944 ha i nieregularnym kształcie. 
Działka jest w większości zabudowana budynkiem administra-
cyjno-biurowym, położnym przy ul. Mitręgi 4. Powierzchnia 
zabudowy wynosi 1447m2, a powierzchnia użytkowa 3954 m2.
Budynek został wniesiony w latach 1913 – 1915. Wybudowany 
został w technologii tradycyjnej i składa się z dwóch części: 
wyższej i niższej. Cześć wyższa, przyległa do ul. Mitręgi, składa 
się z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru i dwóch pięter. 
Cześć niższa, przyległa do ul. Piwnej, składa się z trzech kon-
dygnacji: piwnicy, parteru i piętra.

Konstrukcja budynku:
• fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe,
• stropy – nad piwnicą ogniotrwałe – typu Kleina na profilach 

stalowych, pozostałe drewniane,
• ściany – murowane z cegły,
• dach – w części wysokiej konstrukcji drewnianej, wielo-

spadowy z lukarnami, o układzie krokwiowym, z czterema 
rzędami podpór słupowych skratowanych, usztywnionymi 
mieczami, w kalenicy budynku głównego zabudowana 
wieżyczka, całość kryta dachówką (w 2008 roku przepro-
wadzono remont dachu); w części niższej dach konstrukcji 
drewnianej, kryty papą. 

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną, telefoniczną, centralnego ogrzewania z lokal-
nej wymiennikowni (obecnie nieczynna, bez podłączenia). 
Instalacje w większości wymagają naprawy lub wymiany.
Program użytkowy:
PIWNICE:  47 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 
1085,46 m2

PARTER:  32 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 
1080,24 m2

I PIĘTRO:  34 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 
1066,40 m2

II PIĘTRO:  21 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 
722,61 m2

Decyzją K-RD-KL/4150/965/4/06 (nr rej. B/85/07) Śląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z 5 lutego 2007 roku wystrój gabinetu dyrektora i sali kon-
ferencyjnej zostały wpisane do rejestru zabytków. Prace 
konserwatorskie przy wystroju obu sal oraz ewentualna 
zmiana miejsca przechowywania zabytków wymaga uzyska-
nia pozwolenia ŚWKZ w Katowicach, zgodnie z art. 36 ust 1 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca  
2003 roku (DzU.2003.162.1568).
Wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej w budynku 
Zarządu Huty 1 Maja w Gliwicach przy ul. Mitręgi 4 tworzą:
SALA KONFERENCYJNA:
• masyw stolarski wraz z kominkiem, zegarem, witryną i drzwiami,
• obraz „Personifikacja handlu i przemysłu”,
• obraz „Personifikacja ognia”,
• obraz „Personifikacja wiatru”,
• obraz „Personifikacja wody”,
• obraz „Personifikacja światła”.
GABINET DYREKTORA:
• masyw stolarski z kominkiem, schowkami i drzwiami,
• 2 obrazy „Scena rodzajowa o tematyce hutniczej”,
• 2 obrazy z wicią arabeskową i aniołem,
• 2 obrazy z arabeską i medalionem z motywem hutniczym,
• 2 obrazy z arabeską i motywem hutniczym,
• 2 obrazy z dekoracja roślinną,
• biurko drewniane.
Działka nr 297, obręb Centrum, o powierzchni 0,0562 ha, jest 
niezabudowana i posiada kształt nieregularny. 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 296, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 877,71 zł (kwota nieopodat-
kowana podatkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). 
Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. 
Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat do 
31 marca każdego roku bez wezwania.
Dla działki nr 297, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 5010,62 zł (kwota nieopodat-
kowana podatkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). 
Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. 
Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat do 
31 marca każdego roku bez wezwania.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu położonego w południo-
wo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnice 
przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Fran-
ciszkańskiej (uchwała nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), teren położony w Gliwicach 
przy ul. Mitręgi 4, obejmujący działkę nr 296, obręb Centrum, 
oznaczony jest symbolem 5U – co oznacza: Tereny usług 
różnych – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
• usługi różne, w tym obiekty biurowe i administracyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa,
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
• wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
• zieleń urządzona.
Obszar działki nr 296, obręb Centrum, jest w całości objęty 
zasięgiem obszaru rewitalizacji

Budynek przy ul. Mitręgi 4 objęty jest ochroną konserwatorską 
na mocy prawa miejscowego.
Dla terenu obejmującego działkę nr 297, obręb Centrum, nie 
ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gliwice (uchwała nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej  
z 17 grudnia 2009 r.) teren położony w Gliwicach, obejmujący 
działkę nr 297, obręb Centrum, oznaczony jest symbolem 
Ł-U – co oznacza: Tereny usług różnych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze 
stanem nieruchomości w terenie. 
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod nr 
32/239-12-21 lub 32/239-12-19 (sekretariat) o chęci oględzin 
nieruchomości w danym terminie, najpóźniej na 2 dni przed 
planowanym terminem. Powyższa informacja jest konieczna, 
aby nieruchomość została udostępniona do oględzin. 

Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej nieruchomości za 
najwyższą zaproponowaną cenę, bez dodatkowych warunków. 
Dopuszczalne jest rozłożenie ceny nieruchomości uzyskanej 
w drodze rokowań na raty – zgodnie z art. 70 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami. Informujemy, że sposób zapłaty 
nie wpływa na wybór oferty – jedynym kryterium wyboru 
oferty jest cena. 

Sposób płatności 
W przypadku rozłożenia ceny na raty wysokość pierwszej raty 
nie może być niższa niż 50% zaoferowanej ceny. Pozostała 
kwota rozłożona zostanie na maksymalnie 9 równych rat  
i okres 10 lat, płatnych: miesięcznie (do ostatniego dnia każdego 
miesiąca), kwartalnie (do ostatniego dnia każdego kwartału) lub 
rocznie (do 31 marca każdego roku). Sposób zapłaty należy opi-
sać w ofercie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 
stopie dyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 
Ponadto nieuiszczenie rat w ustalonych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek. Dopuszczalna jest wcześniejsza 
spłata rat, niż zadeklarowana w ofercie.
UWAGA!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości 
(ustalonej w drodze rokowań) na raty, zastosowanie mają 
przepisy o pomocy publicznej.
W związku z powyższym przedsiębiorca decydujący się na 
wariant rozłożenia ceny nieruchomości na raty zobowiązany 
jest do przedłożenia na rokowaniach:
• wniosku o rozłożenie należności na raty (spełniającego 

wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedsta-
wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(DzU z 2010 r. nr 53, poz. 311));

• oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzyma-
nia pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona 
jednorazowo.

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i wysokości;
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej koper-

cie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem 
rokowań, 

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez 
osobę obecną na rokowaniach;

• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – okazanie 
stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego; 

• w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – okazanie 
pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego;

• w przypadku osoby prawnej – okazanie aktualnego (wyda-
nego w okresie do 3 miesiecy przed rokowaniami) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego;

• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą – okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności związanych z rokowaniami 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego  
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 652 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Rokowania działka  
nr 267 i 297, obręb Centrum, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Zaliczka winna być uznana na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 29 kwietnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

6 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpoczną się 
rokowania po IV ustnym przetargu nieogra-
niczonym na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, będących w użytkowa-
niu wieczystym Gminy Gliwice, obejmujących 
zabudowaną działkę nr 296, obręb Centrum, 
KW GL1G/00053840/3, wraz z przeniesie-
niem prawa własności zabudowy budynku 
administracyjno-biurowego o pow. użytkowej  
3954 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 297, 
obręb Centrum, KW GL1G/00118278/6.

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

konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7,  
ul. Tarnogórska 107, 44-100 Gliwice

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany, który spełnia łącznie nastę-
pujące wymagania:
a. ukończył studia magisterskie i po-

siada przygotowanie pedagogiczne 
oraz kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w przedszkolu 
lub

b. ukończył studia pierwszego stopnia 
lub studia wyższe zawodowe i posia-
da przygotowanie pedagogiczne lub 
ukończył kolegium nauczycielskie 
albo nauczycielskie kolegium języ-
ków obcych, posiada kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolu;

c. ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony 
zgodnie 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 pra-
cy w okresie ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej;

f. spełnia warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

g. nie był karany karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscyplinar-
ną, o której mowa w art. 140 ust. 1 
ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym, oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postę-
powanie 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 dyspono-
waniem środkami publicznymi,  
o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów 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 Eu-
ropejskim 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 kierow-
niczym;

d. ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z praw pu-
blicznych;

e. nie toczy się przeciwko niej postę-
powanie o przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub postę-
powanie 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 

konkursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i roz-

woju Przedszkola Miejskiego nr 7 
w Gliwicach; 

c. poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię dowo-

du osobistego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

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

w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej –  

w przypadku nauczyciela akade-
mickiego, 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 potwierdzają-
cych posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. d;

f. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymagane-
go wykształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów po-
dyplomowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządza-
nia 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 
karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych; 

k. oryginał lub poświadczona przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia aktu nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowa-
nego – w przypadku nauczyciela;

l. oryginał lub poświadczona przez 
kandydata za zgodność z orygina-
łem kopia karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego –  
w przypadku nauczyciela i nauczy-
ciela akademickiego;

m. 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;

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

o. 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 zamknię-
tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „Konkurs 
na stanowisko dyrektora Przedszkola 
Miejskiego nr 7 w Gliwicach” w ter-
minie do 13 marca 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21

Wydział Edukacji, pokój nr 252

Konkurs przeprowadzi komisja powo-
łana przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidu-
alnie. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu 32/238-55-20.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl/
http://gapr.pl/
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501&full=1
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IMPREZY CO?  
GDZIE?      
KIEDY?

5 MARCA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kreatywne zajęcia plastyczne  

w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5) – obo-
wiązują wcześniejsze zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

q godz. 18.00: „Czwartki z zasadami” – spotkanie 
z grami planszowymi w Stacji Artystycznej RY-
NEK (Rynek 4-5) – wstęp wolny

q godz. 20.00: „Tradycyjny Czwartek Jazzowy” – 
jam session w stylu swing i stylach tradycyjnych 
z udziałem zespołu Enerjazzer w Śląskim Jazz 
Clubie (Plac Inwalidów Wojennych 1) – wstęp 
wolny

6 MARCA (PIĄTEK)
q godz. 12.00: Szkolna Liga Tenisa Stołowego – 

turniej dla gimnazjów w Młodzieżowym Domu 
Kultury (ul. Barlickiego 3) – zapisy przed imprezą

q godz. 17.00: „W zdrowym ciele… zdrowy duch” 
– spotkanie z Małgorzatą Szewczyk w Filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Junaków 4)

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical  
w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat 55/57)

7 MARCA (SOBOTA) 
q godz. 15.00: Wielkanocne warsztaty w Pracowni 

Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)
q godz. 16.00: Spotkanie autorskie z Józefem 

Krzykiem – dziennikarzem, historykiem, publicy-
stą i autorem książki „Wojna Papierowa” w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) – wstęp wolny

q godz. 16.00: Spotkanie autorskie z Józefem 
Krzykiem – dziennikarzem, historykiem, publicy-
stą i autorem książki „Wojna Papierowa” w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) – wstęp wolny

q godz. 16.00: „Świętoszek” – spektakl Teatru 
Rocznego Pławniowice przy Stowarzysze-
niu SZANSA w Młodzieżowym Domu Kultury  
(ul. Barlickiego 3) – wstęp wolny

q godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – musical  
w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat 55/57)

8 MARCA (NIEDZIELA)
q godz. 17.00: „Rodzina Addamsów” – musical  

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

q godz. 19.30: „Muzyczny portret Fryderyka” – 
koncert Pawła Wakarecego z cyklu „Wiosna z Fry-
derykiem” w Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6)

10 MARCA (WTOREK)
q godz. 17.00: Pokaz filmów „Nóż w wodzie”  

i „Salto” w ramach Akademii Polskiego Filmu  
w Kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

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

11 MARCA (ŚRODA)
q godz. 9.00: „Koziołek” – spektakl Teatru DOiDO 

w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”  
(ul. Partyzantów 25) – wstęp wolny

q godz. 12.00: „Środa dla Seniorów” – oprowa-
dzanie po wystawie „Rzecz o szlachcie polskiej” 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) – obowiązu-
ją wcześniejsze zgłoszenia (tel. 32/335-44-03)

q godz. 17.00: „Dwie strony obiektywu, czyli jak 
dobrze pozować i jak to uchwycić?” – bezpłatne 
warsztaty fotografii z Jadwigą Janowską w Stacji 
Artystycznej RYNEK (Rynek 4-5)

A TAKŻE: 
q 6 – 14 marca: FESTIWAL WINTER REGGAE 2015 

– program na www.winterreggae.pl

Rusza szósta edycja koncertów z cyklu „Wiosna z Frydery-
kiem”. Przez cztery marcowe niedziele melomani będą spo-
tykać się w Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6), aby słuchać 
dzieł Fryderyka Chopina i innych wybitnych twórców muzy-
ki fortepianowej. 

– Egzotyczna sceneria znako-
micie sprzyja słuchaniu muzyki. 
Zachwyceni tym miejscem są rów-
nież występujący tu artyści. Po raz 
kolejny zapraszamy więc do Gliwic 
na cykl czterech recitali fortepiano-
wych. Ich program został ułożony 
tak, by obok dzieł Fryderyka Cho-
pina pojawiły się utwory kompo-
zytorów pozostających w związku 
z twórczością naszego wirtuoza 
– zapowiada Jan Popis, jeden z naj-
bardziej znanych w kraju znawców 
twórczości i popularyzator muzyki 
Chopina, który poprowadzi imprezy 
w Palmiarni.

W tym roku  
w Warszawie odbędzie się  
XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina.  
Znana jest już grupa  
utalentowanych kandydatów 
do tej rywalizacji. Dwoje 
spośród nich – Łukasz 
Krupiński i Krzysztof Książek 
– wystąpi w Gliwicach na 
zakończenie „Wiosny  
z Fryderykiem”. Zanim to 
jednak nastąpi, usłyszymy 
laureatów poprzednich 
konkursów chopinowskich. 
Najlepszego w 2010 roku 
pianistę z Polski, Pawła 
Wakarecego, a także laureata 
z roku 2005 – Takashiego 
Yamamotę z Japonii. Swoje 
niezwykłe umiejętności 
zaprezentuje również 
zgromadzonej publiczności 
Joanna Domańska  
– znakomita interpretatorka 
dzieł Chopina  
i Szymanowskiego.

Jako pierwszy wystąpi w na-
szym mieście Paweł WAKARECY, 
absolwent Akademii Muzycznej  
im. F. Nowowiejskiego w Byd-
goszczy w klasie prof. Katarzyny 
Popowej-Zydroń. Jest laureatem 
nagrody specjalnej na Międzyna-
rodowym Konkursie Pianistycznym  
im. I. J. Paderewskiego w Bydgosz-
czy (2007 rok) i finalistą Międzyna-
rodowego Konkursu im. F. Chopina 
w Darmstadt (Niemcy, 2009 rok). 
W 2010 roku zdobył wyróżnienie  
i nagrodę specjalną dla najlep-

szego Polaka na XVI Międzynaro-
dowym Konkursie Pianistycznym  
im. F. Chopina w Warszawie. Wa-
karecy brał również udział m.in.  
w Festiwalu Chopinowskim w Dusz-
nikach Zdroju i w Festiwalu „Chopin 
i jego Europa” w Warszawie. Kon-
certował w Niemczech, Szwecji, 
Rosji, Francji, Szwajcarii, Norwegii, 
we Włoszech, w Japonii i Chinach. 
W swoim dorobku ma dwie płyty: 
pierwszą wydaną przez Narodo-
wy Instytut F. Chopina (nagra- 
nia z Konkursu Chopinowskiego  
w 2010 r.) oraz drugą, na której wy-
konuje utwory Chopina, Paderew-
skiego i Zarębskiego. Jest obecnie 
asystentem w Katedrze Fortepianu 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

Artysta zagra w Gliwicach  
8 marca. Wystąpi z koncertem pod 
hasłem „Muzyczny portret Fryde-
ryka”. Wykona nokturny i jeden  
z polonezów polskiego kompo-

zytora, a także utwory Roberta 
Schumanna. Recital rozpocznie się 
o godz. 19.30. Bilety (w cenie 20 zł) 
można już nabyć w kasie Palmiarni 
Miejskiej. Przypominamy równo-
cześnie, że wzorem poprzedniego 
roku na gliwickim Rynku zainstalo-
wany zostanie specjalny telebim, na 
którym pokazywana będzie trans-
misja koncertu na żywo. 
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Paweł WAKARECY
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