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Miasto stawia
na integrację

Gliwice miastem
esperanto

Dla młodych
kinomanów

Tak rodzi się
pasja

W ostatnich kilku latach w Gliwicach
diametralnie zmienił się obraz szkolnictwa specjalnego. Pojawiły się nowoczesne sale lekcyjne i boiska dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Esperanto to nie rodzaj włoskiej kawy, a
międzynarodowy język pomocniczy. Został
wymyślony w Polsce, ale brzmi jak włoski
albo hiszpański. W Gliwicach można się go
nauczyć.

W Kinie Amok na najmłodszych czeka sporo atrakcji. W kwietniu odbędą się
tam dwa szczególne wydarzenia: Kinowy
Podwieczorek i Dziecięcy Salonik Filmowy,
którego gościem będzie Robert Makłowicz.

Bokserzy i trenerzy GUKS Carbo
zapraszają do hali przy ul. Kozielskiej
uczniów gliwickich szkół na nietypowe
lekcje WF-u, na których można nauczyć
się podstaw tego sportu.
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Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
uroczyście wręczył klucze lokatorom
nowego budynku mieszkalnego
wybudowanego przez
3
miejską spółkę ZBM II TBS
issn: 1642-1108

druga strona w obiektywie

fot. A. Sosnowski

Złóż PIT w Urzędzie Miejskim!

fot. A. Mężyk/Adam Czornik/facebook

Kto nowym rektorem Politechniki Śląskiej?

Procedura wyboru nowego, 17. w historii gliwickiej uczelni, rektora Politechniki
Śląskiej jest w toku. Zgłoszono dwóch kandydatów – prof. dr. hab. inż. Adama
Czornika oraz prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Wyboru nowego rektora dokona Uczelniane Kolegium Elektorów, w składzie 180 osób, wybranych
spośród studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych
pracowników. Otwarte spotkanie z kandydatami odbędzie się w auli A Centrum
Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach, 13 kwietnia o godz. 15.00. Natomiast samo głosowanie – 20 kwietnia.

Już 18 kwietnia w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim
(ul. Zwycięstwa 21) zostanie uruchomiony punkt I Urzędu Skarbowego,
w którym będzie można złożyć rozliczenie podatkowe zarówno do I, jak
i II Urzędu Skarbowego. Zeznania roczne za rok podatkowy 2015 będą
przyjmowane do 29 kwietnia (włącznie) w godzinach pracy urzędu. Punkt
podatkowy w gliwickim magistracie pojawia się co roku. To spore ułatwienie dla wielu osób, które mieszkają w centrum miasta lub załatwiają
w urzędzie inne sprawy.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik

Dywan Sierpińskiego…

fot. mat. organizatorów

fot. Ł. Bakalarczyk

Kobieta kobiecie torebkę. Po gliwicku!

…czyli jeden z najsławniejszych fraktali, złożony z ponad 260 tys. elementów, ułożyli
uczestnicy Dnia Sierpińskiego, który odbył się na Politechnice Śląskiej 2 kwietnia.
Wydarzenie zorganizowano w przypadającą w tym roku setną rocznicę publikacji
artykułu naukowego o Dywanie Sierpińskiego. Przybliżyło ono sylwetkę tego polskiego uczonego i zagadnienie fraktali, czyli obiektów geometrycznych składających się
z pomniejszonych kopii samych siebie. Na uczestników czekały warsztaty, wystawy,
pokazy i wykłady, a na zakończenie ułożono szóstą iterację Dywanu Sierpińskiego.

W piątek, 1 kwietnia zakończyła się akcja organizowana przez Stowarzyszenie Przed
Siebie z Gliwic, której celem było zebranie damskich torebek oraz innych kobiecych
drobiazgów, dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej – często zmagających
się z chorobą lub bezdomnych. W czasie trwającej niespełna miesiąc akcji, zebrano aż
450 torebek oraz wiele pięknych apaszek, okularów i kosmetyków. Wszystkie zebrane
przedmioty trafią niebawem do kobiet, za pośrednictwem m.in. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Pomocy Społecznej, czy gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

Świeciła jak zwykle, tylko… inaczej!

fot. Z. Daniec

Pamiętaj o 1% podatku dla gliwickich OPP

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy wiesz, jak duży wpływ na nasze otoczenie mają
organizacje pożytku publicznego? Organizują wydarzenia kulturalne i sportowe,
zapewniają pomoc chorym i potrzebującym, dbają o ciekawą edukację i wiele
innych obszarów. Swoje działania realizują m.in. dzięki wpływom z 1% podatku.
Dołóż swoją cegiełkę – przekazanie 1% podatku kosztuje dokładnie 0 zł. Wystarczy
zdecydować, do kogo ma trafić ta kwota. Wejdź na stronę www.1procent.gcop.
gliwice.pl i wybierz, komu chcesz przekazać swój 1%.

Po raz pierwszy w historii, Palmiarnia Miejska w Gliwicach rozbłysła na niebiesko.
Okolicznościowe podświetlenie „gliwickich tropików” przypadło na 2 kwietnia, czyli
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Także inne gliwickie obiekty – Radiostacja
oraz frontowa ściana budynku Urzędu Miejskiego – były podświetlone w kolorze
niebieskim. Wszystko odbyło się w ramach akcji „Polska na niebiesko”, w tym roku
obchodzonej pod hasłem „Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz”. Prezydent Gliwic objął
swoim patronatem lokalną kampanię.

Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09,
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aktualności

Klucze do własnego „M”...
…odebrali w poniedziałek, 4 kwietnia, z rąk prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, pierwsi lokatorzy
nowo powstałego budynku przy ul. Jana Pawła II 20.
Wizualnie i pod względem wysokości konstrukcji wkomponowała się w otoczenie.
– Ta inwestycja kończy zagospodarowanie dużego kwartału
w centrum miasta. Uważam, że
to bardzo ładna i funkcjonalna
architektura. Kamienica, która
stała na pustym dawniej placu,
została wkomponowana w nowe
budynki. To dobry przykład kom-

Kamila i Michał Słuszniak:
To była dosyć spontaniczna decyzja,
bo o możliwości zamieszkania tutaj
dowiedzieliśmy się niecały miesiąc
temu. Zdecydowaliśmy się na to
mieszkanie ze względu na to, że
pracujemy niedaleko, więc dla nas
jest to idealne rozwiązanie.
Paulina Oraczek i Mateusz Figura:
Mieszkanie wybraliśmy razem, bo
odpowiada nam centrum miasta.
Najbardziej podobało nam się, że te
mieszkania są gotowe do zamieszkania i nie musimy martwić się
o remont.
Jadwiga Wolanin:
Zdecydowałam się na przeprowadzkę
z Siedlec do Gliwic. Syn żartował, że
mieszkanie, z którego będę zadowolona, trzeba od nowa wybudować – i tak
też się stało. W centrum jest wygodnie,
bo wszędzie jest blisko, nie trzeba korzystać z komunikacji miejskiej.

fot. Z. Daniec

Pięciopiętrowy budynek
mieszkalno-usługowy powstał
dzięki miejskiej spółce ZBM II
TBS, przy wsparciu finansowym
Miasta Gliwice oraz partycypacji
przyszłych najemców.
Tak zwana plomba uzupełniła dotychczasową zabudowę.

pleksowego myślenia o zabudowie, za co należą się pochwały dla
gliwickich spółek komunalnych
– powiedział przy okazji wręczania kluczy lokatorom Zygmunt
Frankiewicz.
Na parterze budynku
utworzono 3 lokale użytkowe,
przeznaczone na sprzedaż. Na
pozostałych kondygnacjach
powstało w sumie 25 mieszkań,
2- i 3-pokojowych, o powierzchni
od 44 do 70 m². Każde wyposażone jest w komórkę lokatorską
i balkon. 15 z nich przeznaczonych

jest na sprzedaż, a pozostałe na
wynajem. – Z myślą o komforcie
przyszłych lokatorów, w budynku
stworzono również suszarnię
i wózkownię – mówi Bożena
Orłowska, prezes ZBM II TBS.
To nie koniec inwestycji
w tej okolicy. Wkrótce w są-

siedztwie (przy ul. Dunikowskiego) rozpocznie się budowa
wielopoziomowego parkingu.
Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem prace przy budowie parkingu rozpoczną się we
wrześniu.

(mag)

Remonty ulic w 2016 roku

Zarząd Dróg Miejskich przygotował listę gminnych i powiatowych dróg, które zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku. Na ten
cel z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone 12 270 000 zł.
Gliwicki ZDM sukcesywnie
remontuje drogi i chodniki.
Zawsze w pierwszej kolejności
naprawom zostają poddane
te, które wymagają pilnej interwencji. Po analizie potrzeb,
ZDM przygotował listę dróg, ulic
i chodników, które zostaną wyremontowane w 2016 r. To 32
inwestycje w różnych częściach
miasta – 17 z nich to drogi
gminne o łącznej powierzchni
bruku – 5150 m2 i 23,3 tys. m2
powierzchni asfaltu. Na drogi
gminne zostanie wydane w tym
roku 5 mln 600 tys. zł. Remonty
dróg powiatowych będą kosztowały 6 mln 670 tys. zł. Modernizacji zostanie poddane 13
200 m2 powierzchni bruku i 40
500 m2 asfaltu. Prace obejmą
remont nawierzchni jezdni
i chodników, utwardzanie, roboty brukarskie i budowę miejsc
postojowych.
– Lista remontów przygotowywana przez Zarząd Dróg
Miejskich w pierwszej kolejności
uwzględnia zgłoszenia mieszkańców. Powstaje także w oparciu
o wizję w terenie inspektorów

ZDM oraz zgłoszenia radnych
miejskich i osiedlowych. Staramy
się systematycznie poprawiać
stan gliwickich ulic, budujemy
chodniki w miejscach gdzie
dotąd ich nie było. Tam gdzie

to możliwe, powstają miejsca
postojowe – powiedziała „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” Jadwiga JagiełłoStiborska, rzecznik prasowy ZDM
w Gliwicach.
(mf)

Remonty na drogach
powiatowych

Rodzaj robót

Remonty na drogach
gminnych
1. ul. Wolności
2. ul. Warzywna
3. ul. 22 Lipca

Rodzaj robót
zadanie sondażowe – renowacja terenów zielonych
wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów – roboty brukarskie
zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni
– utwardzenie
zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni
i chodników

1. ul. Kozielska
2. DK88

remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty

4. ul. Kochanowskiego

remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty

3. ul. Andersa

remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni – odcinek od wiaduktu
PKP do DTŚ

5. ul. Uszczyka

remont nawierzchni jezdni – dokończenie remontu z 2015 r. – II etap
remont nawierzchni jezdni – odcinek od ul. Częstochowskiej do DTŚ

4. ul. Śliwki
5. ul. Daszyńskiego
6. ul. Dworcowa
7. ul. Toszecka
8. ul. Traktorzystów
9. ul. Franciszkańska
10. ul. Sobieskiego
11. ul. Królewskiej Tamy
12. ul. Dąbrowskiego
13. ul. Portowa
14. ul. Korczoka
15. ul. Czapli

remont nawierzchni chodników – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
budowa chodnika od ul. Traktorzystów w kier.
ul. Frezji
budowa miejsc postojowych + remont nawierzchni jezdni odcinek od ronda do ul. Paulińskiej
remont nawierzchni chodników na odc. od ul.
Kościuszki do ul. Słowackiego oraz jezdni z kostki
kamiennej (fragmentarycznie)
budowa chodnika + remont nawierzchni jezdni
na odc. od ronda do ul. Baildona
remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
remont nawierzchni jezdni
budowa chodnika – uzupełnienie chodników przy
bud. Ronda
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6. ul. Konarskiego
7. ul. Jowisza 1–7
8. ul. Gorkiego

remont chodnika
remont nawierzchni jezdni

9. ul. Marksa

remont nawierzchni jezdni i chodników – odcinek
od ul. Wieniawskiego do ul. Wolności
remont nawierzchni chodników (po wymianie
sieci wod-kan)
remont nawierzchni jezdni i chodników
budowa chodnika na odc. od ul. Ligockiej do ul.
Strzelniczej
remont nawierzchni jezdni i chodników
budowa i remont miejsc parkingowych

10. ul. Długa
11. ul. Centaura
12. ul. Graniczna
13. ul. Wincentego Pola
14. ul. Wybrzeże AK
15. ul. Wybrzeże WP
(aleja piesza za UM)

remont nawierzchni jezdni

16. ul. Poznańska

remont nawierzchni jezdni (po wymianie sieci
wod-kan)

17. ul. Legnicka

remont nawierzchni jezdni (po wymianie sieci
wod-kan)
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Ekologia

W służbie środowisku…

Odbiorą
elektrośmieci
z Łabęd

Wędki, spławiki
i… ekologia
Koło wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego
w Gliwicach działa prężnie od siedemdziesięciu lat.
Liczy ok. 1700 członków. Poza realizacją swojej pasji
wędkarze dbają też o czystość, a czystość w rejonie
stawów i jezior to już troska o środowisko.
Koło wędkarskie w Gliwicach opiekuje się kilkoma
stawami, m.in.: Emil przy ul.
Kujawskiej, Zremb w Ostropie
oraz rzekami – Dramą i Kłodnicą, a także jeziorem Dzierżno
Małe. – Na tych łowiskach występują praktycznie wszystkie
ryby, wyławiamy wielokilogramowe sumy, karpie, amury
– wylicza Włodzimierz Nocuń,
prezes Koła nr 13 w Gliwicach
Polskiego Związku Wędkarskiego. Członkowie koła oddając się
wspólnej pasji, czyli wędkowaniu, dbają też o to, by w rejonie
stawów i jezior było czysto.
– Kilka razy w roku organizujemy sprzątanie naszych łowisk.
9 kwietnia będziemy sprzątać
łowisko przy Kujawskiej, a 16
kwietnia w Ostropie. Jak wiadomo, ludzie bardzo często zostawiają nad wodą śmieci, a my
porządkujemy teren w czynie

4

społecznym. Ponosimy także
wszystkie koszty wywozu tych
śmieci – zaznacza Janusz Żak
z gliwickiego koła wędkarskiego. Świadomość ekologiczna
jest kształtowana w młodych
wędkarzach już na etapie nauki
w szkółce. Oprócz wiadomości
na temat wiązania zestawów,
przynęt, młodym adeptom
wędkarstwa przekazywane są
także informacje z dziedziny
ekologii. Gliwiccy wędkarze
uczestniczyli także w projekcie
odnajdywania ścieków, które
były wpuszczane do Kłodnicy
z małych, przydomowych zakładów. Sporządzono wówczas
pełną dokumentację fotograficzną, co przyczyniło się do
zlikwidowania tych ścieków
i podniesienia czystości wody.
W tym roku gliwickie koło
wędkarskie obchodzi 70-lecie
istnienia. 
(mm)

fot. Straż Miejska Gliwice

będzie czekał przy placu zabaw,
przy ulicy Literatów. Zużyty sprzęt
elektryczny oraz elektroniczny
będzie można bezpłatnie oddać
w godzinach 10.00–13.00.  (ij)

fot. Koło nr 13 w Gliwicach PZE

Kolejna terenowa zbiórka
elektrośmieci odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 kwietnia, w Łabędach. Oznakowany samochód
firmy zajmującej się ich odbiorem,

W okresie grzewczym,
na skutek niskiej emisji,
nam wszystkim oddycha się
trudniej. Zanieczyszczenia,
które trafiają do atmosfery,
powstają głównie w wyniku
procesu spalania w piecach
i przydomowych kotłowniach. Tworzy się nieprzyjemny i niebezpieczny dla
zdrowia smog. Straż Miejska
często dostaje zgłoszenia
o podejrzanym zadymieniu.
– Wszystkie sygnały traktujemy poważnie. Staramy się
reagować na bieżąco – mówi
Bożena Frej ze Straży Miejskiej
w Gliwicach. – W ubiegłym
roku dyżurny Straży Miejskiej przyjął 2288 zgłoszeń
dotyczących zanieczyszczania
powietrza, spalania nieczystości. Od początku bieżącego roku przyjął 221 zgłoszeń.
W 2015 roku ujawniliśmy
181 wykroczeń dotyczących
termicznego przekształcania
odpadów poza spalarniami
odpadów, a od stycznia 2016
roku 29 wykroczeń – dodaje.
Bywa również, że pozornie
w piecach spalane jest paliwo
właściwe, ale o obniżonych
parametrach. Czasem więc
warto niewielkim kosztem wyposażyć się w produkt o nieco lepszych właściwościach,
przede wszystkim z myślą
o środowisku.
Straż Miejska systematycznie prowadzi też kontrole
zarówno przedsiębiorstw, jak
i posesji prywatnych z zakresu
przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Straż Miejska często odkrywa dzikie wysypiska śmieci. Ujęcie na
gorącym uczynku osób, które wyrzucaja odpady tam, gdzie nie
powinny jest niezwykle trudne, ale zdarza się coraz częściej

komunalnymi. Takich kontroli
dokonuje wyspecjalizowany
w tym celu patrol. W 2015
roku strażnicy przeprowadzili
675 kontroli, w wyniku których
ujawniono 467 wykroczeń
związanych z naruszeniem
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Od stycznia 2016 roku zostało przeprowadzonych już 146 kontroli
i ujawniono aż 80 wykroczeń.
Wielkim obciążeniem dla środowiska naturalnego w Gliwicach są też nielegalne składowiska odpadów, czyli dzikie
wysypiska. – Robimy co możemy, by zwalczyć ten proceder.
To nie jest łatwe. Po pierwsze
dlatego, że trudno ująć sprawcę na gorącym uczynku. Po
drugie – śmieci składowane
są często na prywatnych posesjach lub działkach. Dotarcie
do właścicieli jest niekiedy
bardzo czasochłonne albo
nawet niemożliwe – mówi

Bożena Frej. – W ubiegłym
roku przeprowadziliśmy 287
kontroli takich miejsc na terenie naszego miasta, w wyniku
których ujawniono 42 wykroczenia związane z zanieczyszczonym terenem, natomiast
od stycznia tego roku zostały
przeprowadzone 103 kontrole,
w wyniku których ujawniono
już 18 wykroczeń – dodaje.
Ten temat również pojawia
się w kontaktach strażników
z mieszkańcami.
Akcji uświadamiających
i profilaktycznych jest znacznie więcej. Strażnicy docierają
z nimi do przedszkoli i szkół.
Wiele spotkań dotyczy bezpieczeństwa dzieci, ale sporo
poświęconych jest również
zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska. „Gliwice chcą
oddychać”, „Strefa wolna od
dymu”, „Mój pies, mój obowiązek”, „Nie pal liści” – to tylko
niektóre z nich. 	
(as)

Nie podpalaj. Nie zabijaj!
Sezon grzewczy się kończy, ale wraz z nadejściem wiosny pojawia się inny gryzący problem – wypalanie traw na łąkach, polach i nieużytkach.

fot. Straż Miejska Gliwice

fot. UM Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach dba nie tylko o bezpieczeństwo, ład i porządek w naszym mieście, ale włącza się także w działania na rzecz ochrony środowiska.
Strażnicy mogą np. sprawdzać czym i w jaki sposób opalamy w sezonie grzewczym nasze mieszkania. Funkcjonariusze nie ograniczają się jednak tylko do kontroli. Wychodzą też do mieszkańców z wieloma akcjami uświadamiającymi.

Panuje fałszywe przekonanie, że tego typu praktyki
powodują szybki i bujny odrost
roślinności. – Wypalanie traw
nie tylko szkodzi środowisku,
powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt,

ale stanowi także poważne
zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzkiego. Wypalanie traw
jest w naszym kraju zabronione. Grozi za nie kara grzywny,
a w przypadku stworzenia
zagrożenia dla zdrowia i życia

wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych
– nawet do 10 lat pozbawienia
wolności – podkreśla Bożena
Frej ze Straży Miejskiej w Gliwicach. W wyniku bezmyślności osób wypalających, ogień
bardzo często rozprzestrzenia
się, powodując niszczycielskie
w skutkach pożary. Straż Miejska przypomina, że zgodnie
z Ustawą o ochronie przyrody:
kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny. A ta
może się kształtować od 50 do
nawet 500 zł. 
(as)
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edukacja

Miasto stawia na integrację
W Gliwicach są cztery przedszkola miejskie z oddziałami
integracyjnymi, w które miasto
inwestuje: PM 21 przy ul. Górnych Wałów, PM 31 przy ul. Mickiewicza (należące do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 7), PM
33 przy ul. Wiślanej oraz PM 40
przy ul. Sienkiewicza. Przykładowo, tylko w Przedszkolu Miejskim
nr 21, w ciągu ostatnich kilku lat
zainwestowano ponad 700 tys.
zł. Przeprowadzono termomodernizację budynku, wymieniono
dźwig towarowy, wyremontowano wentylację, obudowano grzejniki, wyremontowano kuchnię
i zaplecze oraz sanitariaty.
– Od 19 lat jestem dyrektorem przedszkola nr 21 i zawsze
gliwicki samorząd chętnie nam
pomagał. Niemal każdego
roku są w naszej placówce
przeprowadzane remonty.
Z pomocą miasta udało nam
się m.in. zmodernizować sale,
zaplecze kuchenne, magazyny
żywnościowe, archiwum, sutereny, wzbogacić bazę pomocy
dydaktycznych – wylicza Izabela Truszkowska-Bodyńska,
dyrektor PM 21.
Do przedszkola przy ul. Górnych Wałów uczęszcza 115 dzieci.
Przebywają w 5 grupach integracyjnych i dwóch specjalnych.
To przedszkole integracyjne, co

fot. mat. PM 21

Gliwice od lat inwestują w modernizację obiektów edukacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na placówki szkolnictwa specjalnego oraz jednostki integracyjne. W ciągu ostatnich kilku lat w tego typu placówkach przeprowadzono liczne
inwestycje mające poprawić warunki dla korzystających z nich dzieci i młodzieży.

Przedszkolaki z PM 21 podczas zajęć nie tylko się uczą, ale też
dobrze się bawią

oznacza, że dzieci z dysfunkcjami
bawią się i uczą, integrując się
z dziećmi zdrowymi.
– Utworzyłyśmy specjalne
programy pomocy dzieciom i rodzicom. Opracowałyśmy i wdrożyłyśmy procedurę płynnego
przechodzenia dzieci z grup specjalnych do integracyjnych oraz
masowych i odwrotnie. Dzięki
naszym rozwiązaniom dzieci
łatwiej adaptują się i socjalizują.
Prowadzimy też grupy wsparcia
dla rodziców oraz warsztaty edukacji sensorycznej. Zależy nam
też na edukacji dzieci i ich rodzin
w zakresie higienicznego trybu życia i zdrowego żywienia, dlatego
stworzyliśmy projekt „Świadomy

Jaś - zdrowy Jan” – tłumaczy Izabela Truszkowska-Bodyńska.
Za swoje działania i prekursorskie rozwiązania przedszkole
było wielokrotnie nagradzane,
m.in. w konkursie „Samorząd
równych szans”, tytułem „Przedszkole z pasją” czy „Placówka
oświatowa roku”.
W Gliwicach funkcjonują
też dwie placówki prowadzące
szkoły specjalne – Zespół Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka
przy ul. Dolnej Wsi i Zespół Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr
7 przy ul. Gierymskiego. W ciągu
kilku ostatnich lat przeprowadzono tam liczne inwestycje mające
zapewnić dobre warunki nauki

i realizację zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. W sumie,
w obu placówkach miasto przeprowadziło inwestycje na kwotę
niemal 8 mln zł.
– Od momentu kiedy podjęto
decyzję o reorganizacji szkolnictwa specjalnego w Gliwicach
wiele zmieniło się w Zespole Szkół
Specjalnych im. J. Korczaka przy
ul. Dolnej Wsi i w Zespole Ogólnokształcących Szkół Specjalnych
nr 7 przy ul. Gierymskiego. Gołym
okiem widać zainwestowane środki z budżetu miasta w poprawę
infrastruktury budynków. W ciągu
niespełna 4 lat obraz szkolnictwa
specjalnego w Gliwicach zmienił
się diametralnie. W tych dwóch
budynkach widzimy nowoczesne sale lekcyjne ze sprzętem
multimedialnym, wielofunkcyjne
boiska sportowe dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz sprzęt specjalistyczny – powiedział „Miejskiemu Serwisowi
Informacyjnemu – Gliwice” Tomasz Ocieczek, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych im. J. Korczaka
w Gliwicach.
Zmiany w szkolnictwie specjalnym nie dotyczyły tylko poprawy
bazy dydaktycznej, ale przede
wszystkim rozszerzenia oferty edukacyjnej dla osób ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
– Samorząd Miasta Gliwice
spojrzał szerzej na problem edukacji osób niepełnosprawnych,
myśląc o nich od najmłodszych
lat do dorosłości. Dziś, dzięki
staraniom władz miasta w Gliwi-

cach mamy zapewnione wczesne
wspomaganie, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazja, szkołę
zawodową i jako jedno z nielicznych miast w regionie – liceum
ogólnokształcące dla uczniów
z niepełnosprawnością wzroku,
słuchu, ruchu, autyzmem, w tym
zespołem Aspergera. Gliwice uruchomiły także Zakład Aktywności
Zawodowej, który powstał przy
Zespole Szkół Specjalnych im.
J. Korczaka. To nowoczesne spojrzenie na proces opieki nad osobami niepełnosprawnymi, łączące
elementy edukacji, wspomagania
i aktywizacji zawodowej. Stawia
nasze miasto w czołówce – mówi
Tomasz Ocieczek.
To jeszcze nie koniec inwestycji – w tym roku obydwie placówki przejdą termomodernizację.
– Zależy nam na tym, by
zapewnić osobom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki
edukacji. Dlatego kładziemy nacisk na wykształconą kadrę nauczycielską, dostęp do pomocy
dydaktycznych i nowoczesnego
wyposażenia wspomagającego naukę. Istotne jest także
zaplecze, które umożliwia odpowiednią edukację od wieku
przedszkolnego, aż po dorosłość.
To przemyślana strategia działania, dzięki której osoby wymagające szczególnej edukacji
mają zapewnioną odpowiednią
opiekę oraz dostęp do wiedzy na
każdym etapie rozwoju – mówi
Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.
(mf)

Na naukę nigdy nie jest za późno!
CKZiU daje wiele możliwości
dorosłym, kształci na różnych
poziomach i w różnych formach.
– Oferujemy bezpłatną naukę
w Liceum Ogólnokształcącym dla
dorosłych i na Kwalifikacyjnych
Kursach Zawodowych. Mamy też
szeroką ofertę płatnych kursów
– mówi Barbara Pypno, wicedyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego.
Nauka w liceum trwa 6 semestrów i odbywa się w trybie
zaocznym. Rekrutacja odbywa
się dwa razy w roku – aktualnie
prowadzony jest nabór na rok
szkolny 2016/2017.
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe umożliwiają natomiast uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji
zawodowych oraz otrzymanie

dyplomu technika w danym zawodzie. – W tym przypadku nauka
również jest bezpłatna. Trwa trzy
semestry. Po zakończeniu kursu
można przystąpić do egzaminu
przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Zajęcia odbywają się w weekendy.
Jedynym warunkiem przystąpienia
do kursu jest pełnoletniość – dodaje Barbara Pypno.
Obecnie realizowany jest kurs
pn. „Rozliczanie wynagrodzeń
i danin publicznych”, który daje
możliwość zatrudnienia w biurach
rachunkowych, działach księgowości czy kadr. Na każdym kursie,
poza zajęciami teoretycznymi,
uczniowie nabywają praktyczną
wiedzę, ćwicząc w warunkach
odwzorowujących przyszłe miej-

sce pracy. Służą do tego wspaniale
zaaranżowane sale warsztatowe
i szkoleniowe, takie jak np. recepcja hotelowa, sala restauracyjna
czy bar. We wrześniu rozpocznie
się kolejny kurs z oferty CKZiU,
w kwalifikacji „Sporządzanie
potraw i napojów”. Poza regularnymi formami kształcenia, szkoła
oferuje także krótkie, trwające do
30 godzin, kursy.
Równie bogata i bardzo zróżnicowana jest oferta płatnych
kursów. Czego można się nauczyć?
– Na przykład: carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach.
To oczywiście propozycja dla osób
związanych z gastronomią, ale
nasze kursy obejmują też inne
dziedziny. Mamy kurs dla wychowawców kolonijnych, obsługi kasy
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fot. CKZiU

Kształcenie ustawiczne, a więc takie, które również (a może w szczególności) kierowane jest do dorosłych, prowadzi w Gliwicach Górnośląskie Centrum Edukacyjne przy ul. Okrzei 20. Istniejące tam Liceum dla Dorosłych daje szansę tym, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie o maturę. W tym roku kolejna placówka
oświatowa przygotowała ofertę dla dorosłych – to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. Co dokładnie oferuje?

Carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach, można nauczyć się
na kursach organizowanych przez CKZiU przy ul. Kozielskiej

fiskalnej, barmański, kelnerski,
a nawet animacji czasu wolnego
– tłumaczy Barbara Pypno.
To, że jakość kształcenia
w Centrum jest wysoka, potwierdza zdawalność egzaminów
zawodowych. Podczas gdy średnia
na Śląsku oscyluje w okolicy 70%,
wśród uczniów CKZiU jest znacznie
wyższa. Egzamin w zawodzie technika obsługi turystycznej zdało

w ubiegłym roku 92% uczniów,
technika hotelarstwa 93%,
a technika ekonomisty – aż 100%
uczniów, którzy przystąpili do
egzaminu.
Ostatnio szkoła została
wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych, co w praktyce
oznacza, że będzie mogła prowadzić kursy dla dorosłych także
na zlecenie Urzędu Pracy. (ij)
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MIASTO I mieszkańcy

Ćwicz. W grupie raźniej!
Na sportowej mapie Gliwic jest już 13 siłowni plenerowych. W planach jest budowa
kolejnych. Dlatego teraz specjalnie z myślą o osobach, które chcą zadbać o swoją
kondycję korzystając z urządzeń w plenerze, ruszają zajęcia „Aktywni pod chmurką”. Pierwsze spotkanie w Parku Chopina już w najbliższą niedzielę 10 kwietnia.

Sośnica: nowe
drogi i chodniki.
Więcej zieleni!
Skwer wokół hali sportowej, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Sikorskiego w Sośnicy zostanie gruntownie
zmodernizowany.
Pojawią się nowe nasadzenia, chodniki i miejsca postojowe. Inwestycję zrealizuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych
z uwzględnieniem wskazówek
i potrzeb ZSE-T i MOS.
Zgodnie z projektem, na terenie przy ul. Sikorskiego mają
zostać przebudowane drogi,
chodniki, miejsca postojowe

i kanalizacja deszczowa, pojawią się też nowe trawniki i nasadzenia. Na skwerze zostaną
posadzone krzewy tawuły oraz
drzewa: klony, sosny, choiny
kanadyjskie, głogi i wiśnie. Przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego właśnie
został ogłoszony. Oferty można
składać do 7 kwietnia.  (mf)

Profesjonalni trenerzy dwa
razy w miesiącu będą spotykać się z mieszkańcami Gliwic
w Parku Chopina i będą uczyć,
jak korzystać z urządzeń na
siłowniach plenerowych. Zajęcia „Aktywni pod chmurką”
będą odbywać się w pierwszą
i czwartą niedzielę miesiąca,
w stałych godzinach: 15.0017.00. Nie obowiązują zapisy,
zajęcia są darmowe! Wystarczy
przyjść do Parku Chopina na
spotkanie z profesjonalnymi
trenerami i dowiedzieć się, jak
zadbać o swoją kondycję wykorzystując sprzęty dostępne
w plenerze.
To nie koniec dobrych informacji dla sympatyków aktywności na świeżym powietrzu.
W najbliższych miesiącach
w Gliwicach powstaną kolejne
siłownie plenerowe – przy
ul. Sadowej, Hanki Sawickiej
oraz Św. Anny. Poza tym w najbliższym czasie rozpocznie się
modernizacja siłowni przy
ul. Dzionkarzy w Sośnicy. Do tej

pory mieszkańcy mogli korzystać tam z czterech urządzeń,
po przebudowie będzie aż 12
stanowisk (czyli 6 podwójnych
urządzeń) – m.in.: biegacz,
narciarz, steper, wahadło,

drabinki, prasa nożna – to
zestaw, który pozwoli na przeprowadzenie treningu wielu
partii ciała w jednym miejscu.
Prace powinny zakończyć się
pod koniec kwietnia. 
(as)

Misja: znaleźć nowy dom!
Dla porównania – przed
dziesięcioma laty w gliwickim
schronisku równocześnie przebywało ponad 400 zwierząt. Warto
przypomnieć, że misją Schroniska
dla Zwierząt w Gliwicach jest nie
tylko opieka nad zwierzętami
i zapewnienie im jak najlepszych
warunków, ale przede wszystkim
znalezienie nowych opiekunów,
kochających domów. – Historie
zwierząt, które do nas trafiają
są różne. Zdarza się, że właściciel
nie może opiekować się swoim
pupilem, bo nie pozwala mu na
to stan zdrowia. Jesteśmy wzywani do interwencji, do wypadków z udziałem zwierząt – mówi
Barbara Malinowska, kierownik
Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach.

JAK ADOPTOWAĆ?

Na osoby, które chcą
adoptować zwierzę pracownicy
schroniska czekają od poniedziałku do soboty w godz. 10.0016.00 lub w innym terminie,
po wcześniejszym umówieniu
spotkania. Żeby zabrać pupila do
domu trzeba podpisać umowę
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adopcyjną. – Warto podkreślić, że Schronisko dla Zwierząt
w Gliwicach nie pobiera opłat.
Czasami w przestrzeni publicznej
pojawiają się takie informacje,
więc raz jeszcze warto powtórzyć zasadę, że: nie płaci ani
osoba, która w schronisku chce
zostawić psa lub kota, ani osoba,
która chce adoptować zwierzę.
W przypadku osób, które zostawiają u nas zwierzęta, prosimy
o potwierdzenie, że kot lub pies
był szczepiony – informuje Barbara Malinowska. Pracownicy
i wolontariusze schroniska dba-

Fot. K. Cesarz

150 psów i 40 kotów przebywa aktualnie w Schronisku dla zwierząt w Gliwicach. To najlepszy wynik w historii gliwickiego azylu!

ją, żeby adopcje były świadome,
dlatego przed wydaniem psa
lub kota nowym właścicielom
przeprowadzana jest rozmowa.
– Zawsze mamy wiele pytań,
które mają też pomóc osobie
zainteresowanej adopcją. Na
przykład: czy masz czas na spacery, czy wiesz, co na ten temat
sądzi twoja rodzina, czy często
podróżujesz, kto wtedy będzie
zajmował się psem. Przy okazji
takich rozmów zawsze podkreślamy, że posiadanie zwierzaka
to – poza wielką frajdą – także
odpowiedzialność – dodaje Dorota Jasińska, zastępca kierownika gliwickiego schroniska.

PROMOCJA
ADOPCJI
– TO DZIAŁA!
Gliwickiemu schronisku
dla zwierząt nie brakuje pomysłów na promocję adopcji.
– Angażujemy się w różne
przedsięwzięcia, bo widzimy,
że to przynosi cudowny efekt
w postaci większej liczby adopcji – mówi Barbara Malinowska.
Sztandarową akcją gliwickiego
schroniska są „Wariacje na 4
łapy, czyli Psistanek”. To spotkanie sympatyków zwierząt
organizowane w Parku Chopina
już od wielu lat, podczas którego

prezentowane są psy i koty do
adopcji. Strzałem w dziesiątkę
okazał się też „Spacer szczęścia”,
czyli wspólny przemarsz ulicami
Gliwic, w którym udział wzięli
sympatycy zwierząt, oczywiście
ze swoimi pupilami. Gliwickie
schronisko włączyło się także
w ogólnopolską akcję „Bieg na
6 łap” – sympatycy aktywności
fizycznej w pierwszą sobotę miesiąca mogą zabrać psa ze schroniska na wspólny spacer albo
bieg. Podczas marcowej edycji
pojawiło się 250 osób, podczas
kwietniowej już 340 osób. Ile
będzie następnym razem? Przekonamy się 7 maja. 
(as)
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Małe jest piękne!

jakąś historię. – Czasem to
historia nie związana z Gliwicami, bo w naszej grupie

mamy też samochody z innymi rejestracjami. Od czasu do
czasu odwiedzają nas małe
fiaty z Oławy i Bielska-Białej.
Każdy, kto ma fiata 126p lub
innego klasyka z epoki świetności rodzimej motoryzacji,
jest w naszej grupie mile
widziany – podkreśla Jacek
Wołoszczuk.
W całej Polsce, poza spotkaniami lokalnych klubów
miłośników fiatów 126p,

odbywają się także zloty tych
samochodów. Członkowie
126p Team Gliwice regularnie jeżdżą na takie spotkania – największą tego typu
imprezą jest Ogólnopolski
Zlot Fiata 126p, który w tym
roku odbędzie się w Warszawie, ale gliwickim maluchom
przypadł też do gustu Beskidzki Zlot Fiata 126p. I wiele
innych tego typu imprez…

(mm)

już spory kawałek świata: całą
Europę (włącznie z Grenlandią!), Amerykę Południową,
a niedawno jeden z nich wrócił
z Nepalu. Pan Mandrak śmieje
się, że już po 5 minutach rozmowy z innym esperantystą czuje,
jakby znali się od lat. Dobrym
powodem do odwiedzania
najdalszych zakątków globu są
światowe kongresy esperantystów – w tym roku to wydarzenie odbędzie się u naszych

sąsiadów, w Nitrze na Słowacji.
Również Gliwice każdego roku
goszczą kilkadziesiąt osób władających esperantem – podczas
listopadowej Gliwickiej Randki
Użytkowników i Praktyków
Esperanta (GRUPE). Niektórzy
z tych, którzy przyjeżdżają do
Gliwic uczyć się esperanta,
zostają w naszym mieście na
dłużej. Pan Mandrak pamięta
nawet kilka małżeństw esperanckich: polsko-szwedzkie,

polsko-bułgarskie czy ostatnie – węgiersko-brazylijskie.
Wydaje się zatem, że projekt
stworzenia języka międzynarodowego się powiódł – ludzie
wciąż chcą się uczyć esperanta.
Oprócz lekcji oferowanych przez
Polski Związek Esperantystów
w Gliwicach, można skorzystać
także z kursów online. Szczegóły
dostępne są na stronie internetowej gliwickiego oddziału:
www.esperanto.cba.pl. (mm)

fot. 126p Team Gliwice

Taką zasadę wyznają członkowie 126p Team Gliwice. To działająca w naszym mieście grupa sympatyków dawnej motoryzacji, których łączy wspólna pasja do kultowego niegdyś samochodu – fiata 126p, nazywanego pieszczotliwie: maluchem,
malaczem czy – po prostu – fiacikiem.
Członkowie „teamu” orga- renowacji pojazdów, ulepszeń.
nizują zloty, wspólne przejazdy Wspólnie objeżdżają miasto.
po mieście. Z dumą opowiada- – Niedzielny wieczór to dobry
ją o swoich samochodach i… moment na takie spotkania.
zarażają pasją innych. Grupa Ruch jest mniejszy. Staramy
zawiązała się w 2013 roku. się, by kolumna kilkunastu
Obecnie liczy 19 pojazdów. pojazdów nikomu nie przeZałożycielem 126p
szkadzała. Najstarszy
Team Gliwice jest
maluch w naszej gruJacek Wołoszczuk,
pie zjechał z taśmy
który również – jakprodukcyjnej w 1974
żeby inaczej – jest
roku, więc siłą rzeposiadaczem maluczy osiągi ma już
cha (rok produkcji – Jacek Wołoszczuk mocno ograniczone,
1988). Członkowie grua podobnych roczników
py spotykają się w Gliwicach mamy więcej – mówi Jacek
regularnie, zazwyczaj w każdą Wołoszczuk. Niektóre fiaty
niedzielę. Rozmawiają o sa- użytkowane są codziennie,
mochodach, wymieniają się inne wyjeżdżają na drogi okadoświadczeniami na temat zjonalnie, ale wszystkie mają

miasto i mieszkańcy

Bonan tagon
Gliwice, czyli...
„Dzień dobry, Gliwice!” w języku esperanto. Mało kto
wie, że w naszym mieście od wielu dziesięcioleci działa oddział Polskiego Związku Esperantystów. Na czym
ta działalność polega? Przede wszystkim na nauce tego
wyjątkowego sposobu porozumiewania się.
Esperanto to nie rodzaj włoskiej kawy, a międzynarodowy
język, który pod koniec XIX
stulecia stworzył polski lekarz
żydowskiego pochodzenia,
Ludwik Zamenhof. Jest to najbardziej rozpowszechniony na
świecie język pomocniczy – nie
zastępuje innych języków, nie
jest też w żadnym kraju językiem urzędowym. Język esperancki jest neutralny i łatwy do
nauczenia – został stworzony do
komunikacji między narodami.
W Gliwicach esperanto pojawiło
się bardzo szybko, bo już w 1909
roku. Esperantyści spotykali się
wówczas w hotelu Victoria (róg
ul. Zwycięstwa i al. Przyjaźni).
Obecnie ich siedziba mieści się
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Zwycięstwa 1). Spotkania odbywają
się w środy o godz.17.00 i bierze w nich udział 15-20 osób.
O godz.15.00 prowadzony jest
także kurs języka esperanckiego.
Wieloletnim przewodniczącym
gliwickiego oddziału, a obecnie
również całego Polskiego Związku Esperantystów, jest Stanisław
Mandrak, z wykształcenia inżynier górnictwa, a z zamiłowania
– esperantysta.
– Moja przygoda z esperantem rozpoczęła się w dzieciństwie

od czasopisma „Świat Młodych”,
w którym zamieszczane były
lekcje tego języka. Nauczyłem
się podstawowego słownictwa,
potem miałem kilkuletnią przerwę na studia, założyłem rodzinę
i w 1978 roku zapisałem się na
kurs językowy w Gliwicach –
wspomina Stanisław Mandrak.
Świat przypomniał sobie
o esperancie dzięki Janowi
Pawłowi II, który błogosławił
wiernych w kilku różnych językach – czasem także w języku
esperanckim. Idea, która przyświecała twórcy esperanta,
była taka: opracować język
prosty w nauce, który każdy
będzie mógł szybko opanować,
by porozumieć się z innymi.
Na pytanie, czy esperanto jest
podobne do jakiegoś innego
języka, Stanisław Mandrak odpowiada, że bazuje na językach
romańskich i rzeczywiście można się go szybko nauczyć – na
dowód tego przypomina, że
jest obecne na wszystkich kontynentach, w 120 państwach
świata! – Gramatyka jest prosta, jak w żadnym innym języku – zainteresowanym jestem
w stanie ją objaśnić w 3-4 dni,
najwyżej w tydzień – przekonuje z uśmiechem. Dzięki temu
gliwiccy esperantyści objechali
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kultura

Alternatywne granie
Alternative Nights to cykl koncertów prezentujących różne muzyczne style. Dzięki finansowemu wsparciu miasta, w Gliwicach mamy okazję posłuchać prawdziwych gwiazd.

7 kwietnia (czwartek)

■■ godz. 10.00: „Pinokio” – musical dla dzieci w 2 aktach,
Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)
■■ godz. 16.00: Warsztaty artystyczne dla dzieci,
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), (zapisy:
sar@gtwgliwice.pl)
■■ godz. 17.00: Silny rodzic, silne dziecko – spotkanie
w ramach cyklu Czytanie Umysłu, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 17.00: Promocja książki: „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”. Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, Willa
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.30: O!PLA kategoria szkolna (etiudy szkół
artystycznych) – pokazy w ramach Ogólnopolskiego
Festiwalu Polskiej Animacji, Kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)

8 kwietnia (piątek)

■■ godz. 18.00: Ślady na śniegu – spotkanie dla osób
pełnoletnich, poświęcone technikom wykrywania
zbrodni w literaturze i życiu, Biblioteka Centralna (ul.
Kościuszki 17)
■■ godz. 19.00: Teatr Tańca dla dorosłych, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), (zapisy: sar@gtwgliwice.pl)

9 kwietnia (sobota)

■■ godz. 14.00 i 15.15: Maluchy w Krainie Dźwięku: zielono mi – koncert umuzykalniający dla dzieci, Gliwicki
Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)
■■ godz. 15.30: Klub rodzica: wykład o BLW, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5)
■■ godz. 16.00: O Hanysach i Gorolach, czyli skąd się
wziął antagonizm między Ślązakami a przybyszami.
Kto i o co miał do drugich pretensje? – spotkanie z cyklu Dziwny jest ten Śląsk czyli Józef Krzyk o Śląsku, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „Zemsta Nietoperza” – operetka, Gliwicki
Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

Alternatywne koncerty zyskały
już spore grono fanów. Na najbliższym, który odbędzie się w sobotę,
9 kwietnia, w Klubie Spirala będziemy bawić się w rytmach reggae.
Dużą dawkę pozytywnych wibracji
zafundują publiczności Kamil Bednarek i Roots Rockets.
Kamil Bednarek pierwsze kroki
na scenie stawiał razem z formacją
StarGuard Muffin, ale największy
rozgłos przyniosło mu dotarcie do
finału 3. edycji programu Mam Talent. Wraz z zespołem koncertował
w całej Polsce, na wielu dużych festiwalach (m.in. w Ostródzie, Jarocinie czy na Przystanku Woodstock).
W 2012 roku wydał pierwszą płytę

pod szyldem Bednarek, która została
ciepło przyjęta zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Pod koniec
roku 2013 zespół Bednarek zwyciężył
w plebiscycie MTV Music Awards
w Europie Środkowej i pojawił się
na Ogólnoświatowej Gali w Amsterdamie, a w czerwcu minionego
roku ukazała się druga studyjna płyta grupy, do której część materiału
zarejestrowano na Jamajce. Jak
przekonują organizatorzy Alternative
Nights, największym atutem artysty
jest szczerość i zaraźliwy optymizm:
– Występy Kamila z zespołem na
żywo są bardzo energetyczne,
spontaniczne i grane sercem, a nie
tylko umiejętnościami, zaś sam Kamil
Bednarek, bawiący się muzyką, jest
prawdziwym mistrzem w nawiązywaniu kontaktu z publicznością.
Zespół Roots Rockets również
ma na swoim koncie udany start
w polskim talent show – jest finalistą 9. edycji programu Must Be
The Music. Grupa dała się poznać
publiczności m.in. występując na:
Ostróda Reggae Festival, Reggae
Nad Wartą, Reggae Na Piaskach czy
Winter Reggae w Gliwicach.

11 kwietnia (poniedziałek)

■■ godz. 17.00: Warsztaty Literackie prowadzone przez
Krzysztofa Siwczyka, Centrum Inicjatyw Kulturalnych
(ul. Studzienna 6)
■■ godz. 19.00: „Klimakterium… i już” – spektakl Teatru
Capitol z Warszawy, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy
Świat 55/57)

12 kwietnia (wtorek)

■■ godz. 12.00: „Opowieść o miłości i mroku” – projekcja w ramach Seansu Seniora, Kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Ucieczka z Kina Wolność”, „Niedzielne
igraszki” – projekcje w ramach Akademii Polskiego Filmu, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 20.00: KSW 4 Blues – koncert w ramach cyklu
Moc Bluesa prezentuje, Śląski Jazz Club (pl. Inwalidów
Wojennych 1)
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Koncert Alternative Night rozpocznie się w sobotę, 9 kwietnia,
o godz. 19.00 w klubie Spirala.
Bilety można kupić m.in.
w kasie Mrowiska (ul. Pszczyńska
85) i Salonie Czas (ul. Zwycięstwa 1)

(mag)

Dla młodych kinomanów
W Kinie Amok na najmłodszych czeka sporo atrakcji. W kwietniu odbędą się tam dwa
szczególne wydarzenia: Kinowy Podwieczorek i Dziecięcy Salonik Filmowy.

10 kwietnia (niedziela)

■■ godz. 14.00 i 15.15: Maluchy w Krainie Dźwięku: zielono mi – koncert umuzykalniający dla dzieci, Gliwicki
Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)
■■ godz. 17.00: „Zemsta Nietoperza” – operetka, Gliwicki
Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

fot. Sz. Cichy

Co?
Gdzie?
KieDy?

W niedzielę, 10 kwietnia, do
Amoku warto wybrać się cała
rodziną. Tego dnia będzie można
odbyć filmową podróż w różne
strony świata. Widzowie obejrzą
zestaw krótkich filmów ze Szwecji, Włoch, Francji i Niemiec,
pokazywanych na festiwalu Kino
Dzieci. Każdy z obrazów odkryje
przed młodymi widzami nieznane zakątki świata i sprowokuje
do pytań o to, dlaczego warto
podróżować i poznawać inne
kultury i czy podróż zawsze musi
być realna.
Apetyt na dobre kino powinna rozbudzić jeszcze jedna
propozycja, którą zaplanowano
na kolejną kwietniową niedzielę,
czyli Dziecięcy Salonik Filmowy.
Cykliczne spotkania obfitują nie
tylko w wartościowe projekcje filmowe, ale też spotkania

z nietuzinkowymi gośćmi. Tym
razem gościem specjalnym saloniku będzie Robert Makłowicz
(dziennikarz, pisarz, publicysta,
krytyk kulinarny i podróżnik),

który przeczyta fragment swojej ulubionej bajki. Wybór gościa był nieprzypadkowy, bo to
właśnie Robert Makłowicz jest
narratorem zabawnych historii
o przygodach kucharki Mami
oraz jej zwierząt Psiny i Prosięcia,
które będą tego dnia wyświetlane na ekranie. Oprócz filmów
z serii „Mami Fatale”, czyli animacji stworzonych przez Grupę
Smacznego oraz Studio Miniatur
Filmowych, na młodych widzów
czeka też degustacja zdrowych
przekąsek.
Szczegóły na stronie
www.amok.gliwice.pl 
(mag)
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Jaki jest twój muzealny
temperament?

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się
w dniach

od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki
we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także
objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do
zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.

Na to pytanie pomoże odpowiedzieć specjalnie opracowany test, który będzie
można wypełnić w trakcie zwiedzania Muzeum w Gliwicach.
Przy okazji zwiedzania
XIX-wiecznych wnętrz będzie
można dowiedzieć się również
czegoś o własnym wnętrzu.
– Sposób, w jaki zwiedzamy,
może nam wiele powiedzieć
o nas samych. Bo to, czy podczas oprowadzania podążamy
zawsze na czele grupy, tuż przy
przewodniku, czy raczej niespecjalnie uważnie słuchamy
tego, co ma do powiedzenia,
wymieniając uwagi z przyjaciółmi, albo też trzymamy się
nieco na uboczu, zależy właśnie od naszego temperamentu – tłumaczy Ewa Chudyba,

autorka testu. Psychozabawa,
inspirowana podziałem temperamentów wprowadzonym
przez Hipokratesa, przygotowana z myślą o odwiedzających
Muzeum w Gliwicach, pozwoli
odkryć czy bliższy nam jest
burżuazyjny choleryk, salonowy flegmatyk, porcelanowy
melancholik czy rokokowy
sangwinik. Jako pierwsi psychozabawę przetestują seniorzy,
którzy w ramach Muzealnego
Uniwersytetu III Wieku, odwiedzą muzeum w czwartek,
7 kwietnia. Później do psychozabawy będzie mógł przystąpić

każdy chętny – od niedzieli, 10
kwietnia, psychozabawa „Twój
muzealny temperament” będzie dostępna dla wszystkich
zwiedzających wystawę stałą
w Willi Caro – grup, osób indywidualnych, zwiedzających
z przewodnikiem i bez przewodnika. By nie zapomnieć
o wyniku psychozabawy, każdy
kto weźmie w niej udział otrzyma kolorową przypinkę z wizerunkiem własnego, muzealnego
temperamentu. Udział w zabawie i pamiątkowa przypinka są
bezpłatne. Szczegóły na stronie
www.muzeum.gliwice.pl (mag)

Do 15 marca 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki ,
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 marca 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę,
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy
o niebezpieczeństwie zatrucia
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji.
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA
TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
□□ UL. REYMONTA 22, lokal nr 3, parter,
pow. 31,41 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC na klatce schodowej
(części wspólne)
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
29 400,00 zł
Wadium: 1500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

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

Cena wywoławcza nieruchomości:
117 200,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.
od godz. 13.15 do 13.30
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

□□ UL. TOSZECKA 24, lokal nr 9,
II piętro, pow. 51,50 m2 + piwnica –
□□ UL. LOTNIKÓW 18, lokal nr 1, parter,
14,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
pow. 49,85 m2 + piwnica – 2,88 m2,
z WC, przedpokój
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
100 900,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r. □□

2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
90 800,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
39 000,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

godz. 14.00
□□ UL. NOWA 6, lokal nr 9, II piętro, pow. □□ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA28, lokal nr 5,
III piętro, pow. 81,08 m + piwnica –
Cena wywoławcza nieruchomości:
51,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
129 700,00 zł
7,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
oraz przedpokój
Wadium: 6500,00 zł
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 9.30
godz. 10.30
UL. DZIEWANNY 7, lokal nr 5, I piętro,
Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości:
43,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
115 900,00 zł
157 200,00 zł
spiżarka, przedpokój
Wadium: 5800,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 15 kwietnia 2016 r. od
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 14.30
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od
godz. 13.30 do 13.45
Cena wywoławcza nieruchomości:
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.
106 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.
Wadium: 5400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r. □□ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 28, lokal nr

Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 12.00
□□ UL. WOLNOŚCI 54, lokal nr 2, parCena wywoławcza nieruchomości:
ter, pow. 47,60 m2 + piwnica –
56 900,00 zł
7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
Wadium: 2900,00 zł
z
WC, przedpokój
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
□□ UL. NOWY ŚWIAT 9, lokal nr 1, parter,
godz. 13.30
pow. 46,52 m2, 1 pokój, kuchnia, łaCena wywoławcza nieruchomości:
zienka z WC (do legalizacji), przedpokój
104 900,00 zł
□□ UL. CZAJKI 6, lokal nr 2, parter,
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 12.30
37,30 m2 + piwnica – 3,69 m2,
Wadium: 5300,00 zł

2a, I piętro, pow. 32,42 m + piwnica
– 1,15 m2, 1 pokój, łazienka z WC,
pomieszczenie gospodarcze

UŻYTKOWE
□□ UL. SAWICKIEJ 11, lokal nr I, parter,
137,91 m2 + 4 piwnice – 80,94 m2,
10 pomieszczeń, 2 WC, komunikacja
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
247 000,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

□□ UL. ZABRSKA 24, lokal nr II, parter,
50,66 m2, 3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

□□ UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19,
lokal nr I, parter, 12,65 m 2,
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r.,
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
10 400,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.
od godz. 13.40 do 13.50
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

□□ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro, pow. 247,25 m2, 9 pomieszczeń,
2 korytarze, 2 WC

Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
552 800,00 zł
Wadium: 27 700,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2016 r. od
godz. 14.50 do 15.10.
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia
2016 r.

□□ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, lokal nr 8,
poddasze, pow. 47,31 m2 + piwnica
– 3,10 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
67 600,00 zł

Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

□□ UL. KRÓLOWEJ BONY 5, lokal nr 2,
parter, pow. 11,00 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
24 100,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od
godz. 10.45 do 11.00
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

□□ UL. JANA PAWŁA II 12, lokal nr II,
parter, pow. 34,01 m2, 3 pomieszczenia i WC
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r.,
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
110 400,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od
godz. 9.40 do 9.55
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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ogłoszenia
oferty pracy
MZUK.9194.2016

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,

Spedytor
Miejsce pracy: Gliwice • nr ref.: Spedytor/MSI/2016
Oferujemy:

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na
rynku od 27 lat;
• Dobre warunki pracy
i stabilność zatrudnienia;
• Pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego;
• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe;
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia;
• Szkolenie wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy;
• Samodzielne i odpowiedzialne
stanowisko.

Wymagania:

• Doświadczenie w planowaniu tras
w firmie transportowej;

• Doświadczenie w pozyskiwaniu
i budowaniu relacji ze zleceniodawcami;
• Posiadanie własnych kontaktów
transportowych;
• Biegła znajomość języka
angielskiego;
• Wykształcenie min. średnie
(mile widzialne o profilu logistycznym);
• Dyspozycyjność;
• Kultura osobista oraz wysokie
umiejętności interpersonalne
i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• Sprzedaż i pozyskiwanie
ładunków zgodnie z potrzebami
i celami działu;
• Stały kontakt z klientami
i podwykonawcami;
• Współpraca z innymi działami
spółki w ramach realizowanych
zleceń;

• Optymalizacja kosztów transportu;
• Dbałość o jakość dostaw;
• Raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie swojego CV na adres
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl
lub na adres Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28, 44-100
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie
internetowej www.scl.com.pl
w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych DzU
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn.
zm.)”.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1

zatrudni
• operatora walca drogowego z uprawnieniami min. klasy III do 18 t,
• operatora koparki jednonaczyniowej o pojemności łyżki pow. 0,8 m3.

zatrudni
pracownika na stanowisku konserwatora na Giełdzie samochodowej przy ul. Kujawskiej 112
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Liczba etatów: 2 (w tym 1 etat na zastępstwo)
Termin zatrudnienia: od zaraz
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• dyspozycyjność (praca w weekendy),
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej
3 metrów,
• minimum 3-letni staż na podobnym stanowisku,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność,
samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do 1 kV (SEP),
• podstawy obsługi komputera.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i pomieszczeniami oraz terenem giełdy,

• nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
• stała współpraca ze specjalistą ds. elektryczno - energetycznych i Działem Remontowym MZUK,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie giełdy.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel.: 32/335-04-35)
w terminie do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
DzU z 2014 r., poz. 1182)”;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające: wykształcenie, posiadane
kwalifikacje i staż pracy.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Złożonych ofert nie odsyłamy.

nieruchomości

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel.: 32/270-40-03; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

Oferty z 31 marca 2016 r.
mechaniki, prawo jazdy kat. • stolarz meblowy – wy• specjalista ds. telefonicznej sprzedaży i promocji
C, C+E, mile widziane dokształcenie: brak wymagań,
usług szkoleniowych –
świadczenie, praca w pomomile widziane doświadczewykształcenie wyższe, co
cy drogowej, miejsce pracy:
nie zawodowe na ww. stanajmniej tytuł licencjata,
Gliwice;
nowisku, zakres obowiązmile widziane doświad• elektryk/elektronik – wyków: praca fizyczna przy
czenie w sprzedaży telekształcenie średnie kierunstolarce meblowej, jedna
fonicznej, bardzo dobra
kowe, doświadczenie mile
umiejętność obsługi komzmiana, miejsce pracy:
widziane, upr. SEP do 1 KV,
putera, pakietu Office oraz
Gliwice;
prawo
jazdy
kat.
B,
montaż,
poczty Outlook, identyfikokonserwacja
i
produkcja
wind
•
inspektor nadzoru budowwanie potrzeb i oczekiwań
i sterowań, miejsce pracy: telanego – wykształcenie:
klientów, sprzedaż szkoleń,
ren Śląska;
budowanie długofalowych
wyższe lub średnie techrelacji z klientami, osią- • spawacz gazowy – wykształniczne, przynależność do
ganie założonych planów
cenie zawodowe, spec. spaIzby Inżynierów Budowsprzedaży, kształtowanie
wacz, ślusarz, roczne dolanych, doświadczenie
pozytywnego wizerunku
świadczenie, uprawnienia
na ww. stanowisku mile
firmy, jedna zmiana, miejspawacza gazowego oraz
widziane, uprawnienia
sce pracy: Gliwice;
łukiem elektrycznym, spawabudowlane w zakresie bunie rur, konstrukcji i urządzeń
• kierowca kat. C, C+E – wydownictwa, kosztorysowacieplnych, praca spawacza
kształcenie: zawodowe, mile
nie, jedna zmiana, miejsce
w Zakładzie Cieplnym w Pywidziana umiejętność napraskowicach;
wy samochodu – znajomość
pracy: Gliwice.
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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
psychologa dziecięcego
w wymiarze cały etat, w systemie pracy zmianowej.
Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• udzielanie osobom, zwłaszcza
dzieciom i młodzieży w szeroko rozumianym kryzysie kompleksowej
pomocy poprzez konsultacje, poradnictwo, terapię, interwencję,
wsparcie indywidualne i grupowe,
• rozpatrywanie spraw interwencyjnych zgłoszonych do Ośrodka
w ramach specjalizacji,
• diagnozowanie problemów i analizowanie potrzeb osób zgłaszających się do Ośrodka,
• koordynowanie spraw osób ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci znajdujących się w Hostelu OIK oraz Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek
z Dziećmi.

Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:

• wykształcenie wyższe psychologiczne, kierunek specjalizacji:
psychologia ze wskazaniem na
psychologia dzieci i młodzieży,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
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• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności
prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy osoby
ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym
zaświadczenia o ukończonych
kursach i szkoleniach,
• uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
poprzednie zatrudnienie
(w przypadku wcześniejszego
zatrudnienia),
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie
był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne,
• oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie

pracy na stanowisku pracownika
socjalnego.
Dokumenty przedkładane w formie
kopii winny być potwierdzone przez
kandydata klauzulą „za zgodność
z oryginałem". CV i list motywacyjny
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r., poz.
1182 z późn. zm.).”

Miejsce i termin składania
ofert:

Dokumenty należy składać w terminie do 15 kwietnia 2016 r. w Dziale
Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na stanowisko psychologa
dziecięcego.
W przypadku wysłania ofert pocztą
decyduje data wpływu dokumentów
do sekretariatu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/335-41-50
lub 32/335-82-46.
Aplikacje, które wpłyną po terminie
nie będą rozpatrywane.

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

OGŁASZA
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
1. Lokalizacja:
Przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka Sienkiewicza
w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
Działka nr 519/2 obręb Kłodnica położona w Gliwicach,
użytek: „Bi” - inne tereny zabudowane, o pow. gruntu
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt
działki nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami ww. planu jako działki samodzielnej jest
możliwe, ale może być utrudnione, biorąc pod uwagę jej
kształt (szerokość i długość), obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy oraz położenie
w strefie oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej.
Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włączenia
ruchu do drogi publicznej.
Teren działki nr 519/2 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie DTŚ.
Otoczenie stanowią tereny oznaczone jako tereny usługowe.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi parking strzeżony i Drogowa Trasa Średnicowa. W pobliżu znajduje się Centrum
Onkologii.
Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przynależy
do działki nr 520/4 obr. Kłodnica.
Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji
deszczowej wraz z innymi urządzeniami odwadniającymi nie
będącymi w administrowaniu Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych tut. Urzędu. Obowiązkiem
właściciela są remonty, utrzymanie i zapewnienie drożności
przyłącza kanalizacji deszczowej na całej jego długości do
miejsca włączenia do kanału głównego oraz wpustów deszczowych odwadniających teren działki.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu
z właścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie
usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651).
Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem
opłat/koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr GL1G/
00032996/8 nieruchomość obciążona jest ograniczonym
prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu na rzecz SFW
Synergia oraz ograniczeniem w korzystaniu w związku z przebudową sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 519/2 obręb Kłodnica położona jest na
terenie, na którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w centralnej

części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście
miasta, tzw. centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice
uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący
działkę nr 519/2 obręb Kłodnica, oznaczony jest symbolem:
1 U – opisanym jako: tereny usług różnych – istniejące.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - usługi różne, w tym
ochrony zdrowia i naukowo – badawcze;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże, budynki pomocnicze,
b) garaże wielopoziomowe,
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.
Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obejmującego przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną
linę zabudowy.
Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest
„Obszarowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.
Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami ww.
planu jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być
utrudnione, biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy oraz położenie w strefie oddziaływania
Drogowej Trasy Średnicowej.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren
obejmujący m.in. przedmiotową działkę, oznaczony symbolem 1 U, podlega ochronie przed hałasem, jako teren
szpitala w miastach.
Znajdująca się w sąsiedztwie przedmiotowej działki Drogowa
Trasa Średnicowa może generować uciążliwości w czasie
jej eksploatacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 200 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 12 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w 6 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi
do 6 lipca 2016 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 120 000,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 519/2 obr. Kłodnica oraz
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 1 czerwca 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32/239-12-21.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy
położony przy ul. Wieczorka 31/U6 w Gliwicach.
Lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/U6 parter, o pow.
użytkowej 104,74 m2, składający się z sześciu pomieszczeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze, 2 x WC).
Wyposażony jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.

5. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsa2
lokalu: 15 zł/m
mości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialne
Wadium: 4713,00 zł
poświadczone upoważniające ją do podejmowania
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
VAT w wysokości 23%.
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu.
przetargu odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r.
od godz. 9.30 do 10.00 w pok. nr 101-103 par- Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy
ter ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11 najmu można zapoznać się na stronie internetowej
Gliwice. Przetarg odbędzie się 8 kwiet- www.zbm.gliwice.pl lub w Dziale TBS ul. Dolnych
nia 2016 r. godz. 10.15 w pok. nr 101-103, Wałów 11, parter, pok. nr 101-103.
ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice.
Wpłacone wadium podlega:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;
targu nie wygrali,
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z wa- • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub
runkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu wycofania lokalu z przetargu,
przetargu (załącznik nr 1), wzorem umowy najmu
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który
(załącznik nr 2);
przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w ter3. złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem minie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
nr 3 oraz 4;
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia
4. złożenie aktualnego odpisu z właściwego reje- umowy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciostru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto miesięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicyalbo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do towaną) w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ewidencji działalności gospodarczej wystawionych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu
przetargu;
bez podania przyczyny.

KOMUNIKATY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łukasiewicza.
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30
Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale
Przetargi / Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej

• zabudowaną działkę nr 607/3, obręb Kłodnica, o powierzchni 1,0432 ha, zapisanej w KW nr
GL1G/00032306/5,
na której posadowiony jest zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisanej do rejestru zabytków pod nr
A/1205/74.
Termin rokowań: 20 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 700 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nieruchomość
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w rokowaniach zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 68
ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
Zaliczka: 170 000,00 zł
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:
14 kwietnia 2016 r.
------------------------------------------------------------------------IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach na wschód od ul.
Pszczyńskiej, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, obejmującej

• działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3,
obr. Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 25 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10 858 700,00 zł
Wadium: 1 085 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
------------------------------------------------------------------------IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości, położonej przy ul. Żeromskiego
w Gliwicach, o powierzchni 0,2343 ha, oznaczonej jako

• działka nr 1325/2, obr. Sośnica, KW nr GL1G/00001426/6.
Termin przetargu: 31 maja 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 277 200,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 27 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 maja 2016 r.
------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej

• działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice, KW
nr GL1G/00109170/3 przy ul. Chemicznej.
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 352 000,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054
z późn. zm.).
Wadium: 35 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.
------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości obejmującej

• działkę nr 1493/2 obręb Sośnica, przy ul. Żeromskiego 48 w Gliwicach, o powierzchni 0,0461 ha, KW nr
GL1G/00046196/1.
Termin przetargu: 31 maja 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 154 000,00 zł
*Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 15 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 maja 2016 r.
------------------------------------------------------------------------II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi,
obręb Wójtowa Wieś:

• działka nr 204 o powierzchni 0,2728 ha, KW nr
GL1G/00125081/0 oraz działka nr 207, o powierzchni
0,1914 ha, KW nr GL1G/00023821/5.
Termin rokowań: 21 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości: 253 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Zaliczka: 25 300,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:
15 kwietnia 2016 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na
wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont dachu w budynku przy ulicy Chorzowskiej 34.
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00
Szczegóły na www.tbs2.pl.

INFORMUJE,

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

sprzedaży:

• nr 194–205 do 13 kwietnia 2016 r.

wynajęcia:

• nr 186–189, 191–193 do 11 kwietnia 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont dachów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Gliwicach.
Część 1 – Zadanie nr 1. Remont dachu papowego
w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8 ab w Gliwicach.
Część 2 – Zadanie nr 2. Remont dachu z dachówki karpiówki
w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11–13 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

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: 13 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego
wg procedur określonych regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. na wykonanie:

• nr 164, 182–185, 207 do 7 kwietnia 2016 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

KOMUNIKAT
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane pn.:

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (II etap, WPF).
Modernizacja podłóg pomieszczeń. Adaptacja pomieszczenia na archiwum.
Termin składania ofert: 15 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2016 r. do godz. 9.15
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
INFORMACJA
WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

sieci cieplnych w/p na osiedlu Łabędy w Gliwicach
oraz
sieci cieplnych w/p na osiedlu Strzelnicza/Graniczna w Gliwicach.

Podaje się do publicznej wiadomości, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej
(uchwała Rady Miasta Gliwice nr XIV/359/2016 z 17 marca 2016 r.) został opublikowany 29 marca 2016 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1860 i wejdzie w życie 29 kwietnia 2016 r.

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

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.bip.gliwice.eu w zakładce: PRAWO LOKALNE/Uchwały Rady Miasta – akty prawa miejscowego.

• Termin składania ofert: 11 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00
• Termin otwarcia ofert: 11 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30
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sport

Najważniejsze przed nami!

Derby dla Nbitu!

Po trzydziestej kolejce punkty zostaną
podzielone na pół, a cała Ekstraklasa na
dwie grupy – mistrzowską i spadkową.
Piast będzie rywalizował z drużynami
z górnej połowy tabeli. Bezpośrednie
konfrontacje będą więc najważniejsze.
Jeśli piłkarze z Gliwic będą systematycznie
wygrywać, to powinni bez większego problemu odrobić niewielką stratę punktową
do przewodzącej ligowemu zestawieniu
warszawskiej Legii.
A wtedy marzenie o pierwszym
w historii Mistrzostwie Polski dla Gliwic
stanie się faktem!
(as)

fot. I. Dorożański/www.piast-gliwice.eu

Mecz w Lubinie z miejscowym Zagłębiem piłkarzom z Gliwic nie wyszedł.
– W pierwszej połowie zagraliśmy fatalnie.
Pewnie trochę inaczej byłoby, gdyby Saša
Živec zdobył bramkę kontaktową, kiedy
przegrywaliśmy 0:2. Niestety, w drugiej
połowie szybko dostaliśmy na 0:3 i było
właściwie po meczu – mówił po spotkaniu z Miedziowymi trener Piasta Radoslav
Látal. Porażka 1:4 na pewno boli. Piłkarze
obiecali, że w meczu z Jagiellonią postarają się zmazać plamę z wyjazdu na Dolny
Śląsk. Każdy punkt jest na wagę złota, ale
najważniejsze mecze dopiero przed nami.

Tak rodzi się pasja!
W hali sportowej przy ul. Kozielskiej trenują nie tylko bokserzy GUKS Carbo. Z nowoczesnego obiektu,
przebudowanego dzięki Miastu Gliwice, korzystają również uczniowie gliwickich szkół. W treningach
pomagają i bokserzy i trenerzy, chętnie dzieląc się swoim sportowym doświadczeniem.
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice”
Henryk Wilk, wiceprezes i trener GUKS
Carbo. Z sali korzystają m.in. uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 9 – grają w siatkówkę czy koszykówkę, ale próbują też
swoich sił w boksie, przy odpowiednim
wsparciu trenerów. Młodzież uczy się
podstaw. – Postawa. Koordynacja. Refleks. To na początek. A potem? Wyprowadzanie ciosów. Jest też trening kondycyjny i ogólnorozwojowy, czyli ćwiczenia
z ciężarkami i skakanką – dodaje Henryk
Wilk. Największe emocje wzbudza jednak
możliwość boksowania w ringu, używanie profesjonalnych rękawic i trening pod
okiem ekspertów w tej dziedzinie. – Pokazujemy im coś nowego, takie ćwiczenia to
spora atrakcja. Nauczyciele często proszą

nas o pokazanie ogólnorozwojowych ćwiczeń dla bokserów, których do tej pory nie
stosowali na swoich zajęciach – podkreśla
trener Wilk. Dzięki atrakcyjnej lekcji dzieci
i młodzież mogą zarazić się pasją do sportu i być może w przyszłości zasilić szeregi
GUKS Carbo i w barwach gliwickiego klubu
osiągać podobne wyniki, jak medalistka
Igrzysk Europejskich w Baku Lidia Fidura
czy mistrz Śląska Stanisław Gibadło.
– Zachęcamy do aktywności. Jeśli
ktoś, dzięki naszym zajęciom, zacznie
grać w siatkówkę lub biegać, to też będziemy się cieszyć. Mamy jeszcze wolne
godziny, więc zapraszamy do nas również inne szkoły, które chcą zorganizować uczniom atrakcyjne lekcje – dodaje
Henryk Wilk.
(mag)

fot. Z. Daniec

Hala została oddana do użytku
w sierpniu ubiegłego roku. Do dyspozycji
ćwiczących jest 255 m2 powierzchni i odpowiedni sprzęt – m.in.: siatka, kosze, bokserskie worki treningowe oraz ring, który
– w razie potrzeby – można zdemontować
i przenosić w inne miejsce. Przebudowa
obiektu została sfinansowana z budżetu
Miasta Gliwice i kosztowała 919 tys. zł.
Na co dzień z obiektu korzystają przede
wszystkim bokserzy Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Carbo, ale hala
udostępniana jest też uczniom gliwickich
szkół. – Treningi bokserskie odbywają
się popołudniami i wieczorami, więc
w godzinach porannych udostępniamy
obiekt szkołom, by w pełni wykorzystać
jego potencjał – powiedział „Miejskiemu

Żeby osiągnąć sukces trzeba ćwiczyć i znaleźć motywację. Podczas zajęć w hali bokserskiej uczniowie SP nr 9 mieli okazję spróbować
swoich sił w boksie pod okiem trenerów. A po treningu zapozować na pamiątkę do wspólnego zdjęcia…
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Pływacki sukces

fot. SiKReT Gliwice

W najbliższą sobotę, 9 kwietnia, piłkarze gliwickiego Piasta po raz
ostatni wybiegną na murawę w zasadniczej części sezonu. Rywalem Niebiesko-Czerwonych będzie Jagiellonia Białystok. Po tym
meczu punkty zostaną podzielone, a rozgrywki wejdą w najważniejszą – także z punktu widzenia Piasta Gliwice – fazę.

W drugich rozegranych w tym sezonie derbach Gliwic w Futsal Ekstraklasie, Nbit pokonał GAF Omega 4:2 (2:1).
Bramki dla pomarańczowo-srebrnych
strzelali Tomasz Starowicz i Taras Tarasovych. Obaj zaliczyli po dwa trafienia.
Dla GAF gole zdobywali Marcin Kiełpiński i Maciej Mizgajski. Przypomnijmy, że
w pierwszym meczu lepsza była drużyna
GAF. Podopieczni Marcina Waniczka wygrali wtedy 5:2 i do końca rundy jesiennej mogli szczycić się mianem najlepszej,
futsalowej drużyny w Gliwicach. Wygrana Nbitu odebrała drużynie z ul. Jasnej
ten przywilej i teraz to podopieczni Sebastiana Wiewióry rządzą w Gliwicach,
przynajmniej do kolejnego meczu.  □

Dwa złote medale i jeden srebrny
krążek przywiozła do Polski Dominika
Kossakowska z zawodów w cypryjskim
Limassol. Młoda pływaczka, która na co
dzień trenuje w klubie SiKReT Gliwice
jest członkinią narodowej kadry juniorów.
W wielomeczu pływackim rozgrywanym
na Cyprze na 50-metrowej pływalni w Limassol, rywalizowało 11 reprezentacji
narodowych juniorów z Cypru, Czech,
Grecji, Izraela, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Brazylii, Austrii, Finlandii i Bułgarii.
Dominika Kossakowska wywalczyła złoty
krążek indywidualnie w konkurencji 200 m
stylem dowolnym. Drugie złoto wywalczyła
w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym,
a medal srebrny po wyścigu sztafetowym
4x200 m, również stylem dowolnym.  □

Judocy z medalami
Z czterema medalami wrócili z Mistrzostwo Polski Juniorek i Juniorów
judocy KŚ AZS Gliwice. Turniej odbył się
2 i 3 kwietnia w Kątach Wrocławskich.
Indywidualnie najcenniejszy krążek, bo
ze złota wywalczył Kacper Szczurowski
(waga 100 kg). To jeden z najbardziej
aktualnie utytułowanych młodych
judoków AZS-u. Na swoim koncie ma
tytuł mistrza Polski i Juniorów Młodszych. Regularnie zdobywa też medale
na najważniejszych zawodach w kraju.
Z brązowymi medalami natomiast wrócili: Alicja Lewandowska (waga 63 kg)
i Adrian Lewandowski (waga 60 kg).
Także trzecie miejsce zajęła na tych mistrzostwach nasza męska drużyna. Trwa
więc bardzo udana seria reprezentantów KŚ AZS Politechniki Śląskiej. 
□
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