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Przewodniczący Rady Miasta Gliwice                                               Prezydent Gliwic

Święto Zmartwychwstania Pańskiego napełnia nas radością i nadzieją.
Wiosenne dni natomiast odradzają ciepło i pokój w naszych sercach.

Niech świąteczny czas, spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, 
wzmocni nas w codziennych zmaganiach

i napełni optymizmem na przyszłość.
Wszystkim mieszkańcom Gliwic życzymy spokojnych i błogosławionych 

Świąt Wielkanocnych.

Wydanie podwójne.                   Kolejny numer ukaże się 27 kwietnia 2017 r.
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dRuGa StRona W obIektyWIe

Hala GLIWICE w blasku porannego słońca. Robi wrażenie, prawda?
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W Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM zostanie uruchomione stanowisko 
gliwickiej skarbówki. Obsłuży klientów zarówno I, jak i II Urzędu Skarbowego. Od 18 
do 28 kwietnia (włącznie) mieszkańcy będą mogli pobierać tam potrzebne formularze, 
składać pisemne zeznania podatkowe za 2016 rok oraz uzyskiwać porady na temat 
zasad poprawnego wypełniania druków. Przedstawiciele fiskusa będą pełnić dyżury 
w godzinach pracy UM (od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od 8.00 do 15.00).

W natłoku przedświątecznych przygotowań i snucia planów rodzinnych 
eskapad warto sprawdzić, w jakich godzinach będziemy mogli zwiedzić 
w wielkanocny weekend nasze gliwickie „tropiki”, czyli Palmiarnię w parku 
Chopina. W Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę to się nie uda – obiekt będzie 
zamknięty. Ale w lany poniedziałek już owszem, między 10.00 a 18.00. 
W podobnych godzinach Palmiarnia będzie otwarta w majówkę – od 29 
kwietnia do 3 maja. 

2665 wypożyczeń, 1800 rejestra-
cji – firma Nextbike podsumowała 
pierwsze dni funkcjonowania 
Gliwickiego Roweru Miejskiego, 
który od samego początku cieszy 
się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców. Wśród 10 stacji 
największy ruch zarejestrowano 
przy ul. Akademickiej (519 wypo-
życzeń), dworcu PKP (426) oraz 
pl. Inwalidów Wojennych (339). 
71 proc. wypożyczeń stanowią 
wypożyczenia do 20 minut (1905 
wypożyczeń). Najdłużej wypo-
życzono rower na 6 godzin. Naj-
więcej wypożyczeń odnotowano  
31 marca. Wówczas ulicami Gliwic 
przejechało niemal 840 rowerów.
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AKTUALNOŚCI

Dom Pamięci 
wśród najlepszych

Arena na finiszu
Dobiega końca budowa profesjonalnej areny lekkoatletycznej przy 
ul. Syriusza 30. Jak informuje Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miejskiego, prace mają zakończyć się w maju. Z obiektu korzystać 
będą głównie uczniowie oraz lekkoatleci Piasta Gliwice.

Gliwicka arena lekkoatletyczna od-
powiada standardom określonym przez 
Polski Związek Lekkiej Atletyki. Obiekt 
kategorii IVA będzie przystosowany do 
rozgrywania m.in. zawodów młodzieżo-
wych o randze mistrzostw Polski.

Obiekt wyposażony jest w pełnowy-
miarową bieżnię okólną, sektor rzutów, 
skocznie do skoku wzwyż i skoku o tyczce 
oraz do skoku w dal i trójskoku, rzutnie 
do pchnięcia kulą oraz do rzutu młotem 
i oszczepem. Zawody z widowni będzie 
mogło oglądać 500 widzów.

Stowarzyszenie Piast Gliwice zapro-
ponowało, aby oficjalne otwarcie areny 
odbyło się na początku września. Miasto 
przychyliło się do tej prośby. 

Jeszcze w maju prezydent miasta 
przedłoży gliwickim radnym projekt uchwa-
ły o utworzeniu od września tego roku 
w budynku obecnego ZSO-E przy ul. Syriu-
sza Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 

(w jego skład wejdzie: Szkoła Podstawowa 
nr 19 oraz III Liceum Ogólnokształcące, któ-
rego przeniesienie pozytywnie zaopiniował 
Śląski Kurator Oświaty). 

Dzięki dostępowi do nowoczesnej 
areny lekkoatletycznej, sali gimnastycz-
nej oraz basenu olimpijskiego będzie to 
pierwszy w mieście zespół szkół z pełnym 
cyklem kształcenia w dziedzinie dyscy-
plin sportowych.

Uczniowie tej placówki będą korzystali 
z nowego obiektu sportowego w godzi-
nach od 8.00 do 17.00. W pozostałych 
godzinach będzie on dostępny dla pod-
opiecznych klubów sportowych działają-
cych w mieście, a w następnej kolejności, 
w miarę wolnych terminów – dla wszyst-
kich mieszkańców. 

Pod koniec maja, po zakończeniu 
prac, rozpoczną się odbiory techniczne. 
Następnie arena zostanie przekazana 
w dzierżawę Stowarzyszeniu Piast Gliwi-

ce, które będzie mogło organizować na 
niej treningi, testy i sparingi dla swoich 
zawodników.

Na początku września gliwicka arena 
będzie po raz pierwszy miejscem zmagań 
lekkoatletów z całej Polski. Polski Związek 
Lekkiej Atletyki zorganizuje tu specjalny 
mityng lekkoatletyczny. To sportowe wy-
darzenie będzie połączone z oficjalnym 
otwarciem obiektu. 

Koszt tej nowej, sportowej inwestycji 
powinien się zamknąć w kwocie 14 mln zł, 
z czego 4,5 mln zł pochodzi z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, 
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. 9,5 mln zł na inwestycję pochodzi 
z budżetu Miasta Gliwice.

 (mf)

Odrestaurowany przez miasto dawny żydowski dom przedpogrze-
bowy przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach został zakwalifikowany 
do końcowego etapu ministerialnego konkursu Zadbany Zabytek. 
Wyniki poznamy 19 kwietnia.

Do tegorocznego konkursu przystąpiły 
94 obiekty, z których jury obradujące w Na-
rodowym Instytucie Dziedzictwa wybrało 
17 zabytków. Najmłodszy oddział Mu-
zeum w Gliwicach przy ul. Poniatowskiego 
został nominowany w kategorii najlepsza 
adaptacja obiektu zabytkowego. Decyzja 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Generalnego Konserwatora Za-
bytków ‒ organizatorów konkursu Zadbany 
Zabytek ‒ zostanie ogłoszona 19 kwietnia 
podczas uroczystej gali w Operze Nova  
w Bydgoszczy. Prestiżowe wyróżnienie jest 
przyznawane właścicielom i zarządcom 
obiektów zabytkowych za właściwe ich 
użytkowanie i ochronę.

Neogotycki dom przedpogrzebowy 
powstał w 1903 roku przy cmentarzu 
żydowskim. Zaprojektował go wiedeń-
ski architekt Max Fleischer. Cenny obiekt 
został wyremontowany przez gliwicki sa-
morząd i włączony w struktury Muzeum 
w Gliwicach. Pieczołowitą rewitalizację 
docenił marszałek województwa śląskie-
go, nagradzając ją w konkursie na Najlep-
szą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego. Funkcjonujący od 2016 roku 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich or-
ganizuje wystawy, wykłady i spotkania. 
Misją instytucji jest krzewienie dialogu 
międzykulturowego. 

 (mm)
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W Gliwicach przybędzie mieszkań komunalnych. Zasoby miasta  
powiększą się o 42 lokale w centrum i w Łabędach.

Zniszczone budynki przy ul. Zawadzkie-
go w Łabędach zostaną zburzone, a w ich 
miejscu powstanie czterokondygnacyjny, 
podpiwniczony blok o powierzchni 2700 m2. 
34 lokale komunalne o powierzchni od 34 
do 52 m2 mają być gotowe w 2019 r. Miesz-
kania będą komfortowe, jedno-, dwu- 
i trzypokojowe, z balkonami lub loggiami. 
W kuchniach zostaną zainstalowane płyty 
elektryczne, a cały budynek będzie podłą-
czony do lokalnej kotłowni gazowej, która 
dostarczy ciepło do nowych mieszkań. 
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji miej-
sca parkingowe. 

– Inwestycja powinna zakończyć się 
w pierwszym kwartale 2019 r.  – tłumaczy 
Aleksandra Rudnicka-Kuzka z ZBM II TBS. 

Druga inwestycja, realizowana przez 
ZBM I TBS, powstanie w centrum miasta. 
W modernizowanej kamienicy przy ul. 
Nowy Świat 59 powstanie 8 mieszkań jed-
no- i dwupokojowych o powierzchni od 39 
do 69 m2. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się 

w 2019 r. W budynku zostaną wymienio-
ne tynki, instalacje, okna, drzwi i podłogi. 
Obiekt zostanie ocieplony. Wewnątrz zmieni 
się układ pomieszczeń – mieszkań będzie 
mniej niż przed modernizacją, zostaną one 
jednak powiększone o łazienki i toalety. 
Znikną z kolei piece węglowe, które zo-
staną zastąpione ogrzewaniem miejskim. 
W maju będzie ogłaszany przetarg na reali-
zację inwestycji. Jeśli zostanie pozytywnie 
rozstrzygnięty, prace rozpoczną się w III 
kwartale br., a mieszkania zostaną zasiedlo-
ne w 2019 r. Inwestycja o wartości 1,1 mln 
zł będzie w połowie dotowana z pieniędzy 
pozyskanych w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego (517 tys. zł), pozostałe środki będą 
pochodziły z budżetu miasta. Lokale przy  
ul. Nowy Świat i Zawadzkiego będą mieszka-
niami komunalnymi przyznawanymi przez 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie 
z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Miasta Gliwice.  (mf)

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n

Tak będzie wyglądał blok przy ul. Zawadzkiego
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SPoRt

Mocne wsparcie dla sportu
Miasto Gliwice od lat konsekwentnie wspiera sport, inwestuje w nowe obiekty i nowoczesne wyposażenie. Dzięki dotacji kluby 
sportowe, które otrzymują od miasta pieniądze na wzrost poziomu sportowego, mają szansę osiągać coraz lepsze wyniki. W cią-
gu ostatnich 5 lat przeznaczono na ten cel ponad 58 mln zł. W tym roku miasto przyznało już ponad 9 mln zł.

W Gliwicach działa aż 95 klubów 
sportowych, których zawodnicy trenują 
w zmodernizowanych salach, basenach, 
boiskach i stadionach. Dzięki rozbudowa-
nej bazie i systematycznemu wspieraniu 
najlepiej rokujących zawodników, Gliwice 
mogą poszczycić się licznymi sportowymi 
sukcesami. Mamy szermierzy, którzy zdo-
bywają laury na arenie międzynarodowej, 
pięściarki i pięściarzy krzyżujących ręka-
wice na polskich i zagranicznych ringach, 
stojących na najwyższych miejscach po-
dium modelarzy, którzy wiodą prym na 
zawodach rangi światowej. W ekstraklasie 
futsalu mamy jeden zespół, w pierwszej 
lidze mamy drużyny siatkarek oraz koszy-
karzy. Najbardziej rozpoznawalną sportową 
wizytówką miasta są jednak piłkarze Piasta 
Gliwice.

Prezydent Gliwic honoruje najlep-
szych sportowców, przyznając nagrody 
i wyróżnienia dla zawodników, trenerów 
i działaczy. Co roku miasto przyznaje do-
tacje celowe na realizowane przez kluby 
sportowe zadania publiczne w zakresie 
wzrostu poziomu sportowego zawodni-
ków. W ciągu ostatnich 5 lat tylko na ten 
cel przeznaczono z miejskiego budżetu 58 
283 750 zł (GKS Piast otrzymał 46,7 mln zł). 

W 2016 r. wysokość dotacji dla 
stowarzyszeń, w porównaniu 
z 2015 r., wzrosła o 38,21%. 
W 2017 r. utrzyma się na pozio-
mie porównywalnym z 2016 r.

Środki zostały tak rozdysponowane, 
aby w optymalny sposób wesprzeć te 
dyscypliny sportu, w których nasi zawod-
nicy osiągnęli wysoki poziom sportowy 
oraz zapewnić możliwość uprawiania 
sportu wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom Gliwic. 

Jak to działa?
Propozycję finansowania gliwickich 

klubów i stowarzyszeń sportowych 
opracowała pod koniec 2015 r. Rada 
Sportu. Pod uwagę brała reprezento-
wany poziom sportowy, powszechność 
dyscyplin, zasięg, strukturę organizacyj-

ną, kadrę zawodniczą oraz perspektywy 
rozwoju. Zaproponowała podział dyscy-
plin na 3 koszyki – sporty priorytetowe, 
olimpijskie i nieolimpijskie. Dodatkowo 
w każdym koszyku wprowadzono grupy 
A i B. Przykładowo w pierwszym koszy-
ku w grupie A znalazła się piłka nożna 
mężczyzn, siatkówka kobiet oraz ko-
szykówka mężczyzn. W grupie B: futsal 
i piłka ręczna kobiet. Zaproponowano 
zasadę, że dyscypliny mogą otrzymać 
zwiększone dofinansowanie. 

Rada Sportu zaproponowała ponad-
to, że pozostałe, nieuwzględnione w ich 
klasyfikacji dyscypliny, mogą otrzymać 
wsparcie tylko w przypadku ciekawego 
projektu sportowego przeznaczonego 
dla młodzieży. Prezydent Gliwic z dużym 
zainteresowaniem przyjrzał się propozy-
cjom przedstawionym przez Radę Sportu 
i kieruje się jej opinią podczas przyzna-
wania dotacji na rok 2017. Składane 
wnioski są zawsze szczegółowo oceniane. 

Wsparcie za wyniki
Na dyscypliny indywidualne w 2017 r. 

przeznaczono 827 tys. zł , a na dyscypliny 

zespołowe w pierwszym półroczu 2017 r.  
– 1,2 mln zł. 

Osobne dofinansowanie, w wy-
sokości 7 mln zł, przyznano GKS 
Piast SA (piłka nożna mężczyzn), 
który nie tylko prezentuje wysoki 
poziom sportowy, ale też w spo-
sób szczególnie istotny i skuteczny 
promuje Miasto Gliwice, nie tylko 
w regionie, ale w całym kraju. 

Przy określaniu wysokości dotacji 
pod uwagę brany jest poziom sportowy 
klubu, cel zadania i jego realizacja, liczba 
zaangażowanych zawodników, znaczenie 
dla promocji miasta, liczba sukcesów 
i medalistów oraz klasa rozgrywkowa, 
w której występuje klub, a także szanse 
na rozgrywanie meczów w budowanej 
Hali Gliwice i przyciągnięcie jak najwięk-
szej widowni. Uznano, że warunki te 
spełnia siatkówka kobiet KŚ AZS Gliwice 
oraz koszykówka mężczyzn w GTK Gliwi-
ce. To dziedziny sportu, które cieszą się 

szczególnym zainteresowaniem kibiców. 
Warto zaznaczyć, że dofinansowanie to 
jedynie forma częściowego wsparcia 
zadań realizowanych przez kluby. Na bie-
żącą działalność muszą same zdobywać 
środki. 

Miasto stawia  
na dzieci i młodzież

Jednym z najważniejszych prioryte-
tów miasta jest wspieranie aktywności 
sportowej najmłodszych gliwiczan, dla-
tego podczas przydzielania środków na 
szczególne wsparcie mogą liczyć kluby, 
które organizują zajęcia właśnie dla 
tej grupy. To głównie z myślą o nich 
powstają nowe obiekty sportowe, a te 
starsze są modernizowane. Gliwice dys-
ponują infrastrukturą sportową, która 
jest jedną z najlepszych w wojewódz-
twie. Na basenach, boiskach i w halach 
sportowych kluby i stowarzyszenia or-
ganizują dla dzieci i młodzieży ciekawe 
zajęcia. Młodzi gliwiczanie mogą się 
realizować we wszystkich dyscyplinach 
sportowych. (mf)

Gliwice stawiają na sport. W mieście są nie tylko boiska, hale, korty czy lodowiska. Mamy 
też cztery pływalnie. Na zdjęciu Olimpijczyk, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Piłkarze Piasta świętują wicemistrzostwo kraju. Sezon 2016/2017 był najlepszy w dotychczasowej historii klubu. O Gliwicach było głośno  
w całej Polsce

Wysokość dotacji na wzrost poziomu sportowego w klubach sportowych (z wyłączeniem 
GKS PIAST SA) w ostatnich latach
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Przygotowania do Wielkanocy mają różne oblicza. Obowiązkowym punktem dla osób wierzących jest udział w nabożeństwach Wielkiego 
Tygodnia. Najsilniej zapadają w pamięć uliczne drogi krzyżowe. Rozważaniom sprzyja blask zachodzącego słońca, później – wieczorny pół-
mrok i nastrojowe światła świec.

10 kwietnia. Po nabożeństwie w gliwickiej katedrze, jeszcze przed zmierzchem, w kie-
runku starówki rusza tradycyjna procesja krzyżowa. Od tego momentu dziesiątki gliwiczan, 
dużych i małych, ze świecami i lampionami w dłoniach będą uczestniczyć w symbolicznym 
odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. 

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu 
rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się  
z krzyżem przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu 
stacji ustalono w XVII wieku.

Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni 
Chrystusa. Mają swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą roz-
ważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość, życie.

Po zmierzchu procesja gliwiczan dociera do celu – kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego przy ul. Daszyńskiego. Trzy dni wcześniej w nocną Ekstremalną 
Drogę Krzyżową (45-kilometrową trasą czerwoną im. św. Jana Nepomucena lub 
27-kilometrową trasą niebieską św. o. Pio) wyruszyło stamtąd kilkudziesięciu 
pątników zdecydowanych na fizyczne i duchowe wyzwanie. (kik)

Nieść krzyż ze śpiewem lub w ciszy
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W czwartek rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego, czyli Świę-
tych Trzech Dni. To najważniejsze wydarzenie roku liturgicznego w Ko-
ściele katolickim. Opowiada o misterium męki, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa.

Triduum rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek wieczorem. W tym dniu cele-
brujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy: 
ustanowienie Eucharystii oraz kapłań-
stwa. W kościołach milkną dzwony, 
a zamiast nich używa się drewnianych 
klekotek – kołatek, z którymi od stuleci 

zwoływano mieszkańców na modlitwy. 
Po mszy świętej Najświętszy Sakrament 
zostaje umieszczony w ołtarzu adoracji, 
potocznie nazywanym ciemnicą. 

Wielki Piątek jest dniem wielkiej 
ciszy, podczas której rozważamy śmierć 
Jezusa Chrystusa. Tego dnia pościmy, 

a w niektórych domach do dziś jako je-
dyny posiłek spożywa się żur kiszony od 
początku Wielkiego Tygodnia. Najważ-
niejszym wydarzeniem Wielkiego Piątku 
jest Nabożeństwo Męki i Śmierci Pana 
Jezusa, składające się z liturgii słowa oraz 
adoracji krzyża. Dzień ten zamyka pro-
cesja do Grobu Pańskiego i adorowanie 
Najświętszego Sakramentu. 

Wielka Sobota przebiega w ko-
ściołach pod znakiem wody, ognia 
i święconego jedzenia. Nie ma nabo-
żeństw – to tzw. dzień aliturgiczny. Od 
poświęconego ognia odpala się świece 
(gromnice), które zgodnie z wielowie-
kową tradycją mają chronić dom w cza-
sie burzy. Warto też zabrać do domu 
poświęconą wodę. W koszykach święci 
się głównie jajka, chleb i wypieki, sól, 
masło, szynkę i kiełbasę. W niektórych 
parafiach bezpośrednio po sobotniej 
Wigilii Paschalnej odbywa się uroczysta 
Rezurekcja, czyli procesja ku czci zmar-
twychwstania Chrystusa.

– Z reguły jednak Rezurekcja sprawo-
wana jest w Wielką Niedzielę rano przed 
pierwszą mszą św. – zauważa marianin 
ks. Maciej Zachara z portalu Ołtarz.pl.  
– Procesja rozpoczyna się od wystawienia 
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pań-
skim, co jest znakiem powstania Chrystusa 
z grobu. Na czele procesji niesiony jest krzyż, 
na którym jest zawieszona stuła koloru czer-
wonego (znak purpury będącej symbolem 
zwycięstwa), a za krzyżem figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Jeśli warunki na to 
pozwalają, procesja trzy razy okrąża kościół, 
a po powrocie do kościoła następuje błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Krzyż z czerwoną stułą oraz figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego stawia się obok ołtarza 
– dodaje ks. Zachara. 

Triduum Paschalne zamyka w Wielką 
Niedzielę nabożeństwo nieszporów. W ka-
lendarzu kościelnym zaczyna się jedno-
cześnie Okres Wielkanocny, a wraz z nim 
radosne świętowanie zmartwychwstania 
Chrystusa.  (kik) 

Potrójna tajemnica 
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Przed Wielkanocą to słowo jest odmieniane przez wszystkie przy-
padki. Od dzieciństwa słyszymy, że przestrzeganie postu sprzyja 
odnowie ducha, ale czy poszczenie jest również dobre dla naszego 
ciała? Zapytaliśmy o to Aleksandrę Banaszkiewicz, gliwicką dietetyk 
i psycholog medyczną.

Czym jest post?
Na pewno nie głodówką, a raczej zmniej-
szeniem kaloryczności, ilości i wielkości 
posiłków, a także zmianą ich rodzaju. 
Wielki Post wiąże się głównie z zakazem 
spożywania mięsa i wywarów z mięsa. 
Nie zabrania się jedzenia jaj, nabiału, 
przypraw. Poza postem wielkanocnym 
są oczywiście inne, jeszcze zdrowsze ro-
dzaje postu. Wśród nich jest post wodny 
(o samej wodzie), post sokowy (świeżo 
wyciskane soki), post warzywno-owoco-
wy. Ten ostatni jest na tyle bezpieczny, 
przyjemny i łatwy do wykonania, że moż-
na go zrobić samemu w domu. 

Czy ze względu na charakter zbli-
żających się świąt warto ograni-
czać się np. do jedzenia chleba 
i picia wody? 
Moim zdaniem warto zrobić dla siebie coś 
więcej, bo post w tej bardziej zaawan-
sowanej formie (na wodzie, sokowy lub 
warzywno-owocowy) jest wręcz czymś 
zbawiennym dla naszego zdrowia. Przede 
wszystkim jednak, podejmując decyzję 
o poszczeniu, trzeba pamiętać, że w trak-
cie postu do krwi uwalniają się wszelkie 
spożyte wcześniej toksyny (pestycydy, leki, 
niepożądane chemikalia i inne „śmieci” 
zawarte w jedzeniu), co powoduje naj-
pierw pogorszenie samopoczucia: bóle 
głowy, objawy grypopodobne, osłabienie, 
senność. Ten stan jest całkowicie natural-
ny. Część osób na pewno będzie jednak 
potrzebowała więcej odpoczynku. Po kilku 
dniach dolegliwości całkowicie ustępują. 
Pojawia się lepszy nastrój, więcej energii, 
lepsza wydolność narządów wewnętrz-
nych i lepsza sprawność ogólna. 

Co jeszcze dzieje się z naszym or-
ganizmem, gdy pościmy?
Przełącza się na tzw. odżywianie endogen-
ne (wewnętrzne). „Zjada” swoją tkankę 
tłuszczową, złogi, zwyrodnienia, guzy, 
polipy. Korzystając z okazji, iż ma chwilę 
wytchnienia, nasze ciało przechodzi „wiel-
kie sprzątanie”.

Ile dni powinien trwać mądry, 
zdrowy post?

Jeśli ma mieć największą wartość zdro-
wotną, to 6 tygodni, czyli 42 dni. 

Czyli w zasadzie tyle, ile Wielki 
Post… Jakie formy poszczenia po-
leciłaby Pani naszym Czytelnikom 
w tym okresie? 
Na pewno post warzywno-owocowy, po-
nieważ najszybciej regeneruje, witalizuje 
i odmładza organizm. Szczególnie wiosną.

W kościele słyszymy, że postu 
powinny przestrzegać osoby mię-
dzy 18. a 60. rokiem życia. Dzieci, 
młodzież i seniorzy są z tego wy-
jęci. Dlaczego?
Ze względu na przeciwwskazania zdro-
wotne. Są nimi zawsze poważne choroby 
wieku dojrzałego, np. cukrzyca na insuli-
nie, zaawansowane choroby wyniszcza-

jące (gruźlica, nowotwór), nadczynność 
tarczycy czy krańcowa niewydolność na-
rządów wewnętrznych. Pościć nie mogą 
też najmłodsi, których organizmy cały 
czas się rozwijają. Na tym lista się nie 
zamyka – wyłączenie to dotyczy również 
kobiet w ciąży i mam karmiących. 

Czy osoby, którym na poszczenie 
pozwala zdrowie i wiek, powinny 
po świętach zrobić kolejny krok 
i pościć regularnie?
Oczywiście, że tak! Regularny post wa-
rzywny podnosi odporność organizmu, 
reguluje poziom ciśnienia, cukru, chole-
sterolu, poprawia ruchomość stawów, 
wzmacnia pracę serca, powoduje spadek 
wagi i obficie nasyca nasz organizm wi-
taminami, minerałami, enzymami, anty-
oksydantami. (kik)

GLIWICKI ŚWIąTECZNIK

Post w Wielkim Poście? Na zdrowie!

Zielona, wierzbowa,  
wiązana... 

Tradycyjna śląska palma wielkanocna w przeszłości wyglądała nieco 
inaczej niż współcześnie: była krótka i przypominała zielony bukiet. Dzi-
siaj, przygotowując tę ozdobę, czerpiemy z wielu regionalnych wzorów. 
Warto poznać historię gałązek święconych przed Zmartwychwstaniem.

Niedziela Palmowa, nazywana też 
Kwietną albo Wierzbną, jest obchodzona 
7 dni przed Wielkanocą. Tradycyjne ozdoby 
przygotowywane są z gałązek wierzbowych 
(wierzba tradycyjnie jest uznawana za rośli-
nę miłującą życie, ponieważ rośnie w każ-
dych warunkach). Pierwsze palmy powsta-
wały w średniowieczu i były wykonywane 
w całej Polsce. Te śląskie wyróżniały się 
na tle innych brakiem kolorowych ozdób 
i tym, że były krótkie (od 30 do 50 cm).

W górach do dzisiaj przygotowywane 
są długie i kolorowe palmy wielkanocne, 
Ślązacy natomiast układali rozłożyste 
wierzbowe bukiety. – Poświęconej pal-

mie przypisuje się magiczne, lecznicze 
działanie. Trzymana w domu chroni 
przed chorobami i wszelkim złem. Na 
Śląsku powszechny był (do dziś znany, 
lecz rzadko praktykowany) zwyczaj po-
łykania bazi „żeby gardło nie bolało”. 
Dawniej wierzono, że uderzenie gałązką 
zapewni zdrowie, a wstawienie palmy 
w okno w czasie burzy uchroni dom przed 
piorunami. Podczas Wielkiego Tygodnia 
krzyżyki wykonane z poświęconej palmy 
zatykano w polu. Wierzono, że chronią 
one dobytek gospodarza – wyjaśnia Sara 
Duda, etnograf z Muzeum w Gliwicach. 
Śląska palma nie była wyplatana, tylko 

związywana. W naszym regionie nie 
stosowano barwnych ozdób, używano je-
dynie czerwonej wstążki, która symboli-
zowała krew Jezusa. ‒ Obecnie popularne 
są plecione palmy wileńskie z suszonych 

roślin. Na Śląsku silne są wpływy góral-
skie, czyli dodawane do żywych roślin 
kwiaty z bibułki i wstążki. Tradycje prze-
nikają się – mówi Sara Duda. 
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Wielkanocne smakołyki mogą być przyjemną nagrodą po wielkopostnej wstrzemięźliwo-
ści. W końcu i tak zawsze najważniejszy jest umiar! 
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biel – zapewni ją ocet (wybiela 
skorupki, a mieszany z innymi 

barwnikami wzmacnia kolor)
żółć – na ten kolor jajka zabarwią: 
kurkuma, szafran, rumianek, kora 

młodej jabłoni, liście brzozy i olchy, 
suszone kwiaty jaskrów polnych, 
nagietek
pomarańcz – ten soczysty odcień 
dają dynia i marchew (bardzo 

drobno pokrojone albo starte)
czerwień – wystarczą ugotowane 
łupiny czerwonej cebuli, a także 
hibiskus, dojrzałe dzikie je-

żyny, owoce czarnego bzu
róż – ten odcień dają: sok z bura-

ków, truskawki, wiśnie, maliny
zieleń – świeża trawa, pokrzywa, 
młode zboża (na przykład żyto), 

szpinak, kora brzozowa, wywar z jemioły, 
liście barwinka
niebieski – borówka amerykań-

ska, czerwona kapusta
brąz – esencja z herbaty, 
łupiny orzecha włoskiego, 
kawa

czerń – szyszki olchy, kora dębu 
Kolory można ze sobą mieszać 

– przykładowo złotą barwę otrzymamy, 
mieszając ze sobą łupiny orzecha włoskiego  
i łupiny cebuli. Musimy tylko pamiętać, że łu-
pin cebuli powinno być więcej – to one dają 
jaśniejszy odcień. Podobny efekt uzyskamy, 
farbując skorupki wywarem z kwiatków 
nagietka i kurkumy. Po ufarbowaniu jajek 
warto natłuścić je olejem – będą pięknie 
błyszczeć. Taki efekt można też uzyskać, 
spryskując je lakierem do włosów. (mm)

GLIWICKI ŚWIąTECZNIK

koloRy 
MIaSta

To prawdziwa kopalnia witamin, minerałów oraz bezcennych kwasów tłuszczowych omega 3. Jako statystyczny Polak zjadasz pewnie mie-
sięcznie 13 jajek. Ale na Wielkanoc? No bez jaj! DUUUŻO więcej. Sprawdzone i potwierdzone!

JAJO PRZEPIÓRCZE – smaczne i zdrowe. Jednym słowem 
FIT. Zwłaszcza jeśli zje się tylko jedno 

(mierzy około 3 cm, waży około 12 g i ma tylko… 12 kcal). Wizualnie, na tle innych 
jaj, wyróżnia się wyglądem – jest poplamione, przez co wydaje się egzotyczne. 
Gdy dostaniemy się do środka, zauważymy (po ugotowaniu na twardo), że żółtka 
jest zdecydowanie więcej niż… białka. I to wyróżnia jajo przepiórcze na tle innych 
jaj. Nie polecamy w formie sadzonego. Nadaje się do jajecznicy (jeśli mamy ich 
przynajmniej całą garść).  

JAJO PERLICZE – obiekt pożądania (trudno je dostać). Podobne 
do kurzego, ale trochę mniejsze i dużo zdrowsze. 

Patrząc na kolor żółtka – pomarańczowa alternatywa, stukając w skorupkę – twar-
dziel! Można je gotować na miękko, na twardo, zrobić jajecznicę, omlet, dodawać 
do ciast i wypieków cukierniczych. Doskonale sprawdza się do 
zagęszczania sosów (dla wtajemniczonych – dzięki białku 
jaja rosół stanie się bardziej klarowny). Masz małe 
dziecko? Podawaj! Uczulenie na białko kurze? To 
jajko jest dla ciebie!

JAJO KURZE – jakie jest, 
każdy wie. 

Do kupienia w prawie każdym sklepie 
spożywczym. Dostępne w kilku roz-
miarach (S, M, L, XL) i zróżnicowa-
ne klasowo pod względem jakości  
(A, B, C). Wszechstronne kulinar-
nie. Jajo kurze możemy serwować 
na miękko lub na twardo. Może 
być sadzone albo w formie jajecz-
nicy. Ktoś lubi kogel-mogel? Jajo 
kurze poleca się! Także do wypie-
ków i do… zupy (np. wielkanoc-
nego żuru). Wiemy o nim prawie 
wszystko. Wciąż tylko nie wiemy, 
czy było pierwsze od kury.

JAJO KACZE – nie tak 
popular-

ne jak jajo kurze czy indycze, ale jeśli 
kojarzysz słynne wielkanocne pisanki 
łowickie, trafiłeś w punkt. Wizualnie – 
czyścioszek. Skorupka w idealnym odcieniu 
bieli. Wielkościowo ciut większe od jaja kurze-
go (mniej więcej 7 cm średnicy). Podobnie jak 
przepiórcza „drobnica”, odznacza się dość dużą 
zawartością i objętością żółtka. SMACZNE! Jest do-
brym dodatkiem do sałatek oraz przekąsek. Jajecznica? 

Omlet? Jajka sadzone? Na miękko lub na twardo? Et voilà! Doskonale zagęszcza się 
nim też sosy, zupy oraz kremy do ciast.

JAJO INDYCZE – bardziej kaloryczne i o połowę większe od jajka 
kurzego, ale ma też więcej wartości odżywczych 

niż kurzy odpowiednik. Jest smaczne i można je serwować na każdy znany ludzkości 
sposób – gotować, smażyć, sadzić, stosować do pieczenia czy sałatek. Ma piękną 
nakrapianą skorupkę i doskonale nadaje się na wydmuszkę. Może ktoś zdecyduje 
się w tym roku na taką alternatywę i do wielkanocnego koszyka włoży kraszankę 
indyczą, nie kurzą? A dla dociekliwych pytanie na świąteczne śniadanie: skoro to 
takie świetne jajko, dlaczego tak rzadko po nie sięgamy? Być może dlatego, że jest… 
drogie. Ma też niestety cztery razy więcej cholesterolu niż jajko kurze. 

JAJO GĘSIE – choć w przeciwieństwie do mamy 
gąski (najlepiej białej kołudzkiej) mało 

kto je dzisiaj spożywa, zapewniamy – jest jadalne! Można je 
gotować i smażyć podobnie jak jajka kurze, tyle że nieco 

dłużej. Ma nieco oleisty smak, za to doskonale nadaje 
się do wypieków, ciast i tortów. Statystycznie jest o 2/3 

większe od jaja kury, a oliwkowozielonymi „piegami” 
przypomina jajo indycze. Dobra wiadomość dla 

umęczonych poszczeniem – jest bardzo pożyw-
ne! 100 g gęsiego jaja zawiera: 194 kcal, 13,9 g 
białka, 13,3 g tłuszczu, 928 mg cholesterolu. Zła 
wiadomość – ciężkostrawne… Nie jest FIT. 

JAJO STRUSIE – efekt na 
w i e l k a n o c -

nym stole będzie murowany, a domownicy  
i goście pozytywnie zaskoczeni. Jeśli oczy-
wiście uda się takie jajo przygotować. Za-
paleńców ostrzegamy, że łatwo NIE BĘDZIE. 
Na twardo gotujemy około 70 minut. Potem 
trzeba je „rozbroić”. Przydadzą się: ostry nóż, 
młotek i… piłka do metalu. Najpierw, z użyciem 

młotka i noża, dłutujemy skorupkę w poprzek 
jaja, następnie powstały dookoła rowek pogłę-

biamy piłką do metalu. Jeśli wydaje nam się, że 
skorupa została pokonana, to (zanim ją zdejmiemy) 

przecinamy jajo na dwie połówki. Potem każdą poło-
wę obracamy wierzchołkiem do góry i przykładając do 

talerza, próbujemy „wyklepać” niczym babę z piasku. Jeśli 
się nie uda – i jajo nie wypadnie – każda technika, by dostać 

się do jaja, będzie dozwolona. Smak? Zaskakujący. Żółtko jest 
delikatne, białko galaretowate – kwestia gustu. Na pewno jajo 

strusie jest zdrowe i… piękne jako dekoracja – wielka malowana  
i zdobiona pisanka na każdym zrobi wrażenie! (as, kik, mf)

SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK PO JAJACH

Farbowanie bez tajemnic
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Natura to skarbnica pomysłów. Kora drzew, łupiny, nasiona – 
między innymi tego używały do farbowania nasze babcie. Za-
miast chemii proponujemy powrót do korzeni i pomalowanie 
jajek przy pomocy ekologicznych barwników.

Podstawowa zasada jest taka, że im 
więcej używamy surowca i im dłużej farbu-
jemy jajka, tym kolor jest intensywniejszy  
i ciemniejszy. Barwić jajka możemy na dwa 
sposoby – gotować je razem z barwnikiem 
albo zanurzać zimne jajka we wcześniej 
przygotowanym wywarze. Powinno to 
trwać przynajmniej 30 minut.

W przyrodzie występują między 
innymi karoteny i kurkumina (żółcie, 
pomarańcze), chlorofil (zieleń) oraz 
antocyjany (czerwony, niebieski, fiole-
towy).  Gdzie dokładnie się kryją i jak 
ich użyć, by uzyskać pożądaną barwę? 
Obok prezentujemy krótką kolorystycz-
ną ściągawkę.
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Co było pierwsze: jajko czy… zając? 
Wielkanoc to radosne, kolorowe i przede wszystkim pełne symboli 
święto. Niemal każda rzecz na wielkanocnym stole ma swoje znacze-
nie. Jakie? 

Baranek – najbardziej znamienny 
symbol Wielkanocy oznaczający ofiarę 
Chrystusa, odkupienie grzeszników 
i przezwyciężenie zła. 

Jajko – symbol początku i odrodzenia, 
przezwyciężenia śmierci. Od jajka wszystko 
się zaczyna, to zalążek nowego życia. Po 
przyjęciu chrześcijaństwa przez Polskę Ko-
ściół zakazał spożywania jaj w okresie wiel-
kanocnym. Dzielenie się jajkiem podczas 
śniadania wielkanocnego ma odniesienie do 
wigilijnego opłatka, a zwyczaj dekorowania 
znany jest od starożytności. Pierwsze pisanki 
powstały w Asyrii 5000 lat temu. W naszej 
kulturze były jak bileciki miłosne – dziew-
czyny dawały pisanki wybranym chłopcom.

Chrzan – symbol goryczy męki Chrystu-
sa oraz siły fizycznej i zdrowia. Podawało 
się go tuż przed świątecznym śniadaniem, 
by przypomnieć mękę Chrystusa. 

Zajączek – symbolizuje wiosnę, życie, 
płodność. 

Chleb – symbolizuje Chrystusa. Jego 
obecność w koszyku ma zapewnić nam 
dobrobyt i pomyślność. 

Wędlina, kiełbasa, szynka 
– symbolizują zdrowie, dostatek mate-
rialny i płodność. 

Sól – ma odstraszać zło i chronić przed 
zepsuciem. Symbol oczyszczenia, prostoty 
i prawdy.

Słodka babka, ciasto – jest sym-
bolem umiejętności i doskonałości. 

Bukszpan – symbol świata, przyrody. 

Ser – symbol związku człowieka z przy-
rodą oraz przyjaźni.  (mf)

Rodzina jest najważniejsza. Przypominamy sobie o tym zwłaszcza przy okazji świąt. Wielkanoc to czas radości, bliskości, rodzinnego ciepła. 
Wspólnie zasiadamy do stołu. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólny posiłek. Nawet gdy do stołu zasiadają ludzie, którzy na pierwszy rzut oka 
są sobie obcy… 

Duży dom z ogrodem. Gromadka 
dzieci. Pani Beata krząta się w kuchni, 
pan Jarosław z dwoma chłopcami nakry-
wa do stołu. Towarzyszy im kilkuletnia 
dziewczynka, macha nogami i śpiewa 
piosenkę. Śmieje się. Wszystko jest 
gotowe. Pani Beata zaprasza do stołu – 
czas na wspólne śniadanie. Tak wygląda 
wielkanocny poranek w domu państwa 
Wiśniewskich. Kim są państwo Wiśniew-
scy? Rodziną. Zwyczajną? Zdecydowanie 
nie. Tworzą rodzinę dla obcych dzieci. 

 – To była przemyślana i świadoma 
decyzja, do której dojrzewaliśmy dziesięć 
lat. Chcieliśmy pomagać. Zaczęłam szukać 
informacji na temat pieczy zastępczej. 
Wiele godzin przegadałam też z dwójką 
naszych dorosłych dzieci, rozważając 
wszystkie „za” i „przeciw”. W „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” zna-
lazłam informację o rozpoczynającym się 
właśnie szkoleniu na zawodowe rodziny 
zastępcze. Pomyślałam: jeśli nie teraz, 
to kiedy? I tak to się zaczęło – wspomina 
Beata Wiśniewska, która od trzech lat 
wraz z mężem tworzy zawodową rodzinę 
o charakterze pogotowia rodzinnego. 

 Państwo Wiśniewscy słyszą czasami, 
że bycie zawodową rodziną zastępczą to 
zwyczajna praca. Zgadzają się z tym, po-
nieważ otrzymują za nią wynagrodzenie. 
Jednak zdaniem Wiśniewskich na tym 
podobieństwa się kończą. 

 – Zawodowa piecza zastępcza to 
praca 24 godziny na dobę, 7 dni w ty-
godniu, przez cały rok. Nie ma zwol-

nień. Nie ma odpoczynku. Z dziećmi 
jest się cały czas. A każde dziecko jest 
inne, z innym bagażem doświadczeń, 
wymaga indywidualnego podejścia. 
Na każde jednak działa przytulanie, 
okazywanie łagodności i zrozumienia. 
Bez oceniania. Naszym zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i rodzi-
cielskiej miłości do czasu uregulowania 
sytuacji prawnej dziecka – tłumaczy 
Beata Wiśniewska. 

 Dzieci, które pozostają pod opieką 
rodzin zastępczych, mogą wrócić do ro-
dziny biologicznej lub zostać umieszczo-
ne w rodzinie adopcyjnej. Zanim jednak 
taka sytuacja nastąpi, trzeba dziecko do 

niej odpowiednio przygotować. I to też 
jest zadanie dla rodziny zastępczej. 

 – Rozstania są najtrudniejsze. Wiemy, 
że dzieci trafiają do nas na jakiś czas. Ale 
jak pojawia się uczucie, to wiadomo – przy 
rozstaniu pojawia się też smutek. Targają 
nami emocje, z którymi czasem trudno 
sobie poradzić, chociaż wiemy, że powrót 
do rodziny biologicznej lub odejście do 
nowej rodziny jest dla dziecka najlepsze 
– wyjaśnia Beata Wiśniewska i dodaje, że 
w trudnych rozstaniach pomaga jej świa-
domość, że zrobili z mężem wszystko, aby 
dziecko uwierzyło w siebie i ludzi. Dotych-
czas w domu Wiśniewskich schronienie 
znalazło 30 dzieci. 

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE. 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Poza Wiśniewskimi w Gliwicach jest 
jeszcze 14 takich rodzin. Ale to wciąż 
za mało. Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach po-
szukuje małżeństw, rodzin z dziećmi lub 
osób samotnych, które chciałyby zaopie-
kować się dziećmi jako rodzina zastępcza. 

Gliwice otaczają szczególną troską 
rodziny zastępcze. Władze miej-
skie podejmują szereg działań 
mających na celu powstanie jesz-
cze większej liczby rodzin zastęp-
czych, m.in. poprzez kampanię 
„Rodzic na zastępstwo – miłość 
na zawsze” oraz liczne szkolenia 
dla osób zainteresowanych tą wy-
jątkową formą pomocy dzieciom.

Osoby zainteresowane tematyką rodzi-
cielstwa zastępczego serdecznie zapraszamy 
na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze 
specjalistami pracy z rodziną i pedagogami 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach, które odbędzie się 
20 kwietnia w godzinach 17.00–18.00 
w dużej sali konferencyjnej w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy  
ul. Studziennej 6.    (mf)

Przy wspólnym stole. Nie tylko od święta… 
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GLIWICKI ŚWIąTECZNIK

Najcieplej w Wielkanoc było ponoć w 1962 roku, kiedy 22 kwietnia zanotowano w Polsce temperaturę ponad 25 stopni, a dzień później – wię-
cej niż 27 stopni. Najchłodniej? Wystarczy przypomnieć sobie śnieżne zaspy i zawieje sprzed 4 lat. Zmienna data Wielkanocy (która przypada 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca) sprawia, że w przypadku tych świąt z równym prawdopodobieństwem może nam 
się trafić wiosna, zima lub lato. Ale akurat uczestnikom tradycyjnej konnej procesji świątecznej w Ostropie żadna aura nie jest straszna.

Koń w Ostropie miał od 
zawsze ważne i należne miej-
sce, a parafia w Ostropie miała 
niegdyś za patrona św. Jerzego 
(patrona m.in. kowali i rolników). 
Tradycja wielkanocnych kawal-
kad z udziałem koni zakorzeniła 
się tam wyjątkowo silnie. Istnieje 
zapis z 1711 roku, że wielkanoc-
ne procesje konne odbywały się 
w Ostropie od niepamiętnych 
czasów. Podobno zwyczaj ten 
przywieźli ze sobą i wprowadzili 
kolonizatorzy z Bawarii. Od za-
wsze więc w drugi dzień świąt wy-
jeżdżano w pola „aby się w roku 
darzyło, a ziemia dawała obfite 

plony”. – Do dziś w każdy Wielka-
nocny Poniedziałek na tzw. polu 
farskim przy kościele pw. Ducha 
Świętego w Ostropie gromadzą 
się konie i ich jeźdźcy. W ostat-
nich latach ich liczba wzrastała 
i obecnie w procesji uczestniczy 
już nawet 80 jeźdźców – podkre-
śla ks. dr Robert Chudoba, który 
w procesji jeździ od ponad 30 lat. 

Kawalkada wyrusza zawsze 
wczesnym popołudniem (godz. 
13.00). – Zanim jednak jeźdźcy 
przybędą na procesję, długo 
w domu przygotowują swój strój, 
na który składać się powinny: ofi-
cerki, bryczesy i skórzana kurtka, 

oraz oporządzają konie. Zawsze 
też przed wyjazdem z domu 
przyjmują błogosławieństwo – 
kawalerowie i księża od matek, 
żonaci od swych połowic. Przed 
kościołem ksiądz proboszcz święci 
wyjeżdżających wodą święconą. 
Każdy z mężczyzn wkłada na sie-
bie wieniec z bukszpanu i kwiatów 
wykonanych z ozdobnej bibułki, 
kawalerowie dwa, a żonaci męż-
czyźni – tylko jeden – opowiada 
ks. Chudoba. Procesję prowadzi 
trzech jeźdźców konnych. Bierze 
w niej udział także ksiądz. Jeźdźcy 
wiozą m.in. krzyż, paschał i figurę 
Chrystusa. W czasie jazdy wszyscy 

śpiewają pieśni kościelne, odma-
wiana jest też modlitwa błagalna 
o dobre zbiory. 

Trasa procesji wiedzie ze 
wschodu na zachód.  
W drodze jeźdźcy zatrzymują 
się w jednym z gospodarstw 
na krótki odpoczynek. Po 
objeździe dzielnicy i części 
powiatu gliwickiego wracają 
pod kościół. 

Procesja kończy się około go-
dziny 17.00 nabożeństwem, a po 
nim jeźdźcy tradycyjnie rzucają 
wieńce na krzyż misyjny przed ko-
ściołem. Kto rzuci najlepiej, temu 
najbardziej będzie się darzyło – 
w życiu i w miłości.

Do niedawna w procesji 
uczestniczyć mogli tylko mężczyź-
ni. Od momentu, kiedy kilkana-
ście lat temu w procesji pojechała 
córka jednego z ostropskich go-
spodarzy, wszystko się zmieniło. 
Barwna kawalkada stała się 
jeszcze piękniejsza. W te święta 
wyruszy na pola po raz kolejny, 
niezależnie od pogody.  (kik)

Czasem słońce, czasem… śnieg

LEJECIE? LEJEMY!
To jedna z najciekawszych i najbardziej wido-
wiskowych tradycji wielkanocnych. Od zawsze 
śmigus-dyngus (zwany także lanym poniedział-
kiem) związany był przede wszystkim z okazy-
waniem radości po odejściu zimy i witaniem 
wiosny. Obecnie, zdaniem niektórych kulturo-
znawców, zwyczaj wzajemnego oblewania się 
wodą w miastach już zanika. Naprawdę? 

Można mówić, że stajemy się 
wygodniejsi, a nawet – poważ-
niejsi (dziś ktoś pochlapany wodą 
w lany poniedziałek jest w stanie 
donieść na polewającego do pro-
kuratury!). Nadal jednak potrafimy 
czerpać dobrą zabawę z wielowie-
kowej tradycji śmigusa-dyngusa. 
Szczególnie dla dzieciaków pogoda 
nie ma znaczenia, choć, jak poka-
zują zdjęcia czy filmiki publikowa-
ne na Instagramie, YouTubie lub 
Twitterze, w poniedziałek wielka-
nocny wiek nie gra roli. Liczą się 

chęci. Czy słońce czy plucha, 
biega się po chodnikach, skwer-
kach i trawnikach z plastikowymi 
„jajkami”, „perfumkami”, wod-
nymi gunshotami, butelkami lub 
wiadrami i… idzie się na żywioł. 
Gdy w Wielkanoc sypnie śniegiem 
(tak jak np. przed 4 laty), nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zorganizo-
wać dyngusową bitwę na śnieżki! 
Zgodnie z tradycją, w drugi dzień 
świąt każdy może zostać oblany 
wodą – pod każdą postacią. I jeśli 
ten wesoły zwyczaj nie przybiera 

chuligańskiego wymiaru, nie po-
winniśmy czuć się dotknięci.

Poniedziałek  
nie tylko lany!

Osoby dystansujące się od 
dyngusa pocieszy zapewne fakt, 
że nie zawsze i nie wszędzie 
poniedziałek wielkanocny ob-

chodzony jest tylko „na mokro”. 
Także w Gliwicach! W Ostropie 
do dziś żywe są tradycje świą-
teczne związane z urodzajem. 
Kiedyś gospodarze o świcie 
wychodzili tam na pola i kropili 
je wodą święconą. Żegnali się 
przy tym znakiem krzyża i wbi-
jali w grunt krzyżyki wykonane  
z palm poświęconych w Niedzie-
lę Palmową. Miało to zapewniać 

urodzaj i uchronić plony przed 
gradobiciem. W tym samym celu 
objeżdżano pola w przykuwają-
cej wzrok procesji konnej, która 
organizowana jest do dzisiaj. 
Przejazd jeźdźców zabezpiecza 
zawsze Ochotnicza Straż Pożar-
na. I tu… zaskoczenie (a może 
jednak nie?). Ochotnicy dbają, 
by dyngusowej tradycji stało się 
w dzielnicy zadość! (kik)
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Przypomnijmy, że ustawa o związku metro-
politalnym w woj. śląskim została uroczyście pod-
pisana 4 kwietnia w Katowicach przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę w towarzystwie prezydentów, 
burmistrzów śląskich oraz zagłębiowskich miast, 
a także parlamentarzystów i ministrów.

– Szkoda, że ostateczne decyzje w tej 
sprawie zapadały tak długo. Najważniejsze 
jednak, że zapadły. Nasz region zyskuje szansę 
na bardziej zrównoważony rozwój – mówił 
obecny w Katowicach prezydent Gliwic, 
który aktywnie uczestniczył w pracach nad 
przygotowaniem rządowego projektu ustawy 
metropolitalnej. 

Powstająca metropolia jest  
największym tego typu obszarem 
w skali kraju. Na jej terenie  
mieszka ponad 2,3 mln ludzi. 

Poszczególne miasta mają ze sobą wiele 
wspólnego, ale widoczne są także ogromne 
różnice. – Wbrew obiegowym i ugruntowanym 
opiniom dzisiejszy Śląsk i Zagłębie nie przypomi-
nają już dawnego eldorado. To obszar w wielu 
miejscach zdegradowany, wymagający wielu 
konkretnych i kosztownych działań, z którymi 
większość gmin w pojedynkę sobie nie poradzi. 
Faktem jest znaczne zróżnicowanie dochodów, 
nieraz krańcowo odmienny poziom bezrobocia 
i nawarstwiające się problemy społeczne. Nie-
wielu poradziło sobie w ostatnim dwudziesto-
leciu tak dobrze jak Gliwice, które są obecnie 
jednym z najbogatszych miast w Polsce – pod-
kreśla Zygmunt Frankiewicz. – Nowa metro-
polia stwarza okazję do redukcji negatywnych 
procesów. Otwiera możliwości, jest szansą na 
nowe inwestycje, konkretne pieniądze, czyli na 
podniesienie jakości życia mieszkańców całego 
regionu – dodaje prezydent Gliwic. Za metropo-
lią idą konkretne pieniądze, a dokładnie udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 

w wysokości  5 proc. Daje to ok. 250 mln zł rocz-
nie. Z takimi środkami można już podejmować 
realne zadania i… wyzwania.

ZADANIA i WYZWANIA
 Wymiernymi efektami powołania nowego 

związku metropolitalnego mają być dodatkowe 
wpływy z budżetu państwa, większe oszczędno-
ści i sprawne zarządzanie, ale przede wszystkim 
większa integracja i współpraca gmin oraz nowe 
możliwości zrównoważonego rozwoju. Jednym 
z najważniejszych zadań nowej metropolii będzie 
jednak planowanie i koordynowanie zintegrowa-
nego transportu publicznego (m.in. kolejowego, 
drogowego). – Metropolia bez wspólnego, zinte-
growanego transportu jest nieporozumieniem. 
Od tego trzeba zacząć, choć ustawa tego nie na-
rzuca i dopuszcza istnienie wielu organizatorów 
transportu. Funkcjonujący na naszym terenie KZK 
GOP powinien zostać wygaszony, a nowy związek 
przejąć organizację transportu publicznego na 
całym obszarze metropolii. To byłaby istotna 
zmiana. Oferta byłaby na pewno lepsza i nie po-
winna być droższa. Jeden spójny rozkład jazdy, 
wspólny bilet – mówi prezydent Frankiewicz.

Warto podkreślić, że na obszarze 
tak wielkomiejskiego ośrodka, 
jakim jest nowa metropolia, działa 
ponad 200 tys. firm i przedsię-
biorstw wytwarzających razem  
8 proc. PKB. 

Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, 
wykwalifikowanej kadrze, atrakcyjnym tere-
nom inwestycyjnym – to jedno z najlepszych 
miejsc do pracy i inwestowania w Polsce. Po-
trzebny jest ciągły rozwój.

 Prezydent Gliwic podkreśla, że jak 
najszybciej należy rozpocząć rozmowy nad 
utworzeniem kolei metropolitalnej. – W tej 
chwili możemy jeszcze pozyskać środki unijne 
z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. 
Przy tak kosztownej inwestycji takie wsparcie 
miałoby olbrzymie znaczenie – zaznacza Zyg-
munt Frankiewicz i dodaje, że w kolej metro-
politalną można by wpisać prawie gotową już 
koncepcję szybkiej kolei miejskiej na terenie 
samych Gliwic.

na WSPÓlny RaCHunek
 Ważnym zadaniem dla metropolii jest rów-

nież wspólna promocja, chociażby w kontekście 
pozyskiwania inwestorów. A także reprezentowa-
nie wspólnych interesów na zewnątrz – tam, gdzie 
będzie to możliwe. – Nie chodzi o to, aby nowy 
związek zastępował miasta czy gminy w poszcze-
gólnych działaniach, ale o to, aby był wsparciem 
w koordynacji dużych przedsięwzięć, które służą 
albo będą służyły całej metropolii. Przykładem 
może być Centrum Kongresowe w Katowicach czy 
Hala Gliwice – mówi Zygmunt Frankiewicz. – Nie 
chciałbym snuć zbyt optymistycznej wizji przy-
szłości, ale widzę cały szereg zadań, które nowy 
związek metropolitalny mógłby podejmować  krok 
po kroku. Powinien zajmować się tym co wspólne, 
a co nie jest możliwe do zrealizowania przez jedno 
miasto, nawet największe i dobrze sobie radzące 
– tłumaczy prezydent Gliwic. 

ZGODA BUDUJE
 Zanim metropolia zacznie działać, najpierw 

trzeba powołać związek, który będzie koordyno-
wał jej wszelkie działania. – Chociaż w ustawie 
zapisano literalnie wiodącą rolę stolicy naszego 
województwa, to podtrzymuję swoje stanowisko, 
że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególne 
agendy związku miały swoje siedziby w różnych 
śląskich miastach – szczególnie tych, którym 
wiedzie się nie najlepiej – tłumaczy prezydent 
Frankiewicz. W wymiarze symbolicznym takie 
rozwiązanie wpłynęłoby mobilizująco na mniejsze 
od Katowic miasta wchodzące w skład metropolii.

 – Konieczna jest zgodna i umiejętna współ-
praca wszystkich uczestników nowego związku 
metropolitalnego. To będzie duże wyzwanie. 
Wszystko zależy od ludzi – prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów. Jeżeli poszczególne gminy 
wykażą się odwagą, konsekwencją i wolą poro-
zumienia, to pod szyldem metropolii mogą zrobić 
wiele dobrego – podsumowuje prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. (as)

WAŻNE!

metropolii

Sejm przyjął. Senat nie miał uwag. Prezydent RP złożył podpis. Nowa metropolia staje się faktem. Teraz do akcji wchodzą samorządy. Czas na sprawy organizacyjne 
związane z utworzeniem związku, a potem na realizację pierwszych – strategicznych dla zrzeszenia miast – zadań. – Dobrze, że tworzenie metropolii zmierza w końcu 
do finału, bo o jej powstanie górnośląskie i zagłębiowskie miasta oraz gminy starały się od wielu lat. Szkoda tylko, że trwało to tak długo – mówi prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. Czy nowa metropolia będzie wydolna? Czy spełni pokładane w niej oczekiwania? Założenia nowej ustawy dają nadzieję, że się uda. 

Jaka będzie nowa metropolia?

Mieszkańcy 41 gmin i ich rady wypowiedzą się w sprawie wejścia  
w skład metropolii. Czy tak będzie wyglądać mapa nowego związku  
metropolitalnego? To okaże się w niedalekiej przyszłości.

(Mapę opracowano w Samodzielnym Referacie Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie 
danych CODGiK)
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WAŻNE!

ZWIąZEK METROPOLITALNY – OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
§ 1.  Na podstawie uchwały nr 

XXV/621/2017 Rady Miasta Gliwice 
z 12 kwietnia 2017 r. Prezydent Mia-
sta ogłasza konsultacje z mieszkań-
cami Miasta Gliwice w sprawie wej-
ścia miasta Gliwice w skład związku 
metropolitalnego w województwie 
śląskim.

§ 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiej-
ski, tzn. mogą w nich wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy miasta Gliwice.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w for-
mie ankiety publicznej, w tym inter-
netowej.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w ter-
minie od 14 do 27 kwietnia 2017 r.

§ 5. Ogłoszenie o konsultacjach zamiesz-
cza się jednokrotnie w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” 
(MSI) 13 kwietnia 2017 r., a także na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego www.gliwice.eu – przez okres 
od ukazania się ogłoszenia w MSI 
do upływu terminu oczekiwania na 
opinie mieszkańców, to jest do 27 
kwietnia 2017 r.

§ 6.  Każdy mieszkaniec może wyrazić 
swoją opinię w formie elektronicznej 
(poprzez wypełnienie formularza 
elektronicznego) albo papierowej 
(poprzez wypełnienie formularza 
papierowego).

  Osoba, której rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia wyra-
żenie opinii poprzez wypełnienie 
formularza, może ją przekazać za 
okazaniem dokumentu potwierdza-
jącego dane osobowe, za pośred-
nictwem konsultanta ds. osób nie-
pełnosprawnych w Biurze Obsługi 

Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 
w godzinach urzędowania: pn.-śr. 
8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 
8.00-15.00).

§ 7. Niezależnie od wybranej formy 
wyrażenia opinii, dla ustalenia jej 
ważności, mieszkaniec zobowiązany 
jest:
1) podać imię i nazwisko oraz pełny 

adres zamieszkania,
2) wskazać na formularzu jedną od-

powiedź,
3) złożyć oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

  Opinię można wyrazić tylko  
we własnym imieniu, a dane muszą 
być zgodne ze stanem faktycznym.

§ 8. Administratorem danych osobo-
wych zebranych podczas konsulta-
cji jest Prezydent Miasta Gliwice. 
Dane te będą przetwarzane wy-
łącznie w celu realizacji konsultacji 
i nie będą przekazywane osobom 
trzecim. Każdemu przysługuje pra-
wo wglądu w jego dane osobowe, 
a podanie ich jest dobrowolne, 
jednak niezbędne w procesie we-
ryfikacji uprawnienia do udziału 
w konsultacjach i stwierdzenia 
ważności opinii.

§ 9. Od 14 kwietnia 2017 r. do 27 kwiet-
nia 2017 r. na stronie internetowej 
www.gliwice.eu pod hasłem „ZWIĄ-
ZEK METROPOLITALNY – KONSULTA-
CJE” dostępny będzie elektroniczny 
formularz konsultacyjny.

§ 10. W celu wyrażenia opinii należy 
wypełnić wszystkie pola wymagane 
oraz wskazać jedną odpowiedź, 
a następnie zatwierdzić formularz 
przyciskiem „wyślij”. Wysłanie wy-
pełnionego formularza jest jedno-
znaczne z przekazaniem opinii.

§ 11. Wzór formularza konsultacyjnego 
będzie dostępny:
1) do pobrania i wydruku na stronie 

internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem „ZWIĄZEK METROPOLI-
TALNY – KONSULTACJE” – od 14 
kwietnia 2017 r.,

2) w formie papierowej w punktach 
konsultacyjnych, wymienionych 
w tabeli poniżej, w godzinach ich 
urzędowania – od 14 kwietnia 
2017 r.,

3) do wycięcia z „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice” w wyda-
niu z 13 kwietnia 2017 r. – poniżej.

§ 12. Wyrazić opinię w formie papierowej 
można w okresie od 14 do 27 kwiet-
nia 2017 r. w godzinach urzędowania 
punktów konsultacyjnych wskazanych 
w tabeli poniżej. Za dzień przekazania 
opinii przyjmuje się dzień złożenia wy-
pełnionego formularza bezpośrednio 
w punkcie konsultacyjnym, z zastrze-
żeniem § 13.

§ 13. Opinię można przekazać również li-
stownie – wypełniony formularz należy 
doręczyć na adres: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gli-
wice, w kopertach opisanych „ZWIĄZEK 
METROPOLITALNY – KONSULTACJE”, 
w okresie od 14 do 27 kwietnia 2017 r. 

§ 14. Wyniki konsultacji ustala się w termi-
nie do 4 maja 2017 r. 

§ 15. Przed ustaleniem wyników prze-
kazane opinie weryfikuje się pod 
względem ich ważności. Za nieważ-
ną uznaje się opinię jeżeli:
1) opinia została wyrażona w innej 

formie i/lub z użyciem formu-
larza elektronicznego/papiero-
wego niezgodnego z wzorami 
udostępnionymi w miejscach 
wskazanych w §§ 9 i 11,

2) formularz nie zawiera czytelnie 
wypełnionych wszystkich wymaga-
nych pól lub pola zostały wypełnio-
ne informacją inną niż wymagana,

3) udzielono więcej niż jednej lub nie 
udzielono odpowiedzi,

4) opinia została wyrażona przez 
osobę nieuprawnioną, czyli adres 
zamieszkania podany w formularzu 
wskazuje na miejsce zamieszkania 
inne niż miasto Gliwice,

5) osoba uprawniona przekazała 
więcej niż jedną opinię (nie-
zależnie od wybranej formy) 
– wówczas tylko opinię, która 
wpłynęła do Urzędu / punktu 
konsultacyjnego jako pierwsza, 
uznaje się za ważną.

§ 16. Do 11 maja 2017 r. Prezydent Miasta 
podaje do publicznej wiadomości 
wyniki konsultacji: na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu pod hasłem 
„ZWIĄZEK METROPOLITALNY – KON-
SULTACJE” oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice”.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie wejścia miasta Gliwice w skład tworzonego na terenie województwa 
śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM MIASTA GLIWICE W SKŁAD TWORZONEGO 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLąSKIEGO ZWIąZKU METROPOLITALNEGO, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU 
O ZWIąZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLąSKIM? 

Proszę zaznaczyć „X” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi

	 	 tak

	 		nIe

     METRYCZKA: *

Imię i nazwisko * ……………………………………….....………………….……………….

Adres zamieszkania * ……………………………………………………………....……....
                                                     (ulica, nr domu/mieszkania, miasto)

Oświadczenie
Biorąc udział w konsultacjach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do opra-
cowania wyników konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia miasta Gliwice do 
tworzonego Związku Metropolitalnego. Organem będącym administratorem danych 
osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 ………………………………… 
                                         podpis *

* Podanie danych osobowych i złożenie oświadczenia jest niezbędne do ujęcia 
opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 
w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

Punkt adReS GODZINY OTWARCIA
URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH 
Biuro Podawcze

ul. Zwycięstwa 21 pn., śr. 8.00–16.00; wt., czw., pt. 8.00–18.00

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH
Informacja Główna

ul. Zwycięstwa 21 pn.–śr. 8.00–16.00; czw. 8.00–17.00; pt. 8.00–15.00

FILIA URZĘDU MIEJSKIGO 
w GLIWICACH Biuro Podawcze

ul. Jasna 31A pn.–śr. 8.00–16.00; czw. 8.00–17.00; pt. 8.00–15.00

FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

BIBLIOTEKA CENTRALNA ul. Kościuszki 17 pn.–pt. 8.00–20.00; sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 5 ul. Perkoza 12 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 6 ul. Sieronia 17 pn., śr., pt. 15.30–19.00; czw. 9.00–15.00
(nieczynna 14.04.2017 r.)

FILIA NR 7 ul. Junaków 4 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 9 ul. Czwartaków 18 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017r.)

FILIA NR 11 ul. Bł. Czesława 24 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt. 8.00–15.00; 
czw. 11.00–15.00 (nieczynna od 13 do 14.04.2017 r.)

FILIA NR 13 ul. Paderewskie-
go 70

pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 15 ul. Piastowska 3 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt. 8.00–15.00;
czw. 11.00–15.00

FILIA NR 16 ul. Skarbnika 3 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 17 ul. Spółdzielcza 33a pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 20 ul. Bernardyńska 2 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 21 ul. Syriusza 30 pn., śr., pt .11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

FILIA NR 22 ul. Spacerowa 6 wt. 8.00–15.00; śr. 13.00–19.00; czw. 11.00–15.00

FILIA NR 23 ul. Sopocka 2 pn., pt. 11.00–19.00; śr. 8.00–12.00

FILIA NR 24 ul. Architektów 109 pn., śr., pt. 11.00–19.00

FILIA NR 25 Pl. Jaśminu 20 pn., śr., pt. 11.00–19.00 
(nieczynna 14.04.2017 r.)

FILIA NR 30 ul. Partyzantów 25 pn., śr., pt. 11.00–19.00; wt., czw., sob. 8.00–15.00
(nieczynna 15.04.2017 r.)

BIBLIOFORUM ul. Lipowa 1 
(CH Forum)

pn., czw., nd. 12.00–20.00; wt., śr., pt., 
sob. 9.00–20.00 (15.04.2017 r. 9.00–16.00)
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AKTUALNOŚCI

6 kwietnia pani Marianna Niedziela obchodziła setne urodziny. 
W imieniu prezydenta Gliwic serdeczne życzenia i bukiet kwiatów 
przekazała jej Małgorzata Korzeniowska, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Gliwicach.

Pani Marianna przyszła na świat  
6 kwietnia 1917 roku w Ślęcinie na Kielec-
czyźnie. Dzieciństwo i młodość spędziła 
w Sosnowcu, do którego przeniosła się 
wraz z rodziną. Tam w 1936 roku wyszła 
za mąż, tam też zastała ją wojna i okupacja. 
W 1946 roku przeprowadziła się z mężem 
i dwójką dzieci do Prudnika na Opolszczyź-
nie. Nie pracowała zawodowo, lecz przez 
lata zajmowała się domem, dziećmi, ogro-
dem. W 1988 roku zmarł jej mąż. Gdy pani 
Marianna zaczęła podupadać na zdrowiu, 
w 2010 roku przeniosła się do córki do 
Gliwic. Tu ma troskliwą opiekę. Doczekała 
się jednej wnuczki.

Recepta na długowieczność pani 
Marianny to… czekolada! – Mama za-
wsze ją uwielbiała i tej przyjemności 
nie odmawiała ani sobie, ani innym 
– podkreśla z humorem córka, pani 

Bogusława. Życzymy dużo zdrowia 
i dalszych pięknych jubileuszy, pani 
Marianno!  (kik)

Od 24 kwietnia do 19 czerwca prowadzony będzie kurs samo-
obrony dla mieszkanek Gliwic. Na zajęciach kobiety dowiedzą 
się, jak prawidłowo reagować na sytuacje zagrożenia życia, 
zdrowia i mienia.

Będzie to już dwudziesta piąta 
edycja bezpłatnych zajęć z samoobro-
ny dla kobiet. Kurs będzie prowadzo-
ny w ramach programu „Bezpieczne 
Gliwice” przez Centrum Ratownictwa 
Gliwice we współpracy z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Gliwicach 
i Strażą Miejską. Wszystkie zajęcia 
będą odbywały się w poniedziałki (od 
godz. 18.00 do 20.00) i środy (od godz. 
19.00 do 21.00) w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
14 (ul. Przedwiośnie 2). – Na kursie 
prezentowane są różne techniki. Czę-
sto w samoobronie wykorzystujemy 
siłę przeciwnika i to, co w danej chwili 
mamy pod ręką. W przypadku pań jest 
to na przykład torebka. Świetne na-

rzędzie, ma wiele zastosowań – mówi 
Tomasz Koszela z CRG.

Zapisy na kurs będą prowadzone od 
14 kwietnia w Centrum Ratownictwa 
Gliwice (ul. Bolesława Śmiałego 2b, po-
kój 120) między godz. 7.30 a 15.30. Na 
chętnych czeka 150 miejsc. Uwaga! Zapi-
sać się można tylko osobiście ze względu 
na konieczność podpisania oświadczeń 
i zapoznania się z regulaminem. W kursie 
mogą wziąć udział panie, które mają co 
najmniej 15 lat. W przypadku osób nie-
pełnoletnich wymagana jest pisemna 
zgoda rodzica albo opiekuna prawnego.

Dodatkowo informacje dostępne są 
pod numerem telefonu 32/301-97-44 
oraz na stronie www.crg.gliwice.pl.

 (mm)

W torebce siła!

Dużo zdrowia!

Gliwice w formie

Do biegu. Gotowi?

O lotach w kosmos
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Wiosna to idealny czas, by zadbać o siebie. Nic tak nie poprawia 
kondycji, jak ruch na świeżym powietrzu. W zdrowym ciele zdrowy 
duch – Miejski Zarząd Usług Komunalnych z tą myślą przygotowuje 
akcję „Gliwice w formie”.

Pierwszy trening na powietrzu zaplano-
wano na połowę maja. W wyznaczonych 
miejscach w kolejne soboty o godz. 16.00 
będą pojawiać się trenerzy z Jatomi Fitness, 
którzy zaprezentują wszystkim chętnym, 
jak odpowiednio i wydajnie korzystać z si-
łowni plenerowych. Do października trene-
rzy pojawią się w sumie w 14 lokalizacjach, 
w niektórych po kilka razy.

– Chcemy pokazać gliwiczanom 
plenerowe siłownie i wspólnie zadbać 

o formę, wykorzystując dostępną infra-
strukturę przygotowaną przez miasto. 
Osoby, które regularnie będą brały 
udział w treningach, będą otrzymywały 
pieczątki na tzw. kartach uczestnika. Za 
dziesięć pieczątek będzie można otrzy-
mać drobny upominek. Nagrodzimy też 
najstarszego i najstarszą uczestniczkę 
zajęć – wyjaśnia Marzena Sosnowska, 
rzeczniczka MZUK, organizatora akcji 
„Gliwice w formie”.  (mf)

22 kwietnia odbędzie się kolejny Bieg na 6 łap. Gliwickie schroniska 
dla zwierząt zaprasza wszystkich miłośników czworonogów i aktyw-
nego spędzania czasu. 

Co trzeba wiedzieć? Bieg na 6 łap to 
zabawa – nie biegamy na czas. Trasa biegu 
wynosi około 3 km. Uczestnikiem może 
być osoba pełnoletnia, a dzieci i młodzież 
osobami towarzyszącymi. Zwierzęta będą 
przekazywane uczestnikom po podpisa-
niu jednorazowej umowy adopcyjnej 
obowiązującej w trakcie biegu. Start  
o godzinie 11.00.  (mf)

20 kwietnia gościem Wszechnicy PAU będzie prof. Paweł Nurowski 
z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Tematem jego wystąpienia bę-
dzie planowanie misji kosmicznych. 

Podczas spotkania w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) dowiemy się, jak 
znajomość praw fizycznych przekłada się 
na projektowanie statków i planowanie 
misji kosmicznych. Jednym z największych 
problemów, z którymi muszą mierzyć się 
naukowcy przygotowujący loty kosmiczne, 
jest masa statku. Wynika to przede wszyst-
kim z konieczności załadowania dużej ilości 
paliwa. Dzięki wiedzy fizyków o kosmosie 
masa statków jest stale redukowana, co 
pozwala na wydłużanie lotów.

Zainteresowania badawcze prof. Nu-
rowskiego są bardzo szerokie – zajmuje 
się zarówno czysto abstrakcyjną geometrią 
różniczkową, jak i obserwacyjną astrofizy-
ką. Potrafi przedstawiać zawiłe zagadnienia 
w bardzo przystępny sposób i często dzieli 
się swoją wiedzą ze słuchaczami w Euro-
pie, obu Amerykach i Australii.

Wykład rozpocznie się o godz. 16.00. 
Cykl „Wszechnica PAU” jest organizowany 
przez Muzeum w Gliwicach i Polską Aka-
demię Umiejętności. (mm)

fo
t. 

 d
om

en
a 

pu
bl

ic
zn

a

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne

fo
t. 

 M
ZU

K

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 15–16/2017 (843–844), 13 kwietnia 2017 13

kultuRa

Historia jest kobietą

CO?
 GDZIE? 
 KIEDY?

CZWARTEK 13 KWIETNIA
 ■ godz. 18.00: „Odkrywanie losów rodziny Schwerdt 

(Niemcy, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, 
Skrzyszów)” – spotkanie z Małgorzatą Płoszaj z cy-
klu „Śladami Żydów górnośląskich, czyli o pracy 
detektywa amatora”, Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Formaniny i animowane fraszki” – 
projekcja w ramach Festiwalu Polskiej Animacji 
O!PLA, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WTOREK 18 KWIETNIA
 ■ godz. 18.00: „Mała Zagłada” – spotkanie z Anną 

Janko z cyklu „Książki Pamięci”, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

CZWARTEK 20 KWIETNIA
 ■ godz. 16.00: „Tajemnice planowania misji kosmicz-

nych” – wykład prof. Pawła Nurowskiego z cyklu 
„Wszechnica PAU”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a)

 ■ godz. 16.30: „Silny rodzic, silne dziecko” – warsz-
taty z cyklu „Sztuka lepszego życia”, Biblioforum  
(CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Doktor Esperanto” – monodram He-
leny Biskup, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: „Tragedia Szoa” – wykład dr. hab. Jac-
ka Surzyna z cyklu „Historia Żydów – trzy tysiące lat 
samotności”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: projekcje filmów z kategorii studyjnej 
w ramach Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: spotkanie podróżnicze z Katarzyną 
Kowalczyk, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej  
(ul. Banacha 3)

PIąTEK 21 KWIETNIA
 ■ godz. 17.00: wykład z cyklu „Wycieczki z Wędrow-

cem”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „Kobieta w historii” – spotkanie ze Sła-

womirem Koperem z cyklu „Babska Stacja”, Scena 
Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: 4. urodziny Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4‒5) – otwarcie wystawy „Improwizacja” 
Moniki Krasoń, koncert zespołu Kundle

SOBOTA 22 KWIETNIA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: warsztaty makijażu XIX-

-wiecznego z Martą Veil, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Biżuteria apotropaiczna – między 
magią a wiarą” – wykład dr Dagmary Wójcik, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.55: „Eugeniusz Oniegin” – transmisja  
z cyklu „MET Opera”, kino Amok (ul. Dolnych  
Wałów 3)

NIEDZIELA 23 KWIETNIA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwiccy fotograficy” – spot- 

kanie z cyklu „Gliwiccy bohaterowie”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00: Festiwalowy Dziecięcy Salonik Filmo-
wy, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: Podwieczorek muzyczny, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.15: „Portrety ówczesnych ogrodów. Od 
Moneta do Matisse’a” – projekcja z cyklu „Wysta-
wa na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Anna Janko to pisarka i przedstawicielka drugiego wojennego pokolenia. Jej matka prze-
żyła masakrę dokonaną przez niemieckie wojska we wsi na Zamojszczyźnie. Tę rodzinną 
historię poznamy 18 kwietnia podczas spotkania w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.

„Mała Zagłada” to przejmująca 
książka o tym, że wojna nie kończy 
się nigdy. Nawet gdy żołnierze się 
wycofują, cichną strzały, a zburzone 
miasta i zrównane z ziemią wsie 
są odbudowywane, wojenna trau-
ma tkwi w tych, którzy to przeżyli. 
Matka autorki w 1943 roku ocalała 
z rzezi, w której zginęła jej rodzina. 
To wydarzenie odcisnęło piętno na 
całym jej późniejszym życiu, a po-
średnio również na życiu jej bliskich. 
Janko za punkt wyjścia swojej książki 
obiera pacyfikację polskiej wsi, żeby 
rozprawić się z pokoleniową traumą 
i etyczną bezradnością.

Anna Janko to poetka i pisarka. 
Zajmuje się też krytyką i felietoni-
styką. Jej dwie wydane powieści 
‒ „Dziewczyna z zapałkami” i „Pasja 
według św. Hanki” ‒ spotkały się 
z życzliwym odbiorem czytelników, 

zdobyły także prestiżowe nagrody 
i nominacje. „Mała Zagłada” była 
jedną z najczęściej komentowanych 
książek w 2015 roku. Została także 
nagrodzona Nagrodą Literacką dla 
Autorki „Gryfia” i Nagrodą Literacką 
m. st. Warszawy.

Autorem i prowadzącym cyklu 
„Książki Pamięci” jest Michał No-
gaś, krytyk literacki i dziennikarz. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 
18.00 w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 
14). Wstęp wolny. (mm)

Pamięć o Zagładzie

Porcelanowa cera, lekki rumie-
niec i delikatnie podkreślone 
usta to atrybuty dziewiętna-
stowiecznej piękności. Naucz 
się podkreślać swoje atuty na 
makijażowych warsztatach 
w Muzeum w Gliwicach.

Tubki, flakoniki i puzderka to 
akcesoria niezbędne na toaletce 
każdej damy. Marta Veil, pasjo-
natka rekonstrukcji historycznej, 
zna receptury, z których korzystały 
białogłowy na osiemnasto- i dzie-
więtnastowiecznych dworach. 22 
kwietnia w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) poprowadzi warsztaty 
i pokaz makijażu z epoki.

‒ Źródłem moich rekonstrukcji są 
przede wszystkim ryciny i porady oraz 
przepisy zawarte w dawnych porad-
nikach. Korzystam także z obrazów, 
ilustracji i innej dostępnej ikonogra-

fii. Na własnej skórze sprawdzam 
praktyki pielęgnacyjne stosowane 
przed wiekami. Mieszam kosmetyki 
współczesne (w przypadkach, gdy te 
stosowane przed wiekami zawierały 

toksyczne substancje) i moje rekon-
strukcje ‒ mówi Marta Veil.

Uczestnicy zostaną wprowadzeni 
w szeroko pojętą tematyką pielęgna-
cji i makijażu, a później sami zajmą się 
wytwarzaniem kosmetyków. Spod 
ich ręki wyjdzie w stu procentach 
naturalna migdałowa pasta oczysz-
czająca do twarzy i kakaowy balsam 
do ust. Przepisy zostały zaczerpnięte 
z książki „Encyclopedia of practical 
receipts and processes” z 1872 roku. 
Wykonane produkty będzie można 
zabrać ze sobą do domu. Na koniec 
zaplanowano pokaz makijażu, który 
nakładały kobiety w XIX wieku.

Zajęcia odbędą się w dwóch 
grupach, o godz. 11.00 i 13.00. 
Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 
783-560-006. (mm)

Gościem kwietniowego spot- 
kania z cyklu „Babska Sta-
cja” będzie... mężczyzna.  
21 kwietnia porozmawiamy 
ze Sławomirem Koperem  
o roli kobiet w historii.

Historia w ujęciu Sławomira 
Kopera to przede wszystkim fak-
ty mało znane, zapomniane albo 
pomijane. Badacz specjalizuje się  
w okresie międzywojennym w Pol-
sce i historii obyczajowości XIX 

i XX wieku. Zgłębiając biografie 
poszczególnych postaci, szczególną 
wagę przykłada do ich życia pry-
watnego. Ważne miejsce w jego 
książkach zajmują afery i skanda-
le. Sławomir Koper dużo uwagi 
poświęca także kobietom. Jedna 
z jego książek, „Życie artystek 
w PRL”, w całości dotyczy pań two-
rzących ówczesną elitę artystyczną. 
Wśród innych jego publikacji po-
święconych postaciom kobiecym 
wymienić należy także „Kobiety 

władzy PRL”, nominowane do na-
grody Bestsellery EMPiK-u.

Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 18.00 na Scenie Forum (CH 
Forum, ul. Lipowa 1). Cykl „Babska 
Stacja” jest współorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Wstęp wolny. (mm)

Umaluj się jak dama
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W kwietniu w kinie Amok możemy wybierać wśród wielu kulturalnych propozy-
cji. Poza premierami filmowymi zobaczymy między innymi operę, wystawę na 
ekranie i spektakl teatralny. 

„Eugeniusz Oniegin” to jed-
na z najpopularniejszych oper 
Piotra Czajkowskiego. Oparta na 
poemacie Puszkina trzyaktówka 
po raz pierwszy została wysta-
wiona jako spektakl studencki.  
22 kwietnia kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3) będzie 
transmitować „Eugeniusza 
Oniegina” z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku. W roli Tatiany 
usłyszymy Annę Netrebko, zna-
komitą rosyjską sopranistkę.

Miłośnicy dobrych komedii 
powinni zaznaczyć sobie w kalen-
darzu 27 kwietnia. Na podstawie 
klasycznego już tekstu noblisty 
Harolda Pintera powstał spektakl 
„Ziemia niczyja”, wznowiony nie-

dawno w londyńskim National 
Theatre. Na deskach teatralnych 
zobaczymy Iana McKellena (zna-
nego z roli Gandalfa we „Władcy 
Pierścieni”) i Patricka Stewarta 
(„X-Men”, „Star Trek”). 

Claude Monet, twórca 
impresjonizmu, którego prace 

były niedawno pokazywane 
w kinie Amok w cyklu „Wysta-
wa na ekranie”, był zapalonym 
ogrodnikiem. Inspirację do 
malowania często znajdował, 
spacerując po swoim ogro-
dzie. Nie on jeden – ogrody 
malowało wielu największych 
artystów, takich jak Vincent 
van Gogh, Camille Pissarro 
i Henri Mattisse. 23 i 30 kwiet-
nia poszukamy motywów, linii, 
kolorów i deseni, które zostały 
wykorzystane w portretach 
ogrodów od Moneta do Mat-
tisse’a.

Szczegółowy repertuar kina 
Amok jest dostępny na stronie 
www.amok.gliwice.pl.  (mm)

kultuRa

Stacja Artystyczna Rynek działa w samym sercu sta-
rówki już od 4 lat. Z tej okazji 21 kwietnia zaplanowano 
imprezę urodzinową – będzie koncert, otwarcie wysta-
wy i oczywiście tort.

Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 19.00 w Stacji Artystycznej 
Rynek (Rynek 4‒5). Zagra blueso-
wo-rockandrollowy zespół Kundle. 
Otwarta zostanie także wystawa 
malarstwa i grafiki „Improwiza-
cja” Moniki Krasoń. Wstęp wolny, 
zaproszenia będą do odbioru 
w Stacji od poniedziałku do piątku 
między godz. 13.00 a 19.00.

Stacja Artystyczna Rynek jest 
miejscem, w którym odbywa 
się wiele wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych skierowanych do 
szerokich rzesz odbiorców. Regu-
larnie organizowane są warsztaty 
plastyczne i rękodzielnicze dla 
dzieci i dorosłych, zajęcia i spekta-
kle teatralne, spotkania literackie, 
koncerty i wystawy. – Nasze pro-
pozycje spędzania wolnego czasu 
w sposób aktywny i kreatywny 
spotykają się z bardzo dobrym 

odbiorem. Udaje nam się zakty-
wizować grupy ludzi, które do tej 
pory nie brały czynnego udziału 
w życiu kulturalnym miasta. Przy-
kładem mogą być rodzice z małymi 
dziećmi, chętnie uczęszczający na 
spotkania Klubu Rodzica – mówi 
Agnieszka Musiał, wiceprezes Sto-
warzyszenia GTW odpowiedzialna 
za działalność SAR-u. Do najcie-
kawszych wydarzeń odbywających 
się w Stacji należy cykl spotkań 
z pisarzami „Literatura na Stacji”, 
warsztaty teatru tańca i Spotkania 
z Fotografią. W 2016 roku zorga-
nizowano przeszło 100 różnych 
wydarzeń, w których uczestniczyło 
blisko 6,5 tys. odbiorców.

Stacja Artystyczna Rynek 
jest prowadzona przez Sto-
warzyszenie GTW. Projekt jest 
dofinansowany przez Miasto 
Gliwice. (mm)

Czwarte 
urodziny Stacji „Ziemia niczyja” 

Różności w Amoku

Akcja ŻONKILE
19 kwietnia przypada 74. rocznica wybuchu powsta-
nia w getcie warszawskim. Na znak pamięci mło-
dzież zasadzi żółte żonkile w sąsiedztwie Domu Pa-
mięci Żydów Górnośląskich.

Żółte żonkile to kwiaty, któ-
re co roku pod Pomnikiem Bo-
haterów Getta składał Marek 
Edelman, ocalały z getta ostat-
ni przywódca Żydowskiej Orga-
nizacji Bojowej. W Gliwicach 
tragiczne wydarzenia zostaną 
upamiętnione przez uczniów 
gimnazjów i szkół średnich. 

Przed sadzeniem kwiatów za-
planowano pokaz filmu „Nie 
było żadnej nadziei”. Bohate-
rami obrazu są autentyczne 
postaci, które brały czynny 
udział w walkach na terenie 
warszawskiego getta, takie jak 
Mordechaj Anielewicz, Marek 
Edelman czy Celina Lubetkin.

Spotkanie zaplanowano 
19 kwietnia w dwóch turach, 
o godz. 11.15 i 13.15. Zgłosze-
nia przyjmowane są e-mailowo 
(dompamieci@muzeum.gliwi-
ce.pl) i telefonicznie (32/441-
96-39).  (mm)
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach poszukuje partnerów do udziału w wiosennej 
edycji Gliwickiej Akademii Zdrowia, której celem jest profilaktyka i promocja zdrowia ukierunkowana na dzieci. Pierwsza 
edycja akcji odbyła się jesienią 2016 r. w CH Forum i cieszyła się dużym powodzeniem.
Zapraszamy podmioty do współpracy przy organizacji Gliwickiej Akademii Zdrowia poprzez zaproponowanie 
działań zdrowotnych (konsultacje, porady specjalistyczne, badania).
W przypadku zgłoszenia tych samych zakresów organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru 
ofert spośród zgłoszonych propozycji.
Zainteresowane podmioty proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie https://gliwice.eu/. 
Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać  
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl, do 31 kwietnia 2017 r. 
Więcej informacji udziela Beata Jeżyk – Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,  
tel. 32/238-54-33; e-mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowa-
nego wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę instalacji odazotowania spalin  
kotła WP-70 nr 1 i 3 

w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowa-
nego wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont sieci ciepłowniczych  
i instalacji wysokich parametrów  

– 6 zadań remontowych na terenie miasta Gliwice
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30

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

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ograniczonego pn.:

Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach  
przy ul. Rybnickiej

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00
Pełna treść dostępna jest na stronie www.skladowiskogliwice.pl w dziale Aktualności-przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowa-
nego wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:
remont sieci cieplnej W.P. w rejonie ul. Czapli, Gliwice

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej  

wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 130–141 do 20 kwietnia 2017 r.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

inFoRmuJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

(www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone do:

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

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 67/2017 do 24 kwietnia 2017 r.
•	 nr 68/2017 do 24 kwietnia 2017 r.
•	 nr 69/2017 do 25 kwietnia 2017 r.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

inFoRmuJE,

oFERta PRaCy

niERuCHomoŚCi

komunikaty

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 2017 r. do 15 kwietnia 2017 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 gospodar-
stwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawie-
nia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie  
w handlu.
Do 15 marca 2017 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 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwni-
cach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć 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 na-
tychmiast 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 ko-
deksu wykroczeń.

PREZyDEnta miaSta GLiWiCE
oBWiESZCZEniE

oBWiESZCZEniE
aB.6740.7.1.2017

z 3 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23  
ze zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 29 marca 2017 r.  
wydał decyzję nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi publicznej gminnej klasy D ze skrzyżowaniem z ul. Wyczółkowskiego wraz z siecią oświe-
tlenia ulicznego i siecią kanalizacji deszczowej w Gliwicach – etap I”,
jednocześnie decyzją:
– zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
– został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
– stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
– został zatwierdzony projekt budowlany,
– ustalono obowiązek: rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego nie przewidzianego do dalszego użytkowania, przebudowy sieci 

uzbrojenia terenu, przebudowy innej drogi publicznej oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych 
obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

– zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji 
inwestycji, w oparciu o uzyskane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej (w nawiasie podano pierwotny nr działki): 

Obręb Niepaszyce Północ: 
8/4 (8/1), 8/6 (8/2), 23/4 (23/3), 359, 361.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny nr działki), podlegające ograniczeniu 
w korzystaniu w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c), e), g)):

– rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego nie przewidzianego do dalszego użytkowania,
– przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
– przebudowy innej drogi publicznej
Obręb Niepaszyce Północ:
7, 23/5 (23/3), 86, 359, 386.
3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor będzie prowadził roboty budowlane 

towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki): 
Obręb Niepaszyce Północ: 
8/5 (8/1).

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr pierwotny 
działki

Stan po podziale

Nr działki wchodzą-
cej w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

1. 8/1 8/4 0,0504 8/5 0,4030 Niepaszyce Północ

2. 8/2 8/6 0,0651 8/7 1,1105 Niepaszyce Północ

3. 23/3 23/4 0,0250 23/5 1,0874 Niepaszyce Północ

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy Gliwice z dniem, w którym 
decyzja stanie się ostateczna:

Lp. Numer działki Numer działki pierwotniej Obręb

1. 8/4 8/1 Niepaszyce Północ

2. 8/6 8/2 Niepaszyce Północ

3. 23/4 23/3 Niepaszyce Północ

Ponadto w liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się nieruchomości o numerze, stanowiące własność Gminy Gliwice: 
Obręb Niepaszyce Północ:
359, 361. 

POUCZENIE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta 

Gliwice w terminie:
– 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
– 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu 
decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji 
Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 
starszy referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 3/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydata na stanowisko starszego referenta w Dziale 

Dodatków Mieszkaniowych w pełnym wymiarze etatu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. obsługa interesantów ubiegających się o przy-

znanie dodatku mieszkaniowego oraz zryczał-
towanego dodatku energetycznego,

2. ustalanie uprawnień do dodatku mieszkanio-
wego i energetycznego,

3. prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji,
4. obsługa systemów informatycznych,
5. kompletowanie dokumentów oraz rejestrowanie 

i wysyłka poczty.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. co najmniej 2 lata w administracji samorządowej,
3. znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

oraz ustawy prawo energetyczne w części dot. 
zryczałtowanego dodatku energetycznego,

4. znajomość przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego,

5. umiejętność obsługi systemów informatycznych 
(środowisko Windows – Word),

6. umiejętności organizacyjne i analityczne,
7. niekaralność za przestępstwa karno-skarbowe,
8. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustaw o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy, pomocy spo-
łecznej, świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksu 
cywilnego,

2. znajomość obsługi programu SOD (System Obie-
gu Dokumentacji).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku 
objętym naborem:
 – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dzien-

nie, pod presją czasu,
 – miejsce pracy – siedziba Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, ul. Górnych Wałów 9, Gliwice.
W marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
Odpowiedzialność, dokładność, cierpliwość, praco-
witość, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 – list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 – życiorys zawodowy,
 – kwestionariusz osobowy,
 – dokument poświadczający wykształcenie (do-

puszczalne kserokopie potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

 – dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie 
świadectw pracy potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) oraz kwalifikacje (kserokopie pot- 
-wierdzone za zgodność z oryginałem),

 – inne dodatkowe dokumenty (kserokopie za-
świadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
posiadane certyfikaty potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

 – kopia dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, wynikającego z art. 13a 
ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 – oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

 – oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrud-
nienie,

 – oświadczenia o niekaralności za przestępstwo po-
pełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czynności prawnych,

 – oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych 
osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 li-
stopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)”.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, ży-
ciorys zawodowy, powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpisaną przez kandydata 
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 2016 r., poz. 922) 
oraz ustawą o pracownikach samorządowych  
z 21 listopada 2008 r. (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)”.
Dokumenty należy składać w terminie do 21 kwiet-
nia 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem:
„Nabór numer 3/2017 na wolne stanowisko 
urzędnicze starszy referent w Dziale Dodatków 
Mieszkaniowych."
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą roz-
patrywane.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 
i dopuszczonych do kolejnego etapu postępowa-
nia ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z 2 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych:  
25 kwietnia 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany na stronie internetowej www.ops-
gliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających 
wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełniających wymaga-
nia formalne nastąpi do 24 kwietnia 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwestionariusz 
osobowy oraz „Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach” zostały opublikowane na stronie inter-
netowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach > zakładka nabory > ogłoszenia o naborach > 
pliki do pobrania.
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OGŁOSZENIA
niERuCHomoŚCi

ZARZąD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy  przy ul. Ander- 

sa 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 

ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszcze-

nia gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe.
5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – garaż za-

wierający 4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2 
oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 
27,36 m2.

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

5380/10000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta kW nr 
GL1G/00070822/6.

11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu – 3% wartości udziałów w nieruchomości 
gruntowej.

13. Cena wywoławcza – 485 000,00 zł netto. Do wyli-
cytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 29 827,50 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 8 maja 2017 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 maja 2017 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – 
pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 
fizyczną – nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-
czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników 
o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w prze-
targu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wa-
dium w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Za-
rządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 8 maja 2017 r.  
do godz. 15.00.

19. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujący opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY  
UL. ANDERSA 13 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.05.2017”.
20. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-

nych z nabyciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe in-
formacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

ZARZąD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

      PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabu-

dowana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 

1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-

wierzchni ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa za-

budowana budynkiem mieszkalno-usługowym  
w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy 
zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej  
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budyn-
kiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest kW 
nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza – 2 500 000,00 zł.
9. Wadium – 125 000,00 zł.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
11 maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 12.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie do 9 czerwca 2017 r. wadium na konto ZBM  
I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2017 r. 
godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala konferen-
cyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-

czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w  procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wa-
dium w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub 
z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 9 czerwca 
2017 r. do godz. 13.00. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
,,OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ZABUDOWANEJ PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 70 – NIE 
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.06.2017”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-

minie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-

nych z nabyciem lokalu użytkowego.
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 

została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe in-
formacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych obejmujących 
• działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW  

nr GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, 
obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9, 
przy ul. Zygmuntowskiej.

Termin przetargu: 15 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 593 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.).
Wadium: 59 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c  
w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obr. Stare Miasto, użytek 

Bi – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,1486 ha, z KW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 22 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 800 000,00 zł

* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 r.
__________________________________________
I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprze-
daż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, oznaczonej jako 
• działka nr 461 o pow. 0,2447 ha,  

obr. Przyszówka, zabudowanej budynkiem 
o charakterze użytkowym o powierzchni 
użytkowej 865,92 m2.

Termin przetargu: 24 maja 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 872 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 2016 r., poz. 710  
z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie pod-
legała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Zaliczka: 87 200,00 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 nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2017 r.

niERuCHomoŚCi na SPRZEDaŻ

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

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

miESZkaLnE

uŻytkoWE

LokaLE na SPRZEDaŻ

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

 □ UL. METALOWCÓW 6, lokal nr III, par-
ter, pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia; 
2 pomieszczenia sanitarne, 3 WC,  
3 korytarze
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 349 900,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin oględzin: 14 kwietnia 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. ZABRSKA 1, lokal nr I, parter,  
pow. 82,71 m2, 2 pomieszczenia,  
2 korytarze, WC
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 214 200,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2, lokal  
nr 5, I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC (do legalizacji), 
przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 800,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 10.30 do 
10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. LIGONIA 41, lokal nr 2, parter,  
pow. 44,41 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 900,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 11.30 
do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul.  Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. STANISŁAWA CHUDOBY 5, lokal  
nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2, 3 poko-

je, przedpokój, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze (dostęp do WC, pozostają-
cego w częściach wspólnych nierucho-
mości, odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 12.30 do 
12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 9, I pię-
tro, pow. 98,42 m2, 2 pokoje, kuchnia  
ze spiżarką, łazienka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

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

komunikat

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30  

– budowa areny lekkoatletycznej – wykonanie ogrodzeń,  
nawierzchni zabezpieczających i zabezpieczeń terenu rozgrzewkowego

Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 14 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

ZaWiaDamia

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości  

Miasta Gliwice
20 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 
ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 288 700,00 zł*
Wadium: 28 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2890,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3012/16 z 30 czerwca 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.).
15 listopada 2016 r. został przeprowadzony I przetarg 
nieograniczony, który został zakończony wynikiem ne-
gatywnym.
21 lutego 2017 r. został przeprowadzony II przetarg 
nieograniczony, który został zakończony wynikiem ne-
gatywnym.
1.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1, 
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, uży-
tek: „Bi” – inne tereny zabudowane, zapisanej w KW  
nr GL1G/00033240/1.
2.   Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od 
ul. Marzanki, w centralnej części miasta, w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony, o dość regularnym 
kształcie, są zabudowane budynkiem (budynek handlo-
wo-usługowy oraz pozostały budynek niemieszkalny, 
tworzące funkcjonalną całość) o powierzchni użytkowej 
321,70 m2. Budynek wymaga generalnego remontu.
Działki są nieuzbrojone. Dostępność mediów w ul. Ma-
rzanki oraz ul. Rybnickiej:
 – sieć wodociągowa,
 – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 – sieć gazowa,
 – sieć energetyczna,
 – sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. Ma-
rzanki, poprzez działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr 
GL1G/00033240/1 wpisane jest uprawnienie o odpłatnej 
i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i prze-
jazdu, w miejscu istniejącego przejazdu, na działce nr 
255, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych działki nr 234 (obecnie działki 234/1 i 234/2) 
– objętej niniejszą księgą wieczystą).
3.  Obciążenia nieruchomości:
Po działce nr 234 (obecnie działki nr 234/1 i 234/2) 
ustanowiona została nieograniczona w czasie służebność 
drogi (przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego prze-
jazdu) na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych działki nr 233.
4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są na 
terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w centralnej części miasta, obejmującego 
centrum i śródmieście miasta, tzw. centralne tereny mia-
sta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r.,  
DzU woj. śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 
481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 234/1, obręb 
Sikornik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
•   10 MW – opisanym jako:
Tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW 
obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a)  zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-
kreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

b)   dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Natomiast działka nr 224/1, obręb Sikornik, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem:
•   38 UM – opisanym jako:
Tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM 
obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a)  zieleń urządzona,
b)  dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem:
•  strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
•  obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa nieruchomość. Istnieje 

możliwość oględzin budynku, po uprzednim zgłoszeniu 
takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-11 (lub 32/338-
64-10, 32/338-64-12, na co najmniej dwa dni przed 
terminem wizji).
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5.   Wadium:
Wadium w wysokości 28 900,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 224/1 i 234/1 obręb Sikornik”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
14 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dys-
pozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
6.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7.  Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3012/16  
z 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności zabudowanej części nie-
ruchomości oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, 
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie bę-
dzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nie-
ruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 20 lipca 2017 r.  
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
,z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Jeżeli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez 
usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

• W przypadku gdy nabywcą nieruchomości usta-
lony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy  
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nierucho-
mości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli 
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.

• Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, deklara-
cji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.

• Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-
64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).

IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

lokalizacja: przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Hen-
ryka Sienkiewicza w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewiden-
cji 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 Są-
dzie Rejonowym w Gliwicach.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona w centralnej części miasta przy Dro-
gowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka Sienkiewicza 
w Gliwicach.
Kształt działki nieregularny. Zagospodarowanie działki 
na cel zgodny z ustaleniami ww. planu jako działki samo-
dzielnej jest możliwe, ale może być utrudnione, biorąc 
pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), obowiązującą 
zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabu-
dowy oraz położenie w strefie oddziaływania Drogowej 
Trasy Średnicowej.
Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włą-
czenia 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 znaj-
duje 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 Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych tut. Urzędu. 
Na terenie działki znajduje się kompensator z sieci 
cw600c oraz przechodzą urządzenia do komory cie-
płowniczej położonej na działce nr 520/4, obr. Kłodnica. 
Przy granicy z DTŚ (działka nr 519/1, obr. Kłodnica) część 
działki 519/2, obr. Kłodnica, została zagospodarowana 
(wybetonowana) jako zjazd przeznaczony wyłącznie do 
obsługi urządzeń kanalizacyjnych.
Obowiązkiem właściciela są remonty, utrzymanie i za-
pewnienie 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 odno-
śnie usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2134). Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się 
z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania zezwolenia 
Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW  
nr GL1G/00032996/8 nieruchomość obciążona jest ogra-
niczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością przesyłu, 
na rzecz SFW Synergia oraz ograniczeniem w korzystaniu 
w związku z przebudową sieci ciepłowniczej i kanaliza-
cyjnej.
Została wydana dla Tauron Dystrybucja SA zgoda na 
okres 5 marca 2014 r. – 4 marca 2016 r. na czasowe 
zajęcie części działki, w celu budowy sieci kablowej SN 
na potrzeby DTŚ – obecnie nie obowiązuje z uwagi na 
okres, na jaki została wydana zgoda.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona jest na tere-
nie, 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. cen-
tralne 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 obejmu-
jący działkę nr 519/2, obręb Kłodnica, oznaczony jest 
symbolem:
• 1 u – opisanym jako: Tereny usług różnych – ist-
niejące
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 1U, obej-
mującego przedmiotową działkę, plan ustala nieprze-
kraczalną 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 (sze-
rokość 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 1U, podlega ochronie przed hałasem jako 
teren szpitala w miastach.
Znajdująca się w sąsiedztwie przedmiotowej działki Dro-
gowa Trasa Średnicowa może generować uciążliwości 
w czasie jej eksploatacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 600 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 6000,00 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 2016 r., poz. 710 ze zm.).
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 13 czerwca 2017 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 13 lipca 2017 r.
I ustny przetarg odbył się 6 czerwca 2016 r. (godz. 11.00) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21 i zakończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg odbył się 28 września 2016 r. (godz. 
11.00) w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg odbył się 8 lutego 2017 r. (godz. 10.00) 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a i za-
kończył się wynikiem negatywnym.
Wadium:
Wadium w wysokości 60 000,00 zł należy wnieść w for-
mie 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”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
6 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra - zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspo-
zycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej;

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015  
z 17 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 519/2, obręb Kłodnica, o powierzchni 0,6663 
ha, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00032996/8, oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/16 
z 19 września 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami UM, tel. 32/338-64-10.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 
ze zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

niERuCHomoŚCi

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

oGłaSZa

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

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

(t.j. Dzu z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm)

oGłaSZa
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OGŁOSZENIA

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 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,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne 

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie 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, 
t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

oFERty PRaCy

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na 

rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 

ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej lub 

programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która istnieje 

na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• 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.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo 

z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie 

z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach 

wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie 
zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: 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 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, 
t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 
poszukuje kandydatów na stanowisko

młodszy informatyk/informatyk
Minimalne wymagania:
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość mechanizmów frameworka Joomla, Liferay,
• umiejętności w technologii Java-script, PHP, CSS, HTML5, C#, C++,
• podstawowa wiedza deweloperska z zakresu MSSQL, Postgress  

(narzędzia, proste zapytania),
• podstawowe umiejętności z zakresu serwisu sprzętu komputerowego 

(instalacja, troubleshooting),
• podstawowe umiejętności obsługi MS Office, LibreOffice,
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej,
• wykształcenie minimum średnie.

Mile widziane:
• podstawowa wiedza z zakresu UML, GITHUB, TFS, SSRS, SharePoint,
• podstawowa wiedza w zakresie SMB, Active Directory.

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,

• możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umie-

jętnościach,
• referencje mile widziane.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą pocztową na 
adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach, 
ul. Rybnicka 47, bądź osobiście pod wyżej wymieniony adres w Biurze Obsługi 
Klienta, pokój nr 101, lub drogą e-mailową na adres bok@pwik.gliwice.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 922)”.

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

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy  

w wymiarze: pełny etat
I. Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku głównego księgowego:
1.   prowadzenie rachunkowości w Gimna-

zjum nr 4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 
w Gliwicach,

2. opracowywanie projektów planów docho-
dów i wydatków budżetowych,

3. opracowywanie wniosków w sprawie doko-
nywania zmian w planach wydatków według 
zaistniałych potrzeb,

4. dokonywanie rozdysponowania środkami 
pieniężnymi wyżej wymienionej jednostki,

5.   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności ope-
racji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym wyżej wymienionej jednostki,

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletno-
ści i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych wyżej 
wymienionej jednostki,

7. obsługa finansowo-księgowa wyżej wymie-
nionej jednostki, a w szczególności:

1) ewidencja syntetyczna i analityczna,
2) dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza 

i księgozbiorów jednostki,
3) ewidencja analityczna środków trwałych,
4) umarzanie środków trwałych,
5) uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,

8. rozliczanie podatku VAT,
9. szczegółowy zakres zadań i odpowiedzial-

ności określi przydział czynności.
II. Wymagania na stanowisko głównego księ-
gowego:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą 
nieposiadającą polskiego obywatel-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymaga-
ne do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,

4) posiada umiejętność obsługi komputera, 
w szczególności takich programów, jak: 
pakiet MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

5) zna przepisy z zakresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych i ZUS,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) musi mieć ukończone ekonomiczne jed-
nolite studia magisterskie, ekonomiczne 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające 
ekonomiczne studia magisterskie lub ekono-
miczne studia podyplomowe i co najmniej 
3-letnią praktykę w księgowości,

2) musi mieć ukończoną średnią, policealną lub 
pomaturalną szkołę ekonomiczną i mieć co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
wykształcenie min. średnie ekonomiczne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów o zamówieniach 

publicznych, finansach publicznych, o pra-
cownikach samorządowych oraz o ochronie 
danych osobowych,

2) bardzo dobra umiejętność obsługi kompu-
tera, w tym programów komputerowych: 
księgowego, płacowego i Płatnika ZUS oraz 
urządzeń biurowych,

3) umiejętność pracy w zespole.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
Komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku.
Praca w systemie jednozmianowym, godziny 
pracy do uzgodnienia.
 V. Informacja nt. wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifika-

cjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym 

do pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-

blicznych i o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być opa-
trzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. 
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 18 maja 2017 r.  
do godz. 12.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 
4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. 
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 32/232-
30-33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach kwa-
lifikacyjnych, które odbędą się 19 maja 2017 r. 
(piątek) od godz. 9.00 ze wszystkimi  kandyda-
tami spełniającymi wymogi formalne. Wybrany 
kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie 
do 19 maja 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2017 r.
VII. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne po 3 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.
VIII. Dodatkowe informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%*
*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
*Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

Oferty z 6 kwietnia 2017 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.

•  elektryk  
wykształcenie kierunkowe, doświad-
czenie zawodowe na ww. stanowisku; 
uprawnienia SEP do 1 kV, prawo jazdy 
kat. B, miejsce pracy: Gliwice i okolice;

•  operator koparko-ładowarki 
wymagane doświadczenie zawodowe 
oraz aktualne uprawnienia kl. I i III, 
miejsce pracy: teren Śląska;

•  specjalista ochrony   
    środowiska – akustyk   

wykształcenie: wyższe, specjalność: aku-
styka, ochrona środowiska, mile widziany 
min. rok stażu pracy, umiejętność modelo-
wania hałasu do środowiska w programie 
HPZ, zakres obowiązków: wykonywanie 
analiz akustycznych na potrzeby raportów 
o oddziaływaniu na środowisko, kart in-
formacyjnych przedsięwzięć, przeglądów 
ekologicznych itp. w programie HPZ, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów;

•  ślusarz narzędziowy   
wykształcenie zawodowe lub średnie tech-
niczne, staż pracy: min. 2 lata, doświadcze-
nie w pracy na podobnym stanowisku bę-
dzie dużym atutem, znajomość zagadnień 
technicznych, umiejętność regeneracji, 
naprawy oraz montażu oprzyrządowania, 
umiejętność wykonywania operacji przy 

wytwarzaniu narzędzi zgodnie z doku-
mentacją, umiejętność obsługi obrabia-
rek stosowanych w obróbce skrawaniem  
oraz w obróbce powierzchniowej, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  kierowca C + E  
mile widziane roczne doświadczenie za-
wodowe, prawo jazdy kat. C, E, przewóz 
rzeczy, praca na terenie woj. śląskiego;

• elektromonter 
wykształcenie średnie lub zawodowe, 2 lata 
doświadczenia w zawodzie, prawo jazdy, 
uprawnienia SEP E lub D, zakres obowiąz-
ków: praca przy budowie linii napowietrz-
nych i kablowych NN i SN oraz przyłączy 
elektroenergetycznych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska;

• rzeźnik-wędliniarz  
wykształcenie kierunkowe lub doświad-
czenie zawodowe, książeczka sanepi-
dowska, zakres obowiązków: praca na 
produkcji, przy rozbiorze mięsa, jedna 
zmian, miejsce pracy Pyskowice;

• cukiernik   
wykształcenie zawodowe, mile widziane 
doświadczenie, książeczka sanepidowska, 
możliwość przyuczenia do zawodu, praca 
w Gliwicach na jedną zmianę + weekendy.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
oFERty PRaCy

niERuCHomoŚCi

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 
który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posia-
da przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole lub placówce wcho-
dzącej w skład zespołu, w której wyma-
gania dotyczące kwalifikacji nauczycieli 
są najwyższe,

b) ukończył studia wyższe lub studia po-
dyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie z przepi-
sami 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 konkur-
su na stanowisko dyrektora:
 – co najmniej dobrą ocenę pracy w okre-

sie ostatnich pięciu lat pracy lub
 – pozytywną ocenę dorobku zawodo-

wego w okresie ostatniego roku albo
 – w przypadku nauczyciela akademickie-

go – pozytywną ocenę pracy w okresie 
ostatnich czterech lat pracy w szkole 
wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne 
do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
a w przypadku nauczyciela akademickie-
go – karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy 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 
przestępstwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia 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 dys-
cypliny 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 Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pra-

cy, 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 postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscypli-
narne,

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

3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 
zatrudniony na stanowisku wymagającym 
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie or-
ganów administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 
komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel 
mianowany lub dyplomowany urlopowany lub 
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na 
podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych, spełniający wyma-
gania określone w pkt 1 z wyjątkiem wymogu 
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy 
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 
Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

zespołu,
c) poświadczoną przez kandydata za zgod-

ność z oryginałem kopię dowodu osobi-

stego lub innego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata,

d) życiorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawierający w szczególności 
informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przy-

padku 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 kan-
dydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w lit. d,

f) oryginały lub poświadczone przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego wykształcenia, w tym 
dyplomu ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia studiów po-
dyplomowych z zakresu zarządzania albo 
świadectwa ukończenia kursu kwalifika-
cyjnego 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 przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skaza-
ny 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 odpo-
wiedzialności 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 dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów,

l) oryginał lub poświadczona przez kandy-
data za zgodność z oryginałem kopia aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowane-
go 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 nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego,

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 szkol-
nictwie wyższym – 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 zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowi-
sko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym: imieniem i nazwiskiem, adresem 
zwrotnym, telefonem kontaktowym, adresem 
e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Gliwicach” w terminie do 20 kwietnia 
2017 r. do godziny 16.00 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 A,

Wydział Edukacji, pokój 114.
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 numerem 
telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu  
w zakładce Nabory 

oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na sta-
nowisku,

• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 21 kwietnia 2017 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 w Wydziale Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone  
na ww. adres w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy  
z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek 
oświatowych: 

• I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice;
• II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego, ul. Walerego Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice;
• V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice.

Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie na-
stępujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne 
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum,

b) 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,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela 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 ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na sta-

nowisku kierowniczym,
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 dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 
ustawy 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 przestępstwo 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 dyscypliny finansów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące 
wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy oby-
wateli 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 oskar-

żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: b, e, g, i. 

3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku 
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organów admi-
nistracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony 
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 1  
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju liceum,
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo kandydata,

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegól-
ności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku 

osoby niebędącej nauczycielem,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. d,

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą,

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne,

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 odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 
1 i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów,

l)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-
nego – 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 akademickiego,

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 nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność 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 w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym: imieniem 
i nazwiskiem, telefonem kontaktowym, adresem e-mail i dopiskiem „kon-
kurs na stanowisko dyrektora ………….……… w Gliwicach” w terminie do  
19 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Jasna 31 A, 

Wydział Edukacji, pokój 114.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 
32/338-64-68.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

oGłaSZa

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE

oGłaSZa

nabór nr KD.210.12.2017.BOI-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Biurze Obsługi Interesantów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy/Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności.

Dokumenty należy składać do 27 kwietnia 2017 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo bu-
dowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od 34,86 m2  
do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych 
Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szcze-
gółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać rów-
nież telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343 lub 
kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-13, 
32/339-29-64, 32/339-29-65.
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