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Wywiad z nowym 
rektorem Politechniki 
Śląskiej

Prof. Arkadiusz Mężyk, dziekan Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego został 
wybrany 17. rektorem Politechniki Śląskiej. 
Jakie ma plany i wizję rozwoju uczelni? 

Warszawo!  
Czy nas słyszycie?

Ciąg dalszy sprawy gliwickiego Instytutu 
Onkologii. Decyzja o odłączeniu od Warsza-
wy ma zapaść przed wakacjami, tymczasem 
ministerialne prace nie zostały ponownie 
wszczęte...

Nie ma mowy  
o likwidacji Teatru

Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego zdementował pogłoski o rzekomej 
likwidacji instytucji. W oświadczeniu 
podkreślił,  że ani on, ani władze miasta 
nie mają takiego zamiaru.
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Od 4 maja 
2016 r. Wydział 

Gospodarki Nierucho-
mościami będzie zlokali-

zowany przy ul. Jasnej 31A 
(budynek po Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych). Będą też 
obowiązywały nowe numery 
telefonów!
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https://gliwice.eu
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druga strona w obiektywie

stadion MieJski. Jakub Szmatuła obronił rzut karny w wygranym przez Piasta 
Gliwice (3:0) meczu z Lechią Gdańsk. Więcej o tym spotkaniu na str. 10.

ŚRÓDMIEŚCIE. Jest woda. Lato coraz bliżej! Stojące przed Urzędem Miejskim trzy 
gliwickie Fauny już się chłodzą!

PLAC KRAKOWSKI. W weekend (23–24 kwietnia) po raz pierwszy w Gliwicach odbył się zlot food trucków. Apetyt na mobilne pyszności – jak widać na zdjęciu – był naprawdę spory
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PALMIARNIA MIEJSKA. Kocur Kacper – jedna ze schroniskowych gwiazd „Wystawy 
Kotów NIErasowych” znalazł już nowy, kochający dom… 

PARK CHOPINA. „Aktywni pod chmurką”, czyli wspólne ćwiczenia w plenerze pod 
okiem wykwalifikowanego trenera 
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AKTuALNOŚCI

Jedno  
wejście
do urzędu Coroczne, tradycyjne spotkanie 

na Cmentarzu Centralnym było 
bardzo ważne, bo świadków wy-
darzeń II wojny światowej żyje 
coraz mniej. 

Pamięć o tragicznych wydarzeniach 
ze stycznia 1945 roku powinna być wiecz-
nie żywa. Dbają o to uczniowie Gimna-
zjum nr 3 w Gliwicach oraz środowiska 
kombatanckie. Starają się zachować 
pamięć o okrutnych Marszach Śmierci, 
które wyruszyły z  hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Niemcy 
chcieli odsunąć się jak najdalej od linii 
frontu i szli w głąb Rzeszy. Przez Gliwice, 
w styczniu 1945 roku, maszerowało co 
najmniej 14 tysięcy jeńców niemieckiej 
niewoli. Wiele osób nie wie o tym, że 
w Gliwicach były 4 podobozy Auschwitz
-Birkenau. 

– My się starzejemy i dlatego od wielu 
lat organizujemy tu spotkania pokoleń, 
żeby przekazać pałeczkę młodym, żeby nie 
zapomnieli, że są takie miejsca na ziemi, 
o których trzeba pamiętać – mówił Bogu-
sław Saliwka ze Związku Kombatantów RP.

Spotkania odbywają pod Pomnikiem 
Ofiar Przemarszu, który znajduje się na 

Cmentarzu Centralnym. Biorą w nich 
udział uczniowie gliwickich szkół, kom-
batanci, byli więźniowie obozów, wojsko, 
posłowie oraz władze miasta i powiatu.  
– Jest coraz mniej ludzi, którzy uczestni-
czyli w tamtych wydarzeniach, którzy pa-
miętają to z własnych przeżyć. Jest bar-
dzo ważne, aby nam dzisiaj przekazywali 
swoje wspomnienia, przede wszystkim po 
to, aby już nigdy takie tragedie się nie po-
wtarzały – powiedział Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic. To uroczy-
stość bardzo ważna dla wielu środowisk.  

– Chcemy, aby nowe pokolenia pamiętały 
o przeszłości, nie tylko narodu polskiego, 
ale również Gliwic, która wpisuje się 
w tragiczną kartę związaną z historią 
więźniów Auschwitz – podsumowała 
Agata Cira, dyrektor Gimnazjum nr 3.

Spotkanie pokoleń to już tradycja. 
Uczniowie Gimnazjum nr 3 wciąż dba-
ją o kontakty z ludźmi, którzy przeżyli 
straszne czasy wojny. Wszystko po to, by 
pamięć o tych tragicznych wydarzeniach 
i ofiarach, była wiecznie żywa.   
 (Gliwice TV)

Spotkały się pokolenia...

Od wtorku, 26 kwietnia, do bu-
dynku urzędu Miejskiego można 
wejść tylko od ul. Wyszyńskiego. 
Wejścia od strony ul. Zwycięstwa 
oraz od strony skweru Doncaster są 
niedostępne i będą zamknięte do 
końca października. Zmiana orga-
nizacji wejść do budynku związana 
jest z realizacją prac termomoderni-
zacyjnych na budynku Urzędu.

Grzegorz Krawczyk:  
Nie ma mowy o likwidacji Teatru
Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego stanowczo zdemento-
wał pogłoski o rzekomej likwidacji instytucji. Podkreślił, że ani 
on, ani władze miasta nie mają takiego zamiaru. Zarówno pra-
cownicy, jak i wszyscy zainteresowani byli o tym fakcie informo-
wani od września ubiegłego roku. – Zamiast kreślić katastroficzne 
scenariusze i apelować o ratowanie teatru warto na chłodno oce-
nić jego faktyczny stan, bez popadania w teorie spiskowe – wyja-
śnia Krawczyk. 

„Powiadamiam wszystkich  
miłośników Melpomeny,  
że pogłoski o śmierci, czy też 
„zabijaniu” tutejszego teatru  
są przedwczesne i z całą  
pewnością przesadzone. 

Teatr w Gliwicach trwa w służbie i ku uciesze jego mieszkańców od 120 lat 
i, śmiem twierdzić, najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Tym, którzy niczym 
prorok Jeremiasz, głoszą jego upadek i spustoszenie, odpowiadam – jesteście 
w błędzie. Przypisywanie mi wrogich zamiarów wobec jednej z najważniejszych 
miejskich instytucji kultury jest zwykłym nadużyciem. Te i inne potwarze godzą 
w moje dobre imię, które starałem się budować służąc kulturze, a nie ją burząc. 
A zatem raz jeszcze przekażę to, co od września ubiegłego roku podkreślałem 
w rozmowach z pracownikami i innymi zainteresowanymi – ani moim, ani 
władz miasta zamiarem i celem nie była i nie jest likwidacja gliwickiego teatru. 
Przeciwnie. Dlatego wszystkim gorącym głowom proponuję, aby nim zaczną 
wieszczyć teatralną apokalipsę – na chłodno ocenili faktyczny stan Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, bez oglądania się na ten czy inny partykularny interes, 
bez popadania w obłęd teorii spiskowych. Wyjaśniam, że podjąłem się zadania 
naprawy tutejszego teatru dla dobra miasta, a nie własnej glorii, gdyż miałem 
świadomość, że ta praca przysporzy mi jedynie wrogów i siwych włosów. Je-
stem jednak przekonany, iż z pomocą życzliwych i utalentowanych osób uda mi 
się tę trudną misję zrealizować, z pożytkiem dla Gliwic, gliwiczan i wszystkich 
ludzi kultury w Polsce. Biorę za nią całkowitą odpowiedzialność. O szczegółach 
programu artystycznego oraz planach organizacyjnych wypowiem się w maju 
bieżącego roku, czyli pod koniec trwającego sezonu teatralnego.”

Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego i Muzeum w Gliwicach

Gliwice, 25 kwietnia 2016 r.

Jego zdaniem, gliwicki teatr, który 
działa od 120 lat, najlepsze lata ma 
jeszcze przed sobą. Jakie przedstawie-
nia i jakich artystów oglądać będziemy 
w Gliwicach, dowiemy się pod koniec 
maja, kiedy dyrektor przedstawi nowe 
plany artystyczne.

Grzegorz Krawczyk to menadżer 
instytucji kultury. Absolwent filologii 
polskiej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Ukończył międzynarodowe 
studia podyplomowe MPA (Master of 
Public Administration) na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. W 2004 
roku został zastępcą dyrektora w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym. Pod ko-
niec 2007 roku pełnił równocześnie 
obowiązki dyrektora naczelnego 
Teatru Dramatycznego w Warszawie. 
Należy do Stowarzyszenia Dyrektorów 
Teatrów. W marcu 2009 roku został 
dyrektorem Muzeum w Gliwicach. 
We wrześniu ubiegłego roku prezy-
dent Gliwic powołał go na stanowisko 
dyrektora Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego. 

Obok publikujemy oświadczenie 
dyrektora GTM, Grzegorza Krawczyka: 
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AKTuALNOŚCI

Integrować, nie dzielić

20 kwietnia 179 elektorów wybrało nowego rektora Politechniki Śląskiej. uczelnią w latach 2016–2020 będzie zarządzał prof. Arkadiusz 
Mężyk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Jaką wizję rozwoju uczelni ma nowy rektor? Jakie działania podejmie, by wy-
windować Politechnikę w rankingach? 

MF: Z Politechniką Śląską 
jest pan związany przez 
większą część swojego życia. 
Jaką Politechnikę Śląską za-
stał pan w 1982 r., a jaką te-
raz przejmuje Pan w zarząd?

Prof. Arkadiusz Mężyk: Politech-
nika bardzo się zmieniła, ale 
zawsze była postrzegana jako 
prestiżowa i mieściła się w ścisłej 
czołówce uczelni technicznych 
– w rankingach pod względem 
prestiżu jesteśmy czwartą uczel-
nią w Polsce. To zawsze była pla-
cówka związana z przemysłem. 

Od nowego roku akade-
mickiego losy uczelni będą 
w pana rękach. Jaką ma pan 
wizję rozwoju Politechniki?

Zamierzam realizować jednocze-
śnie wszystkie elementy mojego 
programu, który opiera się głów-
nie na rozwiązaniach projakościo-
wych, stymulujących rozwój. Nie 
spowoduję gwałtownych zmian, 
raczej będę dążył do optymaliza-
cji systemu, który już funkcjonu-
je. Chcę, żeby Politechnika była 
rozpoznawalna nie tylko w kraju, 
ale w całej Europie, żeby to był 

europejski uniwersytet technicz-
ny funkcjonujący w europejskim 
obszarze kształcenia. Będę dążyć 
również do umiędzynarodowie-
nia uczelni, przyciągnięcia zarów-
no studentów, jak i pracowników 
naukowych spoza Politechniki Ślą-
skiej – z innych uczelni w Polsce 
i z zagranicy. Uważam, że taka 
wymiana znacząco pobudzi roz-
wój uczelni. Chcę też ściśle współ-
pracować z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym.

To znaczy?

Mamy tu świetne warunki. W Gli-
wicach funkcjonuje specjalna 
strefa ekonomiczna, jest wiele 
firm z obszaru zaawansowanych 
technologii, z branży samocho-
dowej, IT, przemysłu obronnego 
i wiele innych. Musimy ten poten-
cjał wykorzystać. Mamy też świet-
ną infrastrukturę komunikacyjną. 
Uważam, że to jedno z najlepiej 
skomunikowanych miast w kraju. 
Niech to będzie naszym atutem.

Scheda po ustępującym rek-
torze jest imponująca. Czy 
łatwo przejąć pałeczkę po 
takim poprzedniku?

Swoją wizję uczelni i potencjał, 
który zastanę w momencie obję-
cia funkcji rektora, wykorzystam 
do tego, by uczelnia się rozwijała 
w różnych obszarach. Nie będę 
starał się budować Politechniki, 
która mogłaby konkurować z tą 

wizją, którą zastałem. Chciałbym, 
abyśmy unikatową ofertą dydak-
tyczną przyciągali na uczelnię 
kandydatów z dużych ośrodków 
akademickich, dbając o intensyw-
ny rozwój naukowy i wzmocnienie 
transferu technologii.

Nasi Czytelnicy z pewnością 
chcieliby poznać nowego rekto-
ra również jako zwykłego czło-
wieka, nie tylko Jego Magnifi-
cencję. Czym się pan interesuje 
i jak spędza pan wolny czas?

Interesuję się historią, głównie 
II wojną światową, a także hi-
storią pojazdów wojskowych, co 
częściowo jest związane z moją 
aktywnością zawodową i współ-
pracą z przemysłem obronnym 
zlokalizowanym w Gliwicach i na 
Śląsku. Hobby to moja rodzina, 
z którą bardzo lubię spędzać czas. 
Często podróżujemy razem, naj-
chętniej po Polsce, zwiedzając 
piękne, a niedoceniane, mało 
komercyjne zakątki kraju. Lubię 
też sport, głównie jogging i narty.

Czy teraz, jako rektor Politech-
niki, znajdzie pan na to czas, 
czy będzie on bardziej ograni-
czony przez nowe obowiązki?

Na pewno czasu będzie mniej, 
a obowiązków więcej. Będę sta-
rał się pogodzić wszystko z ży-
ciem rodzinnym, bo rodzina nie 
może na zmianach ucierpieć.

Rozmawiała Monika Foltyn

Wykorzystać potencjał…

Przedstawiciele organizacji mniejszości z województwa śląskiego spotkali się 
w Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej. Wybór miejsca nie był przypadkowy – Zatorze 
to dzielnica zróżnicowana narodowościowo i kulturowo, a Gimnazjum nr 10 jest 
placówką, w której prowadzone są szczególne działania mające integrować różne 
środowiska.

Gliwice to miasto charak-
teryzujące się poszanowaniem 
różnorodności narodowej. Po 
1945 r. w naszym mieście swoją 
przystań znaleźli m.in. Ormia-
nie, Tatarzy, Ukraińcy, obecni 
są też Romowie oraz mniejszość 

niemiecka i żydowska. Gliwice 
czerpią z tego bogactwa – mia-
sto od lat wspiera działania 
służące pielęgnowaniu wartości 
płynących z wielokulturowości.

– Gliwice są miastem wielokul-
turowym. Dla nas ta wielokulturo-

wość jest przestrzenią publiczną, 
w której funkcjonują społeczności, 
tworzą wspólnoty i nie rezygnują 
ze swojej pierwotnej tożsamo-
ści. To dla nas bardzo ważne. 
Wspieramy wielokulturowość na 
różne sposoby. Robimy to za po-

mocą naszych instytucji kultury, 
głównie muzeum, ale również 
poprzez placówki oświatowe. 
Mamy to szczęście, że od wielu 
lat w 11 szkołach podstawowych, 
4 gimnazjach i szkole licealnej 
prawie 1600 dzieci uczy się języka 
mniejszości. Oczywiście tego typu 
przedsięwzięć jest znacznie więcej 
– mówi Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Działania wspierające mniej-
szości narodowe i promujące ich 
dokonania są również podejmo-
wane przez Muzeum w Gliwicach 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Instytucje często współpracują 
w tym zakresie ze szkołami, 
wynosząc obopólne korzyści. 
Obecnie w 17 gliwickich szkołach 
uczy się 59 uczniów narodowości 
romskiej. Na ich potrzeby zatrud-
niono Asystenta Edukacji Rom-
skiej, zorganizowano półkolonie 
integracyjne i dodatkowe zajęcia, 
stworzono świetlicę integracyjną, 
zakupiono wyprawki szkolne.

– Gimnazjum nr 10 jest po-
łożne w dzielnicy Zatorze, gdzie 
zamieszkuje liczna społeczność 
Romska. Do zatorskich szkół 
chodzi wielu uczniów pochodze-
nia romskiego. Stowarzyszenie 
Romów w Gliwicach poprosiło 
mnie o organizację świetlicy in-
tegracyjnej dla dzieci romskich 
i polskich, która z powodzeniem 

działa od 2013 r. Uczęszcza do 
niej 40 uczniów, z tego 23 jest  
pochodzenia romskiego. Dzięki 
tej inicjatywie polskie dzieci mogą 
się zetknąć z inną kulturą i do-
wiedzieć się czegoś o sąsiadach 
mieszkających obok. Uczymy też 
języka mniejszości niemieckiej, 
a młodzież współpracuje przy 
opiece nad grobami żydowskimi 
cmentarza przy ul. Poniatowskie-
go – wylicza Aleksandra Szyszka, 
dyrektor Gimnazjum nr 10.

Młodzież Gimnazjum nr 10 
wzięła też udział w projekcie Mu-
zeum w Gliwicach poświęconym 
mniejszości niemieckiej i zainte-
resowała się grobem Leopoldyny 
von Blandowskiej na cmentarzu 
przy ul. Baildona. Wszystkie te 
inicjatywy mają integrować dzieci 
i młodzież już od najmłodszych lat 
i kreować dobre postawy oparte 
na tolerancji i szacunku.

Okazją do omówienia kwestii 
mniejszości narodowych było 
spotkanie z przedstawicielami 
mniejszości z województwa 
śląskiego. Omówiono działania 
podejmowane w Gimnazjum nr 
10 na rzecz integracji i oświaty 
mniejszości, przedstawiono też 
zasady dofinansowania na rok 
2017 zadań mających na celu 
ochronę, zachowanie i rozwój 
tożsamości kulturowej oraz języ-
ka regionalnego. (mf)
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ZDROWIE

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wielospecjalistycznego 
przy ul. Kościuszki w Gliwicach wzbogacił się o scentralizowany system monitoro-
wania i nadzoru okołoporodowego MONAKO. Dzięki nowemu nabytkowi zmniej-
szy się ryzyko niedotlenienia okołoporodowego noworodków!

MONAKO składa się z 6 sta- 
nowisk monitorowania. Jest 
o klasę lepszy od systemu 
kardiotokograficznego (KTG), 
którym dotychczas dysponował 
szpital, ponieważ stanowi jeden 
zintegrowany system, do którego 
jednocześnie mają wgląd lekarze 
w kilku punktach szpitala. Mogą 
zatem, w przypadku incyden-
tu, natychmiast zareagować  
i, w razie potrzeby, niezwłocznie 

skierować pacjentkę na cesarskie 
cięcie. 

– Chcemy zapewnić naszym pa-
cjentkom jak najlepsze standardy. 
System monitorowania i nadzoru 
okołoporodowego wraz z kardioto-
kografami umożliwi kompleksową 
opiekę nad nienarodzonym dziec-
kiem i ciężarną pacjentką, a więc 
poprawi jakość świadczonych 
usług medycznych. Tego rodzaju 
systemy nadzoru wykorzystywane 

są w wiodących ośrodkach położ-
niczych w Polsce. Na Śląsku jest  
51 takich oddziałów, z czego 
system MONAKO wykorzystuje  
14 z nich. Oddział w Gliwicach jest 
15. tego typu oddziałem – wyjaśnia 
dr Beata Sadownik, prezes szpitala.

Nowy system kosztował  
160 tys. zł. Został sfinansowany 
ze środków stowarzyszenia Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Zdrowia oraz dzięki sponsorom: 

Fundacji TAURON w Katowicach, 
POWEN Zabrze, PWiK w Gliwi-
cach, PEC Gliwice, MARCO Gli-

wice, Węglokoks w Katowicach 
i PRUiM w Gliwicach. 

 (mf)

Jeszcze niedawno Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, 
że decyzja w sprawie ewentualnego odłączenia gliwickie-
go oddziału Centrum Onkologii od macierzystej jednostki 
zapadnie jeszcze przed wakacjami. Tymczasem gliwiccy 
samorządowcy dowiedzieli się, że prace nad tą ważną dla 
pacjentów sprawą „nie zostały ponownie wszczęte”. 

Takie postawienie sprawy 
może zaskakiwać, bo wydawało 
się, że wspólne działania wielu 
środowisk – lekarzy, samorządow-
ców, polityków i mediów, które 
popierają ideę utworzenia samo-
dzielnego Śląskiego Instytutu Onko-
logii w Gliwicach – odnoszą powoli 
zamierzony skutek. – Cieszę się, że 
minister wykazał dużo dobrej woli 
i zrozumienia dla tej niezwykle waż-
nej dla regionu kwestii. Zaznaczył, 
że konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych analiz, ale decyzja 
w tej sprawie powinna zapaść jesz-
cze przed wakacjami – informował 
marszałek Wojciech Saługa, tuż po 

rozmowach z Jarosławem Pinka-
sem, sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia. 

Przypomnijmy, że chodzi 
o uniezależnienie gliwickiego 
oddziału Centrum Onkologii od 
centrali w Warszawie. Placówka 
z Gliwic jest ceniona przez pa-
cjentów i międzynarodowych 
specjalistów. Przeprowadza się 
w niej pionierskie na skalę świato-
wą operacje, leczy rocznie ponad  
35 tys. chorych i udziela ponad 
175 tys. konsultacji. Do tego gli-
wicka onkologia bardzo dobrze 
radzi sobie finansowo. Nieste-
ty pieniądze, które mogłaby 

Halo, tu Śląsk! Warszawo!  
Czy nas słyszycie?

MONAKO pomoże

Gliwicki Szpital Wielospecjalistyczny zaprasza na Dni Otwarte Szkoły Rodzenia i Sali Porodowej. W sobotę 7 maja, w godz. od 10.00 do 14.00 w placówce przy  
ul. Kościuszki 1 odbędą się wykłady, bezpłatne konsultacje z lekarzami, położnymi, konsultantem laktacyjnym i fizjoterapeutą-masażystą, warsztaty masażu Shantala, 
warsztaty wiązania chusty (Clauwi), przygotowanie wyprawki do szpitala i pokoju dziecięcego, stymulacja rozwoju noworodka i niemowlęcia poprzez dotyk, pielęgnacja 
maluszka – przygotowanie kąpieli i zasady pielęgnacji skóry, loterie i konkursy z nagrodami rzeczowymi oraz, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (tel. 724 776 743), 
bezpłatne masaże dla pacjentek ciężarnych oraz w okresie połogu. Dokładny harmonogram spotkania dostępny jest na stronie www.rodzimywgliwicach.pl, www.szwg.pl

przeznaczyć na dalszy rozwój 
i modernizację, przekazuje na 
spłatę długów generowanych 
przez centralę. Są to nieba-
gatelne środki – dotychczas 
placówkom w Warszawie i Kra-
kowie przekazano już ponad  
82,6 mln zł, a to nie koniec żą-
dań, bo rękę wyciągnięto już po 
kolejne 65 mln zł. Ta skarbonka 
ma jednak swoje dno i, jeśli nic 
się nie zmieni, zagrożona będzie 
płynność finansowa także gliwic-
kiego oddziału.

Potrzebę uniezależnienia 
się gliwickiego Instytutu Onko-
logii od Warszawy od począt-
ku popierają władze Gliwic. 
W marcu prezydent Zygmunt 
Frankiewicz wraz z miejskimi 
radnymi ponownie zaapelował 
do rządu o wydzielenie od-
działu gliwickiego ze struktury 
Centrum Onkologii w Warsza-
wie. „Uzyskanie prawnej pod-
miotowości, a co za tym idzie 
możliwości samodzielnego 
podejmowania decyzji o dal-
szym rozwoju instytutu, po-
zwoli na pełne wykorzystanie 
potencjału, którym dysponuje 
gliwicka jednostka” – czytamy 
m.in. w apelu przyjętym przez 
władze samorządowe na sesji 
Rady Miejskiej. 

Ministerstwo Zdrowia na 
ten apel odpowiada w sposób 
dość skomplikowany i  pe-
łen prawnych zawiłości, ale 

czytelna jest konkluzja listu 
podsekretarza stanu, Marka 
Tombarkiewicza: „Informuję, 
że stan faktyczny sprawy nie 
uległ zmianie. Prace polega-
jące na wydzieleniu z Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddziału 
w Gliwicach w celu utworzenia 
Śląskiego Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, nie zostały po-
nownie wszczęte”. 

Do wakacji jest jeszcze spo-
ro czasu, ale odnosząc się do 
terminologii medycznej, warto 
trzymać rękę na pulsie. Pacjen-
ci mówią dla śląskiej onkologii 
„Tak”, a co powie rząd?  (al)

Apel do Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz odpo-
wiedź Ministerstwa Zdrowia 
można przeczytać na stronie 
internetowej www.gliwice.eu 
(dział Aktualności).

System MONAKO z powodzeniem działa już w Szpitalu Wielospecjali-
stycznym przy ul Kościuszki

Przyszłość gliwickiej placówki niepokoi wielu pacjentów

Na szali jest dobro dzie-
siątek tysięcy chorych, 
więc nie dziwi szerokie 
wsparcie społeczne dla 
placówki z Gliwic. Pod 
petycją „Tak dla śląskiej 
onkologii” podpisało się 
15 tys. osób. fo
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LuDZIE

KOLORy 
Miasta

Całe życie z matematyką
Helena Bielowa skończyła 100 lat. Już sam ten fakt jest niezwykły. Ale też pani Helena to niezwykła kobieta – przedsiębiorcza, zaradna, 
otwarta i konkretna. Całe życie poświęciła matematyce. Być może właśnie dzięki królowej nauk, pamięć do dziś ma doskonałą.

Trzeba przyznać, że akademia z okazji 
setnych urodzin pani Heleny przebiegła 
z pompą. Na uroczystości zorganizo-
wanej w dawnym miejscu pracy pani 
Heleny, IV Liceum Ogólnokształcącym, 
zebrał się tłum dawnych uczniów pani 
Bielowej, nauczycieli, przedstawicieli 
oświaty i innych gości. Były kwiaty, wy-
stępy artystyczne uczniów liceum oraz 
wielka radość pani Heleny.

– Jestem bardzo wzruszona – mówiła 
Helena Bielowa – dzięki wam jestem dziś 
młodsza chyba o 10 lat!

Helena Bielowa przyszła na świat 
28 kwietnia 1916 r. w Kwaczale w wo-
jewództwie małopolskim. Urodziła się 
w rodzinie rolników. Jej ojciec, Antoni 
Nadzieja, był młynarzem. Jak wspomina 
pani Helena, miał bardzo dobre serce.

– Gdy przyszli Niemcy i zapieczętowali 
nasz młyn, przychodzili do nas ludzie i pła-
kali, że nie mają nic do jedzenia, ze dzieci są 
głodne. Wtedy ojciec uruchomił nasz młyn 
i dał ludziom mąkę. Ktoś jednak doniósł na 
ojca. Znów przyszli Niemcy i młyn zamknęli 
definitywnie. Wtedy już nastała u nas praw-
dziwa bieda – wspomina Helena Bielowa.

Życie nie rozpieszczało pani Heleny. 
Przeżyła dwie wojny światowe, musiała 
opuścić rodzinne strony. Ale pani Helena 
się nie żali, śmieje się i ciepło wspomina 
dawne lata.

– Dzieciństwo miałam przyjemne, nie 
powiem. Miałam ośmioro rodzeństwa 
i było wesoło. Dużo nas było, ale wie 
pani, dzieci się wtedy po prostu rodziły 
– śmieje się pani Helena i dodaje – sta-
ram się cieszyć z życia. Najtrudniejszy 
dla mnie czas to była okupacja i choroba 
męża. Resztą się nie przejmuję.

Szkoły pani Bielowej
Mała Helenka swoją przygodę z nauką 

rozpoczęła w szkole powszechnej w Kwa-
czale. Kolejnym szczebelkiem w kiełkują-
cej karierze było Prywatne Gimnazjum 
Klasyczne im. Emilii Plater w Krakowie. 
W tamtych latach nauka w gimnazjum 
trwała 8 lat, a chcąc uzyskać zawód, trze-
ba było ukończyć studia wyższe.

– Koszty utrzymania w Krakowie były 
bardzo wysokie i mój ojciec nie mógł 
sobie na nie pozwolić, dlatego po ukoń-
czeniu 4. klasy gimnazjum wstąpiłam do 
Państwowego Seminarium Nauczyciel-
skiego w Kętach. Po zdaniu egzaminu 
dojrzałości, w 1936 r. uzyskałam dyplom 
nauczycielki szkół powszechnych. W Pol-
sce w tamtych czasach bardzo trudno 
było o pracę w zawodzie nauczyciela. 
Pierwszą posadę otrzymałam dopiero po 
2 latach w Felinowie na Wileńszczyźnie. 
Pracowałam tam aż do wybuchu wojny 
– opowiada Helena Bielowa.

Podczas okupacji znalazła pracę nauczy-
cielki w Porębie Żegoty. W grudniu 1940 r., 
na skutek reorganizacji szkół przeprowa-
dzanych przez okupanta, została zwolnio-
na. Ponieważ obawiała się wywózki do 
Niemiec, przeszła przez „zieloną granicę” 
do Generalnej Guberni i znalazła pracę w fa-
bryce samolotów w Mielcu. W maju 1942 r. 
przeniosła się do Krakowa i pracowała jako 

buchalterka oraz kierowniczka sklepu to-
warów kolonialnych i jarzyn. Gdy wojna się 
skończyła ponownie podjęła pracę w Szkole 
Powszechnej w Porębie Żegoty.

– Wydawało się, że skoro działania 
wojenne się zakończyły, a tereny zamiesz-
kują Polacy, to i nauka musi się odbywać 
w miarę normalnie. Niestety, Niemcy 
wcielili ten teren do Rzeszy. Kazali od-
dać podręczniki, więc uczyliśmy z głowy 
i z serca, a dzieci chłonęły naukę może 
właśnie bardziej sercem niż głową – 
mówi Helena Bielowa.

W lipcu 1945 r. Helena Nadzieja wy-
szła za Edwarda Biela.

– Czekaliśmy ze ślubem na zakończe-
nie wojny. To z powodu męża znalazłam 
się w Gliwicach, bo został skierowany 
tu do pracy jako pełnomocnik do spraw 

reformy rolnej. W lipcu się pobraliśmy, 
a w sierpniu już byliśmy w Gliwicach. 
Obawiałam się głodu, więc bałam się 
mieszkać w centrum miasta. Osiedliśmy 
w Ostropie, bo wie pani, blisko gospoda-
rza, to i jajka i mleko będzie – wspomina 
pani Helena.

Po dwóch latach na świat przyszedł syn 
Heleny i Edwarda – Andrzej. Wraz z naro-
dzinami jedynego syna, młoda mama prze-
rwała pracę zawodową. Wróciła w 1948 r. 
jako nauczycielka matematyki w Szkole 
Podstawowej w Ostropie. Od 1949 r. uczyła  
w Liceum Pedagogicznym w Gliwicach.

– Równocześnie zaczęłam uzupełniać 
wykształcenie. Ukończyłam wyższy kurs 
nauczycielski w Gliwicach na kierunku 
fizyka i matematyka oraz kurs przygo-
towania zawodowego nauczycieli szkół 

średnich w Katowicach. Później studio-
wałam zaocznie matematykę w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku-Wrzesz-
czu – wylicza pani Helena.

W Liceum Pedagogicznym w Gliwicach 
pracowała jako nauczyciel matematyki do 
1960 r., do czasu przekształcenia placówki 
w Studium Nauczycielskie, w którym zlikwi-
dowano kierunek matematyczny. Podjęła 
więc pracę w IV Liceum Ogólnokształcą-
cym. W 1972 r. przeszła na emeryturę, ale 
nadal uczyła, na pół etatu, aż do roku 1986.

– Mam syna Andrzeja, synową Annę 
i dwóch wnuków – Michała i Dominika, 
których bardzo kocham. Spełniłam się 
też zawodowo. Mam za sobą ponad  
46 lat pracy pedagogicznej i nauczyciel-
skiej. Zawód wykonywałam uczciwie, 
a posiadaną wiedzę starałam się przeka-
zać młodzieży. Bardzo lubiłam młodzież, 
chociaż byłam surowym nauczycielem. 
Jednak wymagałam nie tylko od uczniów, 
ale też od siebie – mówi Helena Bielowa.

Matematyka na pamięć
Mam to szczęście, że dane mi było 

rozmawiać z kilkoma stulatkami. To, co 
ewidentnie wyróżnia spośród nich panią 
Helenę, to imponująca pamięć, której 
mogą jej pozazdrościć nawet osoby 
o połowę młodsze.

– Zawsze miałam dobrą pamięć słu-
chową i tak mi pozostało do dziś. Pamię-
tam to, co usłyszę – mówi Helena Bielowa.

– Mama jest kochana, bardzo przed-
siębiorcza, ma rewelacyjną pamięć i nie-
zwykle sprawny umysł. Przypuszczam, że 
to dzięki matematyce – dodaje Andrzej, 
syn pani Heleny.

Jednak pani Bielowa ma nie tylko 
sprawny umysł, ale też imponującą jak 
na jej wiek kondycję.

– Mama potrafi przejść 8 kilometrów 
po lesie. Jest w pełni samodzielna. Mieszka 
sama i świetnie sobie radzi. Tylko do go-
towania obiadów przychodzi pomoc. Ma 
rewelacyjny apetyt, zjada dwa razy więcej 
ode mnie – ale proszę jej tego nie mówić, bo 
jeszcze się obrazi – mówi Andrzej. (mf)

Kwiaty Helenie Bielowej wręczył sekretarz miasta Andrzej Karasiński – dawny  
uczeń jubilatki

Lekcja matematyki,  lata 60.
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AKTuALNOŚCI

W 2015 roku wiele ciekawych przedsięwzięć zrealizowały w Gliwicach organizacje pozarządowe oraz osoby, którym leży na sercu aktyw-
ność społeczna. Bezpośrednimi odbiorcami tych wydarzeń byliśmy my – mieszkańcy miasta. I to od nas zależy, który projekt zdobędzie 
nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice w kategorii „Inicjatywa Roku”.

Głosowanie Vox Populi jest ostat-
nim etapem trwającego od marca 
konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 
2015”. Na początku czerwca Prezydent 
Miasta Gliwice wręczy nagrody laure-
atom 5 konkursowych kategorii, w tym 
i tej jednej, w której najważniejszy 
jest głos mieszkańców (pozostałe to 
Organizacja Roku, Lider Społeczny 
Roku, Debiut Roku oraz Biznesowy 
Dobroczyńca Roku). Szansę na tytuł 
najlepszej inicjatywy i nagrodę w wy-
sokości 1000 zł ma tym razem 10 
przedsięwzięć. 

Nominowani do tytułu 
„Inicjatywa Roku 2015”:

Festiwal twórców „Making uP – Twór-
cy górą" – Centrum Inicjatyw Społecznych.

Impreza prezentująca dokonania gli-
wickich twórców poruszających się w ob-
szarze sztuki oraz nowych technologii. Przy-
gotowane we współpracy ze studentami 
Politechniki Śląskiej wykłady, warsztaty, 
koncerty i prezentacje przybliżyły miesz-
kańcom miasta zagadnienia związane 
z nowymi zjawiskami artystycznymi.

Gliwicka Amatorska Liga unihokeja 
– Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne 
„Febys”, Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach 
oraz Wojciech Kijewski.

Inicjatywa mająca na celu promocję 
unihokeja (halowej odmiany hokeja 
pochodzącej z USA) poprzez stworzenie 
amatorskiej ligi, w której mogą brać udział 
zawodnicy w każdym wieku. W ramach 
tej inicjatywy odbywają się regularne 
rozgrywki, a także zawody i imprezy sku-
piające miłośników coraz bardziej popu-
larnego sportu.

Klub Rodziców JiM – Koordynator 
Regionalny Klubu Rodziców JiM Gliwice, 
Małgorzata Leśnik.

Klub to grupa skupiająca rodziców 
dzieci z autyzmem i innymi trudnościami 
neurologicznymi. W ramach regularnych 
spotkań mają oni możliwość poznania 
się bliżej, wymiany informacji i doświad-
czeń oraz wspólnego działania na rzecz 
poprawy sytuacji swoich pociech. Klub 
był organizatorem gliwickich obchodów 
Światowego Dnia Autyzmu. 

Klub Seniora AS Stare Gliwice przy Ra-
dzie Osiedla – Klub Seniora AS Stare Gliwice.

Przedsięwzięcie seniorów – mieszkań-
ców jednej z gliwickich dzielnic, w ramach 
którego mają oni możliwość wykorzysta-
nia w pożyteczny sposób swojego wolne-
go czasu. Klub zajmuje się organizacją roz-
maitych zajęć kulturalnych, sportowych 
i edukacyjnych oraz wycieczek skierowa-
nych do starszych mieszkańców osiedla. 
Obecnie do klubu należy już 78 członków. 

Przybij 5-tkę Ani – Fundacja Różyczka.
Skierowana głównie do pań impreza 

biegowa, mająca na celu zbiórkę środków 
na leczenie i pomoc Ani – jednej ze współ-
organizatorek I Półmaratonu Gliwickiego, 
która w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
straciła obie ręce. To spontanicznie zor-
ganizowane wydarzenie skupiło bardzo 
dużą liczbę uczestników i miało swój 
wpływ na integrację gliwickich środowisk 
sportowych.

Reaktywacja sekcji kobiet PIASTuNKI 
Gliwice – Stowarzyszenie GTW.

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia 
w Gliwicach przestrzeni dla rozwoju kobie-
cej piłki nożnej, Stowarzyszenie GTW, jako 
spadkobierca tradycji tego sportu sprzed 
lat, na nowo wprowadziło gliwickie pił-
karki na boiska całej Polski, gdzie odnoszą 
one niemałe sukcesy.

Skup Kultury 2015 – Stowarzyszenie 
Cała Naprzód i Stowarzyszenie Przed Siebie.

Druga edycja imprezy łączącej w sobie 
promocję czytelnictwa i charytatywny cel. 
Organizatorzy przygotowali zbiórkę dzieł 
kultury oraz tematyczną grę miejską. 
W ramach wielkiego finału, który odbył 
się na gliwickim Rynku, można było wziąć 
udział w warsztatach, a także kupić wybra-
ną książkę, płytę lub film, wspomagając 
tym samym jednego z podopiecznych 
Stowarzyszenia Cała Naprzód. 

Tech Klub Gliwice – Agnieszka Bilska.
Formuła, w ramach której odbywają 

się comiesięczne, nieodpłatne spotkania 
propagujące wykorzystywanie nowo-
czesnych technologii, skierowane są do 
organizacji pozarządowych, lokalnego 
świata nauki i administracji oraz biznesu 
technologicznego. Wydarzenia odbywa-

jące się w ramach Tech Klubu pozwalają 
uczestnikom na integrację, wymianę infor-
macji i podejmowanie wspólnych działań.

World Push up Day – Juan Zumeta. 
„Światowy dzień pompowania” to im-

preza promująca trening fizyczny oparty 
na ćwiczeniach z wykorzystaniem wła-
snej masy ciała. Wydarzenie odbyło się 
w kwietniu 2015 roku w Street Workout 
Park – profesjonalnym obiekcie powstałym 
dzięki inicjatywie organizatora imprezy. 
Wydarzenie ma się odbywać cyklicznie 
i pomagać w promowaniu zdrowego stylu 
życia wśród lokalnej społeczności.

Zielono Mi – moje miejsce na Baildo-
na – Stowarzyszenie BIKSA.

Przedsięwzięcie mające na celu akty-
wizację mieszkańców jednej z gliwickich 
dzielnic poprzez zaangażowanie ich w pra-

cę na rzecz poprawy jej funkcjonalności 
i wizerunku. W ramach inicjatywy udało 
się stworzyć m.in. boisko do gry w piłkę 
nożną, skrzynkowy ogródek, a także prze-
prowadzić szereg warsztatów o tematyce 
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. 

Głosować można do 20 maja do godz. 
12.00 przez stronę www.gcop.gliwice.pl  
lub korzystając z wydrukowanego na 
naszych łamach kuponu. Należy go wy-
ciąć, wypełnić i wrzucić do jednej z urn 
– w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego (przy wejściu głównym) lub 
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ulicy Studziennej 6. Wśród 
głosujących, którzy podadzą swoje dane, 
zostanie rozlosowanych 10 zaproszeń na 
uroczystą galę rozdania nagród, organizo-
waną 7 czerwca. 

Bartosz Łapszyński



Inicjatywa Roku 2015.  
Wybór zależy od Ciebie!
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W ubiegłym roku za 
najlepszą inicjatywę 
gliwiczanie uznali 
Festiwal Podróżniczy 
„Świat to za mało” 
zrealizowany przez 
Stowarzyszenie 
„Przed siebie”
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AKTuALNOŚCI

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW

WyDZIAŁu 
GOSPODARKI NIERuCHOMOŚCIAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,  

że w związku z rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu 
Miejskiego, od dnia 4.05.2016 r. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami będzie zlokalizowany 
przy ulicy Jasnej 31 A 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 4 maja będą obowiązywały również nowe numery telefonów  

do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
SEKRETARIAT: 

tel.: 32 338-64-05, 32 338-64-06, fax.: 32 338-64-07
BIuRO PODAWCZE (JASNA 31 A): 

tel.: 32 338-64-01

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Wielkie koncertowanie na placu Krakowskim
Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie Kon-
stytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwszej 
w nowożytnej Europie. Z tej okazji prezydent Gliwic zaprasza 
wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach 
na placu Krakowskim. Głównym punktem programu będzie bar-
dzo widowiskowy pokaz i koncert trzech orkiestr dętych.

We wtorek, 3 maja, o godz. 12.30 
w kościele katedralnym pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła zostanie od-
prawiona msza święta w intencji Ojczy-
zny. Po liturgii uczestnicy przejdą na plac 
Krakowski, gdzie o godz. 14.30 rozpocz-
ną się oficjalne uroczystości z udziałem 
m.in. wojska, pocztów sztandarowych 
i przedstawicieli władz samorządowych. 
Flaga państwowa zostanie podniesiona 
na maszt, odbędzie się także apel pa-
mięci i defilada.

Po zakończeniu uroczystości, oko-
ło godz. 15.00, na placu Krakowskim, 
podobnie jak w ubiegłym roku,  roz-
pocznie się pokaz orkiestr: Orkiestry 
Dętej Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Konopiskach, Bialskiej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej i Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Leśnica. Po indywi-

dualnych koncertach wszystkich or-
kiestr nastąpi wspólny występ trzech 
zespołów. Z pewnością będzie widowi-
skowo. W ubiegłym roku orkiestrowe 
koncertowanie spodobało się miesz-
kańcom Gliwic, którzy licznie przybyli 
na plac Krakowski.

Poza obchodami na placu  
Krakowskim, w mieście odbędą 
się tego dnia inne wydarzenia 
artystyczne.

Muzeum w Gliwicach zaprasza do Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) na wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. Kon-
cert rozpocznie się o godz. 16.00. Każdy 
uczestnik otrzyma okolicznościowy śpiew-
nik oraz kotylion w barwach narodowych. 

Wykonawcy: Jan M. Dyga – śpiew, prowa-
dzenie, scenariusz, reżyseria; Danuta Wi-
duch-Jagielska – śpiew; Ireneusz Miczka 
– śpiew; Piotr Oczkowski – kierownictwo 
muzyczne, akompaniament.

 O godz. 18.00 w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 
55‒57) wystąpi Janusz Radek z kon-
certem „Z ust do ust”.
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KuLTuRA

uwadze Czytelników polecamy 
książki skandynawskich autorów.

Co nas nie zabije Davida Lagercrantza 
to kontynuacja trylogii Millennium Stiega 
Larssona. Mikael Blomkvist przechodzi 
kryzys i rozważa porzucenie zawodu dzien-
nikarza śledczego. Lisbeth Salander po-
dejmuje duże ryzyko i bierze udział w zor-
ganizowanym ataku hakerów. Ich drogi 
krzyżują się, kiedy… tego dowiemy się po 
przeczytaniu. Skandynawskich krymina-
łów nie trzeba polecać, na dobre zagościły 
już na listach bestsellerów. Letnia włóczę-
ga, czyli Szwecja na wesoło Fina Szekla to 
przygoda dla całej rodziny, bez ograniczeń 
wiekowych! Razem z bohaterami książki 
odbywamy wakacyjną wyprawę, która po-
prowadzi nas przez południową Szwecję 
na położony w samym sercu Bałtyku egzo-
tyczny i legendarny ląd zwany Gotlandią. 
Pełnym humoru perypetiom uczestników 
wyprawy dodaje kolorytu atrakcyjna sza-
ta graficzna książki. Audiobook Stulatek, 
który wyskoczył przez okno i zniknął 
Jonasa Jonassona, w niezrównanej  

interpretacji Artura Barcisia, to doskonała 
propozycja na deszczowe wiosenne dni. 
Właśnie minęło dziesięć dekad nadzwy-
czaj bogatego w wydarzenia życia Allana 
Karlssona. Problem tylko w tym, że wielka 
feta z okazji setnych urodzin będzie musia-
ła się odbyć w domu spokojnej starości. 
Jednak człowiek, który jadł kolację z przy-
szłym prezydentem Trumanem, leciał 
samolotem z premierem Churchilem, pił 

wódkę ze Stalinem i zaznajomił się z Mao 
Zedongiem, nie może tak po prostu 
zdmuchnąć świeczek na torcie. Wymyka 
się przez okno i rusza w swą ostatnią ży-
ciową podróż.

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek bogatych zbiorów literatury 
skandynawskiej. Po więcej zapraszamy 
do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach.

Wielkie święto 
muzyki w Gliwicach

Czytanie bez granic

W czwartej literackiej podróży w ramach 
całorocznego cyklu „Literacki przewodnik 
po świecie” odwiedziliśmy Półwysep Skan-
dynawski.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w lite-
racko-podróżniczym konkursie. Jego lau-
reaci otrzymają nagrody niespodzianki. 
By wziąć udział w zabawie, należy prze-
słać e-mail z wiadomością, w której…

Proszę podać  imię i nazwisko detek-
tywa z książek Henninga Mankella.

Odpowiedzi należy przesłać na ad-
res konkurs@biblioteka.gliwice.pl do  
5 maja. Nagrody otrzymają: czwarta 
i dziewiąta osoba, które nadeślą prawi-
dłową odpowiedź. Laureatów poinfor-
mujemy wiadomością zwrotną. 

Skandynawski  
kwiecień  
zagadka nr 4

Już po raz trzeci Gliwice rozbrzmiewają dźwiękami z najwyższej mu-
zycznej półki. W Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10) rozpoczął się 
cykl koncertów Filharmonia. Jest z czego wybierać – w pierwszej od-
słonie festiwalu usłyszymy siedem niezwykłych koncertów.

Koncerty w ramach cyklu Filharmonia 
odbywają się w naszym mieście od 2014 r.  
Każdego roku przyciągają miłośników 
dobrej muzyki – bogaty wachlarz wy-
konawców i gatunków jest gwarancją 
najwyższej jakości. Za wyśrubowany po-
ziom artystyczny Filharmonii odpowiada 
Krzysztof Kobyliński, pomysłodawca 
i dyrektor festiwalu, gliwicki kompozytor 
i uznany pianista jazzowy. Impreza jest 
dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice. 
Do tej pory w naszym mieście wystąpili 
m.in. Ewa Bem, Aga Zaryan, Dave Holland, 
Tymon Tymański, Mela Koteluk.

W tym roku większość festiwalowych 
wydarzeń jak zwykle będzie mieć miejsce 
w wyjątkowych wnętrzach Jazovii, ale 

nie tylko tam – na festiwalowej mapie 
znajduje się także Centrum Organizacji 
Kulturalnych Perełka (ul. Studzienna 6) 
i restauracja Siedlisko (ul. Jaracza 13). 
Wszystkie występy pierwszej odsłony Fil-
harmonii rozpoczynają się o godz. 19.00.

Filharmonia wystartowała 27 kwietnia 
mocnym uderzeniem: w Jazovii ener-
getyczny występ dało Marinita Trio. Już  
29 kwietnia w Perełce zagra Przemek 
Strączek & Asian String Collective. To bę-
dzie muzyczna podróż na Daleki Wschód!  
9 maja prawdziwa uczta dla miłośników 
dobrego jazzu: Ralph Towner i Paolo 
Fresu Duo, świetny gitarzysta i znakomity 
trębacz na jednej scenie w Jazovii. Rów-
nież w Jazovii, 14 maja, wystąpi Monika 
Borzym, wschodząca gwiazda wokalistyki 
jazzowo-soulowej. Dzień później, 15 maja, 
koncert da Renata Przemyk. Charyzma-
tyczna, obdarzona przejmującym głosem 
artystka zaczaruje publiczność. 25 maja 
w Siedlisku zagra KIAP Trio. Zespół Michała 
Wróblewskiego to intrygująca mieszanka 
jazzowego saksofonu, gitarowych riffów 
i perkusji. 3 czerwca w Jazovii Discovery & 
Movie: muzyka Pawła Steczka zabierze nas 
w podróż przez Morze Czerwone. W tym 
niezwykłym projekcie ważną rolę odegra 
także Krystyna Czubówna – głos najpopu-
larniejszej telewizyjnej spikerki zostanie 
wpleciony w kompozycje. Na zakończenie 
pierwszej części Filharmonii, 12 czerwca, 
zaśpiewa Krystyna Prońko. Koncert będzie 
przekrojem przez wieloletnią twórczość 

artystki, kto wie – może usłyszymy nawet 
słynny „Deszcz w Cisnej”?

W lipcu, po krótkiej przerwie, czeka nas 
druga odsłona Filharmonii i następne kon-
certy, m.in. Stanisława Soyki i Jacka DeJoh-
nette, gwiazdy festiwalu. Szczegóły ukażą 
się wkrótce na łamach „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – GLIWICE” i stronie inter-
netowej www.filharmonia.jazovia.pl.

Organizatorem projektu jest Fundacja 
Integracji Kultury. Całość realizacji jest 

dofinansowana przez Miasto Gliwice. 
Na większość koncertów obowiązują 
bezpłatne zaproszenia, rozlosowywane 
przez organizatorów. Bilety na pozostałe 
koncerty są dostępne w sieci sprzedaży 
TicketPro. Informacje o darmowych 
zaproszeniach są na bieżąco publikowa-
ne na stronie Filharmonii i Facebooku: 
www.facebook.com/jazovia.
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Renata Przemyk
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SPORT

KOLORy 
Miasta

To był piękny spektakl przy Okrzei. W 33. kolejce piłkarskiej Ekstra-
klasy Piast Gliwice pewnie pokonał Lechię Gdańsk 3:0. Po tym zwy-
cięstwie gliwiczanie wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski!

– Zrobimy wszystko, żeby wyprze-
dzić Legię. Mogę to obiecać – mówił po 
wygranej z Lechią Gdańsk, trener Piasta 
– Radoslav Látal. Gliwiczanie mają do 
lidera ze stolicy tylko 3 punkty straty. Do 
końca sezonu zostały już tylko 4 spotka-
nia. Niedzielny mecz w Gliwicach z gdań-
ską Lechią był dla Piasta bardzo ważny. 
Koniecznie trzeba było wygrać.

– Wiedzieliśmy, że jeśli chcemy 
wygrać, to musimy zagrać agresywnie 
i dynamicznie od samego początku. 
Lechia ma bardzo dobrych zawodników 
i gdybyśmy zostawili im trochę więcej 
miejsca, to mogłoby się dla nas źle skoń-
czyć – komentował czeski szkoleniowiec.

 Pierwsza połowa to bardzo ofen-
sywny Piast i zagubiona w defensywie 
Lechia. Gospodarze ani na chwilę nie 
pozwolili gdańszczanom na rozwinię-
cie skrzydeł, przez co Lechia w ogóle 
nie przypominała zespołu z ostatnich 
kolejek. Niebiesko-Czerwoni grali szyb-
ko i konsekwentnie, co zaowocowało 
nie tylko golem, ale też niebezpieczną 
grą pod bramką gości – z uderzeniem 
w poprzeczkę włącznie. Gol dla gospo-
darzy padł w 32 minucie spotkania. 
Rzut rożny. Patrik Mráz dośrodkował, 
Hebert zgrał, a Uros Korun z najbliższej 
odległości wpakował piłkę do siatki 
Lechii! – Pierwsza połowa była bardzo 
dobra w naszym wykonaniu. Zagrali-
śmy pewnie w obronie i dobrze ata-
kowaliśmy – mówił Látal. – W drugiej 
niestety cofnęliśmy się i pozwoliliśmy 
Lechii na zbyt wiele. Decydującym mo-
mentem meczu był karny wybroniony 
przez Jakuba Szmatułę. Wielkie brawa 

dla niego – podkreślał czeski szkole-
niowiec. W 80. minucie spotkania rzut 
karny dla Piasta wykorzystał Mateusz 
Mak, było 2:0. W samej końcówce 
gospodarze uderzyli raz jeszcze. Lisem 
pola karnego okazał się Josip Barisić, 
który przepięknymi nożycami podwyż-
szył wynik spotkania na 3:0! – Chciał-
bym podziękować moim piłkarzom za  
mecz – zagrali świetnie – ocenił swoich 
podopiecznych Radoslav Látal.

 1 maja (niedziela) o godz. 18.00 
Piast Gliwice podejmie u siebie Pogoń 
Szczecin. Jeśli zagra tak, jak z Lechią 
powinien poradzić sobie z Portowcami. 
Zawodnicy wielokrotnie podkreślali, 
że „w domu” gra im się najlepiej. Piast 
przegrał u siebie tylko raz – jesienią, 
kiedy do Gliwic przyjechała Korona 
Kielce. – Na pewno doping kibiców 
bardzo nam pomaga. Tworzymy jed-
ną wielką gliwicką rodzinę i to chyba 
sprawia, że przy Okrzei gra nam się 
tak dobrze – mówił Jakub Szmatuła, 
świetnie dysponowany w tym sezonie 
bramkarz Piasta, na kilka dni przed 
meczem z Pogonią.

 Kibice zapowiadają mobilizację. Nie 
tylko na najbliższy mecz, ale także na 
kolejny.

8 maja, o godz. 18.00, rozpocznie 
się wyjazdowe spotkanie Piasta z Legią. 
Stowarzyszenie Kibiców „Piastoholicy” 
organizuje wyjazd pociągiem specjal-
nym do stolicy. Zapisać można się m.in. 
w Sklepie Kibica przy Alei Przyjaźni oraz 
podczas spotkania z Pogonią, przy sto-
isku z gadżetami kibiców.

 (as)
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Gliwiczanin wicemistrzem Polski!
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Szymon Wąs został wicemi-
strzem Polski w kickboxingu. 
Na zawodach, które odbyły 
się w Piotrkowie Trybunal-
skim gliwiczanin zdobył srebro 
w formule full contact w kate-
gorii wagowej 86 kg.

W mistrzostwach wzięło udział 
ponad 200 zawodników z blisko  
60 klubów. Szymon Wąs – zawod-
nik gliwickiego klubu NAJEMNIK 
– w walce finałowej skrzyżował rę-
kawice z aktualnym mistrzem świata 
i ubiegłorocznym mistrzem Polski 
– Mateuszem Kubiszynem (KSW Ja-
rosław). Do pełni szczęścia zabrakło 
niewiele. Walka była wyrównana, 
a tytuł wicemistrzowski to przecież 
rewelacyjny wynik. Gratulacje! fo
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SPORT / OGŁOSZENIA

Szczęśliwa trzynastka!

Koniec 
sezonu

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez 
Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp 
do internetu i komputera. Można tam śledzić bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę  
www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADy MIASTA GLIWICe
28 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali obrad w Ratuszu Miejskim rozpocznie 

się sesja Rady Miasta Gliwice z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 17 marca 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci  
oraz granic obwodów publicznych gimnazjów pro-
wadzonych przez Miasto Gliwice.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł-

nosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na ich realizację w 2016 r.

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
krajowych.

13. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez 
radnych.

14. Zamknięcie sesji.

OFERTA PRACY

nabór nr KD.210.13.2016.KP-2

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale  

Kultury i Promocji Miasta 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskie-
go 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,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Kopała

OBRADy NA ŻyWO

Trzynasty mecz tego sezonu zakończony zwycięstwem. Piłkarki ręczne SPR Sośnica Gliwice nie prze-
stają zaskakiwać. Tym razem nasze szczypiornistki pewnie wygrały wyjazdowy mecz z uKS Imperium 
Katowice 32:25 (16:11). 

Pierwsza połowa meczu była do-
syć nerwowa, a gra obydwu zespołów 
bardzo wyrównana. Po dwudziestu 
minutach spotkania trener Maciej 
Haupa wprowadził do gry zawodniczki 
pierwszego składu, które doprowa-
dziły do pięciobramkowej przewagi. 
W drugiej połowie bezapelacyjnie 
królowały gliwiczanki. Bardzo dobre 
przygotowanie techniczne oraz kon-

dycyjne pokazały nasze skrzydłowe: 
Kempa, Mrozek, Markowska, Jałocha 
oraz juniorka Walus. Na uwagę zasłu-
guje doskonała dyspozycja bramkarek: 
Przyżyckiej i Zizulewskiej oraz skutecz-
ne rzuty z dziewiątego metra juniorki 
Darii Nawrockiej, wspomaganej przez 
bardziej doświadczone koleżanki 
z drużyny: Kowalczyk, Krasoń i Świ-
derską. Zawodniczki świetnie zgrane 

na parkiecie, zdobywały kolejne bramki 
utrzymując przewagę do samego końca 
meczu. Królową strzelców, tradycyjnie 
zresztą, została Aleksandra Abramo-
wicz, która w tym spotkaniu zaliczyła 
100. trafienie w tym sezonie! Jest to 
niewątpliwie najbardziej skuteczna 
zawodniczka pierwszego zespołu SPR 
Sośnica Gliwice.  

 (as)

Dla dwóch gliwickich drużyn wy-
stępujących w Futsal Ekstrakla-
sie sezon 2015/2016 już się skoń-
czył. Wyżej w tabeli ulokował się 
Nbit Gliwice, który zajął szóste 
miejsce. Dwie lokaty niżej, na 
ósmym miejscu, sezon zakończy-
li zawodnicy Gaf Omega Gliwice. 

W ostatnich meczach obydwie gliwic-
kie drużyny nie zdobyły punktów. Nbit 
przegrał z Red Dragons Pniewy 0:3. Po-
rażka ta nie przełożyła się ostatecznie na 
miejsce w tabeli. Nbit swój premierowy 
sezon w Futsal Ekstraklasie  zakończył  na 
szóstej pozycji. Zakończenie sezonu nie 
było też owocne dla Gaf Omega Gliwice. 
Piłkarze z „Jasnej” przegrali na wyjeździe 
z FC Toruń 2:3. Drugi gliwicki i bardziej 
doświadczony w rozgrywkach na najwyż-
szym szczeblu zespół zakończył sezon na 
ósmym miejscu.   □
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OGŁOSZENIA

do zgłaszania kandydatów  
do nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie  
twórczości artystycznej,  

upowszechniania i ochrony kultury  
za rok 2015

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/13 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:
 twórczości artystycznej, 
• upowszechniania kultury, 
• ochrony kultury 
przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnię-

cia roku poprzedniego o istotnym znaczeniu. 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym 
stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom 
prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie 
miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, 
jak i młodzi twórcy. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

• instytucje kultury, 
• placówki oświatowe, 
• szkoły wyższe, 
• związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i spo-

łeczne,
• radni Rady Miasta.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody 

lub nazwę podmiotu i jego adres,
• informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej 

działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub in-
formacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku 
ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),

• uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miej-
skiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź między-
narodowego charakteru działalności lub osiągnięć 
oraz ich znaczenia dla kultury.

Formularz wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest 
na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca 
jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 
powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
• złożenia po terminie, 
• cofnięcia przez wnioskodawcę,
• rezygnacji kandydata,
• braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich  

w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia 
bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym ter-
minie do 16 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania 
wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie 
Internetowym – Gliwice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez  
Wydział Kultury i Promocji Miasta. 

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

ZAPRASZA
OGŁASZA

 

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność miasta Gliwice
1. Lokalizacja: 
Na zachód od ul. Ku Dołom w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka nr 366, obręb Wójtowa Wieś, KW nr GL1G/00032250/7, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu – 0,0010 ha.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Gliwicach na zachód od ul. Ku Do-
łom w południowo-zachodniej części miasta. Otoczenie nie-
ruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Brak w bliskiej odległości budynków użyteczności publicznej 
oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługo-
wych. Nieruchomość posiada kształt nieregularny zbliżony 
do wydłużonego trójkąta, co może powodować utrudnienia 
w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość nieuzbrojona. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę 
nr 822, obręb Wójtowa Wieś. 
Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej zabudowy 
uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy prawa budow-
lanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych 
bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwi-
cach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy 
miasta oraz autostrady A4 (uchwała nr IX/113/2011 z 2 czerw-
ca 2011 r. Dz. Urzęd. Woj. Śl. nr 159 z 27 lipca 2011r., poz. 
3010 i 3019). Teren położony w Gliwicach przy ul. Ku Dołom, 
obejmujący działkę nr 366, obręb Wójtowa Wieś, oznaczony 
jest symbolem:
• 18 MN – co oznacza: 

Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy  
– istniejące.
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze i in-

wentarskie) oraz dojazdy,
c) zieleń i ogrody przydomowe.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem 

lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsz-
tatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego, 

b) zieleń i przydomowe ogrody,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ponadto, przedmiotowa działka znajduje się w granicach: obszaru 
ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych 
oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska, strefy ograni-
czającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania 
ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1700,00 zł
Minimalne postąpienie: 20,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od to-
warów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 7 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34. 

7. Wadium:
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 
366, obręb Wójtowa Wieś oraz wpisać kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
2 czerwca 2016 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 7 lipca 2016 r.

8. Tryb przetargu:
Ze względu, iż działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy 
prawa budowlanego – zgodnie z opinią z Wydziału Architektury 
i Budownictwa została przeznaczona do zbycia w drodze prze-
targu ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek 
sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właściciela działki nr 363/1, obręb Wój-
towa Wieś, właściciela działki nr 365 obręb Wójtowa Wieś.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej;

• 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 Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 
miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gosp.);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, tel. 32/239-12-56.

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. 1774 Z PóźN. ZM.)

że 24 maja 2016 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice położonej przy ul. Paderewskiego, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 643, 
obręb Szobiszowice, zabudowanej budynkiem usługowym, na okres 10 lat.

Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nierucho-
mość wynosi: 535,72 zł netto w stosunku miesięcznym (słownie 
złotych: pięćset trzydzieści pięć 72/100).

Wadium w kwocie 1317,88 zł (słownie złotych: tysiąc trzysta sie-
demnaście 88/100) należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr: 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257.

Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwa-
rancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje 
na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzier-
żawy, na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwota kaucji 
podlega oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie. 
Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania 
przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpie-
czenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym 
warunkiem podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.

Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie do 

7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne prowa-
dzące działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w wysokości 
określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 20 maja 2016 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa 
stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
PM-2683/16 z 18 kwietnia 2016 roku, dostępna na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/ Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali  
nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu czy 
ustalenia terminu oględzin nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/239–12–66/41 a od 4 maja 2016 r. pod numerem tel. 
32/338-64-05/06.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,
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OGŁOSZENIA

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego wg proce-
dur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont instalacji zdmuchiwaczy popiołu na kotle WP-70 nr 3.
Termin składania ofert: 4 maja 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 4 maja 2016 r. o godz. 10.30

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 organizowanego wg proce-
dur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont docieplenia stropodachu części biurowej baza ZC-4.
Termin składania ofert: 5 maja 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 r. o godz. 10.30

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

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

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

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta  
nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  

oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ uL. JÓZEFA LOMPy 7, lokal nr 2, par-
ter, pow. 162,14 m2 + 2 piwnice: 20,73 m2  

i 13,47 m2, 5 pokoi, kuchnia, komórka, 2 przed-
pokoje, łazienka, WC
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
315 700,00 zł
Wadium: 15 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 40, lokal nr 6, II piętro, pow. 
66,24 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  
2 przedpokoje
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
157 000,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. ASNyKA 6B, lokal nr 5, II piętro, pow. 21,17 m2,  
1 pokój, wnęka kuchenna, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. PERKOZA 7, lokal nr 23, IV piętro, pow. 45,82 m2,  
2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
126 400,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. PLISZKI 3, lokal nr 36, VI piętro, pow. 36,21 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
102 800,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. ŁOKIETKA 1, lokal nr 7a, III pię-
tro, pow. 36,64 m2 + piwnica: 1,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC (w częściach wspólnych) usytuowanego na 
klatce schodowej
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. ZyGMuNTA STAREGO 31, lokal  
nr 2, parter, pow. 108,13 m2 + 2 piwnice:  
6,30 m2 i 9,36 m2 (łącznie 15,66 m2),  
3 pokoje, 2 kuchnie, spiżarka, 2 łazienki oraz WC z do-
stępem z korytarza (korytarz pozostaje w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
211 700,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ PLAC JAŚMINu 10, lokal nr 6, podda-
sze, pow. 47,95 m2 + piwnica: 8,79 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
75 700,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ uL. OKOPOWA 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 88,95 m2  
+ piwnica: 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,  
2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
119 200,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 6 maja 2016 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

 □ uL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, piwnice, parter, 
I piętro, poddasze, pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, 
klatka schodowa, 3 pomieszczenia na poziomie 
parteru; klatka schodowa, 3 korytarze, 2 łazien-
ki, 6 pomieszczeń i komórka na poziomie I piętra;  
2 pomieszczenia na poziomie poddasza; klatka scho-
dowa, korytarz i 7 pomieszczeń na poziomie piwnicy
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
252 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 4 maja 2016 r. od godz. 12.00 do 12.20
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. DWORCOWA 40C, lokal nr I, parter, pow.  
9,21 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
8700,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2016 r. od godz. 14.35 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBERTA BARLICKIEGO 12, lokal nr I,  
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
44 000,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 9.25 do 9.35
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBERTA BARLICKIEGO 8, lokal nr III,  
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
88 500,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 9.40 do 9.50
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 31, lokal nr IIIB, I piętro (oficyna), 
pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 3 WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
131 100,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 10.05 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 14 (budynek oficyny), lokal  
nr I, parter, pow. 101,86 m2 + piwnica: 10,40 m2,  
6 pomieszczeń, 2 korytarze, pomieszczenie  
higieniczno-sanitarne, WC, przedsionek
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
212 000,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 10.25 do 
10.35 (dojście do budynku przy ul. Zwycięstwa 14 odby-
wa się przez bramę i podwórze nieruchomości  
przy ul. Zwycięstwa 16-18)
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach  

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu  
Prezydenta Miasta Gliwice  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale 
użytkowe położone przy ulicach:

I PRZETARG

1. ul. Liliowa 21 parter, lokal użytkowy o powierzchni 283,97 m2 składający się z 12 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną – instalacja elektryczna do wymiany, wodno–kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do 
remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 7667,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

II PRZETARG

1. ul. Sopocka 2 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 58,90 m2 składający się z 8 pomieszczeń i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną – instalacja elektryczna do wymiany, wodno–kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan techniczny 
lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 1590,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie 17 maja 2016 r. (wtorek) od godz. 9.30 
do godz. 9.45 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) od godz. 10.00 według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na 

które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed upływem 
terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się 
będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem 
umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzier-
żawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzo-
nej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działal-
ności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM 
I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I O/ Gliwice nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się 
w Dziale Eksploatacji, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 

naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 

Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 5 maja 2016 r. (czwartek):
1. ul. Liliowa 21 parter: godz. 9.00 – 9.15
2. ul. Sopocka 2 parter: godz. 9.30 – 9.45

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 

Inwalidów Wojennych 12, zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy za-

wierające nieruchomości przeznaczone do:

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

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 249–251 do 6 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 78/2016 do 9 maja 2016 r.
•	 nr 80/2016 do 9 maja 2016 r.
•	 nr 81/2016 do 9 maja 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 79/2016 do 9 maja 2016 r.
•	 nr 82/2016 do 9 maja 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 11/SP/2016 do 5 maja 2016 r.
•	 nr 12/SP/2016 do 9 maja 2016 r.

S P R O S T O W A N I E
W ogłoszeniu zawierającym wykazy podane do publicznej wia-
domości w siedzibie UM Gliwice, zawierające nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia i zbycia opublikowanym 
w Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice 21 kwietnia 2016 r.  
(nr 16/2016), błędnie została podana informacja dotycząca 
nieruchomości nr 11/SP/2016 stanowiącej własność Skarbu 
Państwa. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia,  

a nie jak podano w ogłoszeniu – zbycia.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE

OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca w ruchu  
międzynarodowym (kat. C+E)

Siedziba firmy: Gliwice • nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 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 świad-

czeń należnych;
• Szkolenia wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• Ważne prawo jazdy kategorii C+E;

• Elektroniczna Karta Kierowcy;
• Doświadczenie;
• Dyspozycyjność;
• Oświadczenia o niekaralności;
• Posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie dodat-

kowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:  
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Porto-
wa 28, budynek D 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 następującej klauzuli: "Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Maszynista pojazdów trakcyjnych
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Maszynista/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istnieją-

cej na rynku od 27 lat;
• Dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy;
• Praca zmianowa;
• 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:
• Uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym – 

spalinowymi pojazdami trakcyjnymi;
• Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko maszynisty;
• Umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy;
• Dyspozycyjność;
• Dobra organizacja pracy;

• Mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub usta-
wiacza;

• Dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• Wykonywanie manewrów w obrębie bocznicy  

i stacji kolejowej;
• Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą 

maszynisty;
• Kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy;
• Prowadzenie przeglądów P1;
• Współpraca z dyspozytorami bocznicy i drużyną 

manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, tel. 
608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie  
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Ustawiacz/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istnieją-

cej na rynku od 27 lat;
• Dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy;
• Praca zmianowa;
• 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:
• Posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko 

ustawiacza;
• Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko ustawiacza;
• Bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne 

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy;
• Dyspozycyjność;

• Mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• Organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i 

ruchami taboru kolejowego w sposób zabezpieczający 
prawidłowe i terminowe wykonanie zadań;

• Obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprze-
wodowej;

• Ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury 
według posiadanych uprawnień;

• Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywany-
mi obowiązkami;

• Współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą, 
dyżurnym ruchu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, tel. 
608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.
pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 

zatrudni
• operatora z uprawnieniami do obsługi  

koparki jednonaczyniowej oraz koparko-ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,

• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz z T.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel.: 32/270-40-03; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

informuje:

Oferujemy do sprzedaży wycofane z eksploatacji „barakowozy”.
Dokładnych informacji udziela dział LOGISTYKI. Kontakt: jskiba@pruim.gliwice.pl., tel. 32/270-40-03 

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  
aplikant lub młodszy strażnik 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: 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 stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać  
za pośrednictwem poczty w terminie do 12 maja 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 12 maja 2016 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifi-
kacyjnej 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.

I NIEOGRANICZONy PRZETARG uSTNy (Z LICyTACJĄ)
na sprzedaż samochodu osobowego

Marka: POLONEZ CARO 1,6
Rok produkcji: 1998 
Sprzedający nie jest w posiadaniu kluczyków do pojazdu.
CENA WyWOŁAWCZA: 1100,00 zł netto
Minimalne postąpienie: 50,00 zł netto
uWAGA! Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 
Przetarg rozpocznie się w dniu 4 maja 2016 r., o godz. 
10.00, w sali nr 254, w siedzibie Sprzedającego (Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu w wyso-

kości 100,00 zł na konto depozytowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: 

               42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
      z podaniem tytułu przelewu „wadium do przetargu
      OR.0752.23.2012”,
2. dowód wpłaty wadium lub jego kserokopię potwierdzo-

ną za zgodność z oryginałem  należy przedłożyć sprze-
dającemu bezpośrednio przed otwarciem przetargu, 

3. przedstawienie przed otwarciem przetargu ważnego 
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, 
a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, również wyciągu z ewidencji działalności 
gospodarczej,

4. jeżeli oferentem nie jest osoba fizyczna, złożenie przed 
otwarciem przetargu wyciągu z krajowego rejestru 
sądowego, 

5. jeżeli za oferenta działa pełnomocnik, złożenie przed 
otwarciem przetargu pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli w formie przewidzianej prawem; za 
oferenta uważa się osobę wpłacającą wadium. 

W przypadku niespełnienia warunków udziału w prze-
targu oferent nie zostanie dopuszczony do udziału 
w przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferował 
najwyższą cenę, zostanie zaliczone na poczet zapłaty 
należnej Sprzedającemu, a jeżeli oferent, który zaoferuje 
najwyższą cenę uchyli się od zawarcia umowy lub nie 
dokona zapłaty w terminie przewidzianym w umowie 
– wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie 
im zwrócone w terminie 14 dni roboczych od daty zatwier-
dzenia wyników przetargu przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Oględzin samochodu można dokonać w miejscu i terminie 
uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego 
– Panią Ewą Jakubowską (tel. 32/239-13-03), która udzieli 
również wszelkich informacji na temat pojazdu.
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny. 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w ter-
minie 7 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez 
Prezydenta Miasta Gliwice.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

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

• kierowca mechanik – wykształcenie 
zawodowe, 2 lata doświadczenia, 
prawo jazdy kat. C+E, zaświadczenie 
o ukończonym kursie na przewóz 
rzeczy, trasy krajowe od poniedział-
ku do piątku; 

• zbrojarz – wykształcenie: brak wy-
magań, mile widziane doświadcze-
nie oraz spawanie w CO2, upraw-
nienia spawacza nie są wymagane, 
zakres obowiązków: spawanie 
konstrukcji stalowych/ zbrojenie 
i montaż konstrukcji, praca na hali 
magazynowej, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• elektryk/ instalator niskoprądo-
wy – wykształcenie: zawodowe lub 
średnie, prawo jazdy kat. B, mile 

widziane uprawnienia SEP, wyko-
nywanie instalacji elektrycznych, 
alarmowych, wykonywanie oka-
blowania i pozostałych inst. nisko-
prądowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i teren śląska, umowa 
zlecenie z możliwością podpisania 
umowy o pracę;

• fryzjer/fryzjerka – wykształcenie 
zawodowe kierunkowe, min. 2 lata 
doświadczenia, jedna zmiana, fry-
zjerstwo damsko-męskie, miejsce 
pracy: Gliwice;

• pracownik punktu poboru opłat 
– Inkasent – wykształcenie: brak 
wymagań; mile widziane doświad-
czenie przy pracy z pieniędzmi 
i doświadczenie związane z ob-

sługą klienta; obsługa systemu do 
Poboru Opłat, Obsługa Klienta, 
przygotowywanie stosownych ra-
portów i rozliczeń; prawo jazdy kat. 
B; Mobilność w zakresie dojazdu 
do Punktu Poboru; równoważny 
system czasu pracy; miejsce pracy: 
Punkt Poboru Opłat na Autostradzie 
A4 w Żernicy;

• elektronik – oferta dla osób 
z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności – wykształcenie 
min. zawodowe, doświadczenie 
w dziedzinie elektroniki, zdolności 
manualne, motywacja do rozwoju, 
samodzielne wykonywanie pracy 
na ww. Stanowisku, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Pyskowice.

Oferty z 21 kwietnia 2016 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.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
 zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 
ul. Chorzowska 150.

Nr sprawy: uZP/PN/TM/1/2016
Termin składania ofert: 17 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2016 r. o godz. 10.00

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

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  
na usługi projektowe, pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku  
wyłącznego w Gliwicach” wg „Regulaminu zakupów i usług GAPR.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w jej siedzibie.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej  
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium  

do 16 maja 2016 r. do godziny 9.30 w siedzibie GAPR. 

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

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań. 
Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,4706 ha, KW GL1G/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 103,  

o pow. 0,6357 ha, KW GL1G/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,  

KW GL1G00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,0076 ha, KW GL1G/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,0014 ha, KW GL1G/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,7109 ha, KW GL1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości  prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - wartość bu-
dynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% 
prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 
177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej 
• działki nr 692 i 693 obręb Wójtowa Wieś, o łącznej 

powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Nowy Świat, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00038331/1.

Termin rokowań: 18 maja 2016 r., godz. 10.00

Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 700,00 zł
Zaliczka: 34 700,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
12 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach na wschód 
od ul. Pszczyńskiej, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, obejmującej 
• działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, 

obr. Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 25 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10 858 700,00 zł
Wadium: 1 085 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości obejmującej 
• działkę nr 658 obręb Żerniki, zlokalizowanej przy ul. 

I. Mościckiego w Gliwicach, o powierzchni 0,1590 ha, 
GL1G/00005738/4.

Termin przetargu: 25 maja 2016 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31a, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 375 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem vat stosow-
nie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
Wadium: 37 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 maja 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11

ogłasza 

PRZETARG uSTNy NIEOGRANICZONy
na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy 

Lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/u6 parter, o pow. użytkowej 104,74 m2,  
składający się z sześciu pomieszczeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze,  
2 x WC). Wyposażony jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal 
w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 15 zł/m2

Wadium: 4 713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 5 maja 2016 r. od godz. 16.00 do 16.20
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu odbędzie się 10 
maja 2016r. od godz. 9.30 do 10.00 w pokoju 101-103, parter ZBM I TBS 
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice. Przetarg odbędzie się 10 maja 
2016r. godz. 10.15 w pokoju 101-103, ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi 
lokalu, treścią regulaminu przetargu (załącznik nr 1), wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2), założenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 4;
3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, skła-
dają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialne poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu można zapo-
znać się na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w Dziale TBS  
ul. Dolnych Wałów 11 parter pokój 101-103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia 

umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali;
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu 

z przetargu;
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie 

podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia,
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu  
oraz wpłacenia kaucji tj. sześciomiesięcznego czynszu (zgodnie ze stawką 
wylicytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu  
lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Legnickiej.

Termin składania ofert: 5 maja 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 r. o godz. 9.45

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

urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, pn.:

Remont elewacji wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym 
TBS przy ul. Dworskiej 3C, D i E w Gliwicach.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących Nr 14, 

ul. Przedwiośnie 2,  
44-119 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja sanitariatów
Termin składania ofert: 9 maja 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 9 maja 2016 r. o godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
na stronie bip.gliwice.eu w dziale  

Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu i docieplenia elewacji, dobudowy przewodów komino-
wych oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic budynku 

mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 18 w Gliwicach.

•	 Termin składania ofert: 4 maja 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 4 maja 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu elewacji frontowej i tylnej wraz z ociepleniem i kolory-
styką, wykonanie wymiany pokrycia dachu, wymiany podłogi drewnianej na 

strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Franciszkańskiej 20 w Gliwicach.

•	 Termin składania ofert: 4 maja 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 4 maja 2016 r. o godz. 10.30

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu elewacji frontowej i tylnej wraz z ociepleniem i kolory-
styką, wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych, 

wykonanie wymiany pokrycia dachu, wykonanie wymiany podłogi drewnia-
nej na strychu, wykonanie remontu klatki schodowej, wykonanie moderni-
zacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Franciszkańskiej 21 w Gliwicach.

•	 Termin składania ofert: 4 maja 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 4 maja 2016 r. o godz. 11.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu elewacji frontowej, od strony podwórka i ściany szczytowej 
wraz z ociepleniem i kolorystyką, wykonanie dobudowy przewodów komino-

wych, wykonanie wymiany stolarki okiennej, wykonanie remontu dwóch klatek 
schodowych, wykonanie remontu instalacji elektrycznych w obu klatkach,  

w budynku mieszkalnym przy ul. Franciszkańskiej 24A w Gliwicach.
•	 Termin składania ofert: 5 maja 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu elewacji frontowej, od strony podwórka wraz z ocie-
pleniem i kolorystyką, wykonanie dobudowy przewodów kominowych, wy-
konanie remontu dachu, wykonanie wymiany stolarki okiennej, wykonanie 

remontu schodów wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Franciszkań-
skiej 25 w Gliwicach.

•	 Termin składania ofert: 5 maja 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 r. o godz. 10.30

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

www.pec.gliwice.pl 
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