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Młodzież  
na posterunku

Uwaga! Powstały grupy do zadań spe-
cjalnych – Młodzieżowa Służba Ruchu Dro-
gowego i Grupa Pomocy Przedmedycz-
nej. Będą m.in. współpracować z policją  
i zabezpieczać imprezy.

WOŚP  
w Gliwicach

 10 stycznia będzie się działo! Po raz  
24 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej  
Pomocy. Sprawdźcie, jakie atrakcje przy-
gotowano w Gliwicach. Uwaga! Mierzy-
my wysoko! 

Starówka  
gotowa!

Zakończył się niemal 5-letni remont 
jednej z najpiękniejszych części Gliwic 
– architektonicznej perełki miasta, czyli 
Starówki. 

Przełomowy rok  
dla DTŚ!

Zrealizowano jedną z najistotniejszych 
inwestycji drogowych w historii Gliwic.  
Zobaczcie, jak w 2015 r. przebiegały prace 
na budowie DTŚ.

https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Podobnie jak w ubiegłym roku Miasto 
Gliwice zorganizowało sylwestrową 
zabawę pod gwiazdami. Gliwiczanie 
pożegnali stary i przywitali Nowy 
Rok  na Placu Krakowskim przy 
dźwięku imprezowych hitów. Rytm 
wspólnej zabawie nadawali dj-e: 
Max Kolankov oraz, wywodzący się 
z Gliwic, Base Attack. Szampańskiej 
zabawie towarzyszyły widowi-
skowe efekty świetlne, a nadejście  
2016 roku podkreślił pokaz sztucz-
nych ogni. Dziękujemy za wspólną 
zabawę tym, którzy tej nocy bawili 
się na Placu Karkowskim. Życzymy 
wszystkim, żeby cały rok był równie 
radosny jak jego początek.

Wraz z żoną i córeczką złożył przedświąteczną wizytę prezydentowi Gliwic, Zyg-
muntowi Frankiewiczowi. Były piłkarz Piasta, obecnie środkowy obrońca włoskiego 
klubu Torino, nie zapomina ani o Gliwicach, ani o swoim dawnym klubie. – Piast 
dał mi szansę i zawsze ciepło myślę o Gliwicach. Jeśli tylko będzie okazja, chętnie tu 
wrócę – mówił Glik. Klub również nie zapomina o Gliku – piłkarz zawsze może liczyć 
na ciepłe przyjęcie, a podczas spotkania z prezydentem otrzymał koszulkę drużyny 
z Okrzei. Kamil Glik nadal gra w ochraniaczach z herbem Piasta Gliwice.

4 lutego zastępca prezydenta Gliwic – Krystian Tomala – zwołał pierwsze zebranie 
nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
w Gliwicach. W skład tego organu opiniodawczo-doradczego weszli: Alicja Śledź  
z Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek, Joanna Guzik-Iwińska ze Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Społecznej i Zawodowej „Silesia”, Łukasz Gorczyński ze Sto-
warzyszenia „Cała Naprzód”, Ireneusz Lutecki z gliwickiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych oraz  przewodnicząca – Katarzyna Wessely-Woźniczka.

Na ul. Pliszki powstało minirondo. Realizacja inwestycji ma związek z budową nowe-
go kompleksu mieszkaniowego „Wiśniowe Wzgórze”. Inwestycję skomunikowano  
z miejskim układem drogowym za pomocą 3-wlotowego ronda, które kosztowało 
300 tys. zł. W połowie zostało sfinansowane z pieniędzy miejskich, a w połowie  
z budżetu inwestora, firmy Nexx. Jak informuje deweloper, o budowie w Gliwicach 
zadecydowała przede wszystkim lokalizacja, dobra komunikacja oraz duży poten-
cjał miasta – szczególnie rozwój strefy ekonomicznej i tworzenie wielu miejsc pracy.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zostali uhonorowani „Złotymi 
Blachami” za szczególnie skuteczną walkę z piractwem muzycznym, telewizyjnym  
i komputerowym, przyznawanymi przez Koalicję Antypiracką. Otrzymali też nagro-
dę wspólną (wraz z Wydziałem dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach) za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości. To nie wszystko 
- nasi policjanci osiągnęli najwyższy w kraju poziom wykrywalności przestępstw 
internetowych w ostatnich latach. 

Kamil Glik wrócił do Gliwic!

Na rzecz osób niepełnosprawnych

Nowe rondo na Sikorniku...

Przywitaliśmy
Nowy Rok!

Złote blachy dla policjantów z Gliwic
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AKTUALNOŚCI

W przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budże-
tu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu 
obywatelskiego oraz reguły głosowania mieszkańców na przedsię-
wzięcia do realizacji w roku 2017. Mieszkańcy Gliwic mogą zgła-
szać na piśmie swoje uwagi do zaproponowanych zmian podczas 
konsultacji społecznych, które potrwają do 15 stycznia 2016. 

Od 7 grudnia projekt nowych zasad poddawany konsultacjom dostępny jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWTELSKI 
– KONSULTACJE” oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na parterze w Informacji 
Głównej.
Swoje uwagi i opinie do projektu można zgłaszać pisemnie – w formie papie-
rowej (listownie bądź doręczając do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres  
bo@um.gliwice.pl.

Jeżeli chcesz pogłębić informacje lub rozwiać wątpliwości, możesz to zrobić  
podczas ostatniego spotkania informacyjnego 12 stycznia 2016 r. – początek  
o godz. 17.00 – Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Przyjdź i zapytaj!

Zakończył się remont gliwickiej Starówki. 21 grudnia otwarto  
ul. Basztową, ostatnią modernizowaną uliczkę jednej z najbardziej 
uroczych części miasta. 

Remont gliwickiej Starówki rozpo-
czął się w czerwcu 2011 r. Został po-
dzielony na etapy, by zminimalizować 
utrudnienia w ruchu. Najpierw wyre-
montowano ul. Kaczyniec, Pod Murami, 
Wysoką, Grodową, Bankową, Bytomską 
i Plac Mleczny. Żeby zachować histo-
ryczny charakter tej części miasta, zde-
cydowano się na ułożenie nawierzchni  
z kostki, płyt i elementów granitowych. 
Do wykonania miejsc parkingowych 
wykorzystano przede wszystkim dawny 
bruk.

Kolejnym etapem inwestycji był re-
mont Placu Inwalidów Wojennych, ul. 
Bednarskiej, Wodnej, Basztowej, Krup-
niczej, Raciborskiej, Plebańskiej, Wyso-
kiej, Grodowej, Bankowej, Kościelnej  
i Placu Wszystkich Świętych, gdzie 
trwały zakrojone na szeroką skalę pra-
ce archeologiczne. Następnie ekipy 
remontowe przeniosły się na ul. Gór-
nych Wałów, Dolnych Wałów, Tkacką, 
Białej Bramy. Ostatnim fragmentem była  
ul. Basztowa, której oddanie do użytku 
udrożniło ul. Bytomską, Białej Bramy, 
Matejki, Pod Murami i Wodną.

Według planu, inwestycja o warto-
ści około 44 mln zł miała się zakończyć  
w drugim kwartale 2016 r. Udało się 
jednak zrealizować projekt z trzymie-
sięcznym wyprzedzeniem. 

– Gliwicka Starówka odkryła wiele 
historycznych niespodzianek, dlatego 
cała inwestycja prowadzona była pod 
ścisłym nadzorem archeologicznym. 
Jednak prowadzone badania, nie prze-
szkodziły w terminowym zakończeniu 
robót. Udało się dotrzymać końcowego 
terminu realizacji, a inwestycję prze-
kazano do użytkowania przed czasem 
– tłumaczy Marek Kała, prezes zarządu 
Inwest-Complex.

Po nowym roku Inwest-Complex 
przystąpi do rozliczenia inwestycji, 
jednak już dziś gliwicka Starówka za-
chwyca swoim pięknem i wraz z wyre-
montowanym Rynkiem przyciąga nie 
tylko mieszkańców Gliwic, ale też gości 
z innych miast. Efekt jest imponujący  
i rekompensuje utrudnienia, które towa-
rzyszyły tej dużej i ważnej dla wizerunku 
miasta inwestycji. Obecnie Starówka to 
wizytówka i architektoniczna perełka 
miasta.

Inwestycję zrealizowało Miasto 
Gliwice (inwestor), Inwest-Complex 
(inwestor zastępczy, projektant) oraz 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów oraz Zakład 
Instalacji Budowlanych Witold Szostak, 
Andrzej Duda (wykonawca robót).

    (mf)

Starówka
gotowa!

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy ordynacja po-
datkowa, wprowadzając obowiązek bezpośredniego obciążania 
klientów prowizją za płatność kartą, co jest technicznie niemożliwe 
do wykonania. Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 

W związku z tym od 1 stycznia  
2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
nie można płacić kartą należności po-
datkowych czy regulować jakichkolwiek 
innych opłat. Terminale do dokonywania 
płatności przestały funkcjonować. Je-
dyną możliwością regulowania swoich 
zobowiązań finansowych względem 
miasta pozostanie więc zapłata gotówką  
w kasie urzędu, przelewem lub bez prowizji  
w kasach ING Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gli-
wiczan będzie to spora uciążliwość. Sa-
morząd nie ma jednak obecnie żadnych 
możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podję-
liśmy natomiast działania zmierzające do 
tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 

  Marek Jarzębowski
  rzecznik prasowy 
  Prezydenta Gliwic

Ważne dla mieszkańców
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Przełomowy rok dla DTŚ. 
Prace zakończone!

To był ważny rok dla Gliwic. Zrealizowano jedną z najistotniejszych inwestycji drogowych w historii Gliwic. Inwestycja warta prawie miliard 
zł zostanie oddana do użytku kierowców wiosną 2016 r. Co w tym roku zrobiono na gliwickim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej? 

Luty 2015 r. Półmetek prac. Trwa budowa wiaduktów na ul. Jana Śliwki, Sienkiewicza, 
w rejonie ul. Robotniczej i nad ul. Królewskiej Tamy oraz mostu nad Kłodnicą i terenami 
zalewowymi. Intensywne prace trwają też na budowie 500-metrowego tunelu pod  
ul. Zwycięstwa i Dworcową. W pobliżu ul. Orlickiego – Jana Śliwki wyburzono wysłużony 
most nad Kłodnicą, rozpoczęto stawianie nowego. Na ul. Częstochowskiej rozebrano 
stary wiadukt, ruszyła budowa nowego obiektu oraz kładki dla pieszych. Jednocześnie 
prowadzone są prace ziemne na głównej trasie DTŚ związane z przebudową sieci pod-
ziemnego uzbrojenia i wykonywaniem murów oporowych. 

23 kwietnia. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i wicemarszałek województwa 
śląskiego Stanisław Dąbrowa, po raz kolejny odwiedzili plac budowy i sprawdzili postępy 
prac. To ważna inwestycja, dlatego prezydent z marszałkiem często monitorują teren 
budowy. Prace trwają na całej długości gliwickiego odcinka DTŚ, a postępy widać gołym 
okiem. Wyłoniły się wloty do tunelu pod ul. Zwycięstwa i Dworcową. Przy DK 88 widać 
już niemal gotowe ronda. Powstał węzeł DTŚ z autostradą A1. To największy węzeł na 
całej trasie wiodącej do Katowic umożliwiający mieszkańcom Gliwic i innych miast 
sprawny dojazd do ważnych europejskich szlaków komunikacyjnych. 

Maj. Wzrasta tempo prac na DTŚ. Wiadukt między ul. Robotniczą i Franciszkań-
ską jest gotowy, podobnie jak węzeł DTŚ i DK88 wraz z dwoma rondami i zjazdem  
w ul. Portową. Ruch zorganizowano poprzez dwa tzw. ronda turbinowe. To pierwsze 
tego typu ronda w Gliwicach, na których samochody mają poruszać się płynnie 
i bezpiecznie. Obowiązuje tu zasada: już przed wjazdem na rondo trzeba zająć 
odpowiedni pas, bo na samym rondzie nie wolno go zmieniać. Dzięki otwarciu 
nowego węzła i udostępnieniu pasów ruchu przy łącznicach, upłynniła się również 
jazda po DK 88.

Sierpień. Otwarto kompleksowo przebudowany odcinek ul. Królewskiej Tamy przy 
węźle z budowaną Drogową Trasą Średnicową, nowe rondo u zbiegu ul. Królewskiej 
Tamy i Błogosławionego Czesława i otwarto ul. Sienkiewicza wraz z nowym wiaduk-
tem nad DTŚ i rondem. Otwarto też fragment ul. Dubois przy torach kolejowych, 
który łączy ul. Jana Śliwki i Sienkiewicza. Zabetonowano już wszystkie wiadukty  
i obiekty mostowe, trwa budowa węzłów drogowych i jezdni. Przedstawiciele wyko-
nawców zadeklarowali terminowe zakończenie inwestycji. Zaawansowane są też prace  
w 500-metrowym tunelu pod ul. Zwycięstwa i Dworcową.
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

Wrzesień / październik. We wrześniu otwarto przebudowany fragment ul. Dworco-
wej, natomiast w październiku otwarto ul. Zwycięstwa. Ulicę przebudowano na odcinku 
około 150 metrów. Odtworzono ją na stropach powstającego tunelu, w którym DTŚ 
przebiega między ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Przywrócono wcześniejszą organi-
zację ruchu i odtworzono oświetlenie, uwzględniając konieczność docelowej zmiany 
wynikającej z projektu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gliwicach 
– w przyszłym roku cała ul. Zwycięstwa zyska nową iluminację, korespondującą z jej 
reprezentacyjnym charakterem. 8 października plac budowy ponownie odwiedził pre-
zydent Gliwic i wicemarszałek województwa śląskiego. 

Listopad. Otwarto ul. Jana Śliwki wraz z nowym mostem nad Kłodnicą. Przywróce-
nie ruchu przez istotną komunikacyjnie ul. Śliwki usprawniło komunikację w mieście. 
Oddano też do użytku rondo przy ul. Hutniczej. Prace na budowie DTŚ idą pełną parą  
i koniec inwestycji jest coraz bardziej widoczny. 

Grudzień. Otwarto ul. Częstochowską wraz z nowym wiaduktem i kładką nad 
DTŚ. Ulica została przebudowana na długości około 150 metrów, powstał nowy 
wiadukt o rozpiętości 38 m oraz 40-metrowa kładka nad DTŚ. Skrzyżowanie  
ul. Częstochowskiej z Jagiellońską zostało całkowicie przebudowane. Zmieniła 
się geometria skrzyżowania. Nowy ślad ul. Częstochowskiej został poprowadzo-
ny wprost w ul. Mitręgi i Piwną. Wcześniej kierowcy musieli z Częstochowskiej  
skręcić w lewo, by wjechać na Jagiellońską, a następnie wykonać manewr skrętu  
w prawo, by dostać się na ul. Piwną. Częstochowska była jednym z ostatnich etapów 
budowy gliwickiego odcinka DTŚ. Trwają prace w 493-metrowym tunelu przebie-
gającym pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. 

Otwarto połączenie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Sienkiewicza. 
Ruch nowym, 300-metrowym łącznikiem odbywa się w obu kierunkach. Kierowcy 
wyjeżdżający z ul. Sienkiewicza będą mogli skręcić zarówno w prawo, w kierunku 
dworca PKP, jak i  lewo – w kierunku ul. Toszeckiej.

Koniec grudnia. Inwestycja zakończona. Ostatnie prace prowadzono w tunelu,  
w którym instalowano jeszcze 11 różnego rodzaju systemów, niemal 700 lamp,  
50 kamer wykrywających zdarzenia w tunelu i 16 monitorujących sytuację przed  
i w tunelu. Teraz przyszedł czas na konieczne przeglądy i odbiory, które potrwają do 
wiosny 2016 r. Dopiero wówczas będzie można przejechać śródmiejskim odcinkiem 

„średnicówki”.Do końca stycznia inwestor ma czas na potwierdzenie zgodności wyko-
nanych robót z warunkami kontraktu oraz sporządzenie listy ewentualnych uchybień i 
wad, które w najbliższym terminie wykonawca będzie musiał naprawić lub uzupełnić. 
Skwer nad tunelem zagospodarowano. Pojawiły się m.in. alejki, ławki i oświetlenie.

Prezydent Gliwic oraz wicemarszałek województwa regularnie monitorowali postęp 
prac na budowie Drogowej Trasy Średnicowej.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Narodowa Strategia 
Spójności), z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 
państwowej rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu miasta. Wykonawcą inwestycji 
jest konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. i PORR Polska Infrastructure S.A. Na mocy 
porozumienia inwestycję realizuje Województwo Śląskie, a inwestorem zastępczym 
jest DTŚ S.A. 

                        (mf)
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SPOŁECZEŃSTWO

Tradycyjnie z początkiem stycznia wielu z nas wchodzi w Nowy Rok z nowymi, mocnymi postanowieniami. Plany zazwyczaj są ambitne. 
Prędzej czy później weryfikuje je rzeczywistość. Co obiecali sobie mieszkańcy Gliwic w nowym, 2016 roku? Sprawdziliśmy… 

Obiecuję sobie, że...
Co radzi psycholog? 

Warto czy nie 
warto stawiać so-
bie noworoczne 
wyzwania i posta-
nowienia? Rozma-
wialiśmy na ten 
temat z Magdale-

ną Babisz – psychologiem, który 
na co dzień pracuje w Gliwicach.  
Warto sobie postanawiać?

Nie jestem zwolennikiem postanowień 
noworocznych, bo początek roku to ge-
neralnie dosyć trudny czas. Po stresują-
cym grudniu przychodzi styczeń, który 
zazwyczaj przynosi niezależne od nas 
zmiany. Musimy pamiętać, że zmiana 
cyferek w kalendarzu nie stanowi ma-
gicznej granicy, a wszystko zależy od 
nas samych.

A jeśli już ktoś zaryzykuje? 

Najważniejsze, aby nasze cele były re-
alne i możliwe do osiągnięcia. Częstym 
błędem przy stawianiu sobie postano-
wień noworocznych jest porównywanie 
się z innymi. Będę się odchudzać, bo inni 
też będą to robić. Motywacja zewnętrz-
na podyktowana oczekiwaniami innych 
nie jest dobrym rozwiązaniem. Cele do 
których będziemy dążyć powinniśmy od-
naleźć w sobie. Przypuśćmy, że chcemy 
schudnąć, ale dlatego, że czujemy się 
ze sobą źle, albo chcemy być zdrowsi. 
Warto założyć również mierzalne efek-
ty, np. „schudnę 5 kg”  i przyjąć, że nie 
stanie się to nagle. 

I to zadziała?

Tak umotywowany cel jest realny, moż-
na zacząć go realizować. Dzięki temu 
unikniemy negatywnej zadaniowości. 
Dobra, trwała zmiana nie powinna być 
spektakularna. Przyjmowanie sztyw-
nej daty (czy to będzie 1 stycznia czy 
20 marca), kiedy zaczniemy realizować 
swoje postanowienie, nie zawsze ma 
sens. Początkiem działania jest już samo 
zwrócenie uwagi, że mamy potrzebę 
zmiany. 

Jakieś praktyczne rady?

Warto być elastycznym, dać sobie 
przyzwolenie na błędy czy powroty do 
pewnych nawyków (np. odstępstwa od 
diety). Swoim pacjentom polecam spi-
sać na kartce: po jednej stronie swoje 
obawy, a po drugiej cele, które mają 
nam pomóc pozbyć się tych lęków. Kiedy 
zakryjemy część z obawami – pozosta-
ną nam same cele, czyli to, nad czym 
możemy pracować, czego wszystkim  
w Nowym Roku życzę.

Rozmawiała  
Katarzyna Magiera

Elżbieta (56 lat):
Muszę poprawić mój angielski! Dodatkowa motywacja jest, bo mam w domu anglistkę, która mnie ciągle 
zawstydza. Muszę być konsekwentna jeśli chodzi o moją dietę – chcę zeszczupleć o 3 lub 4 kilogramy. Postano-
wiłam też, że jeśli w pracy nie osiągnę założonego wyniku, czyli nie będę zarabiać więcej – to po prostu zmienię 
pracę. Generalnie będę bardzo, bardzo aktywna i zdecydowana w dotrzymaniu tych postanowień.

Krysia (7 lat):
Nie mam postanowień, bo nie wiem, co mogłabym robić lepiej. Poza tym uważam, że robienie noworocznych 
postanowień nie za bardzo ma sens, bo ludzie ich nie dotrzymują. Oczywiście trochę warto je robić, bo na 
początku się to ludziom podoba, ale później już im się nie chce.

Zbyszek (50 lat):
Nie wydaje mi się, żeby postanowienia noworoczne cokolwiek dawały. Wielokrotnie od nowego roku rzucałem 
palenie i nic z tego nie wychodziło. Dopiero jak postanowiłem je rzucić w środku roku wreszcie się udało i już 
od kilku lat nie palę. Liczą się motywacja i chęci. Nie ma na to jednego, skutecznego przepisu – każdy musi 
znaleźć swój. Trzeba zacząć od dzisiaj, a nie od jutra.

Urszula (56 lat):
Od 20 lat postanawiam rzucić palenie i zawsze mówię sobie, że zacznę „od jutra”, ale przynajmniej się staram. 
Jest za to takie postanowienie, które udaje mi się realizować co roku: czytanie wybranych książek. Lubię klasykę. 
Mickiewicza umiem już na pamięć, a w tym roku chcę przeczytać „Małego Księcia” i dzieła Norwida.

Wiktor (13 lat):
Postanowiłem, że będę częściej sprzątał swój pokój, ale nie pierwszy raz stawiam sobie taki cel. Najdłu-
żej wytrzymałem dwa dni. Trzeba mieć do tego silną wolę. Znacznie lepiej wychodzi mi pomaganie innym  
w dotrzymaniu noworocznych postanowień i obietnic. Jeśli np. ktoś się odchudza – bardzo chętnie służę pomocą 
w pozbywaniu się nadmiaru słodyczy. 

Natalia (17 l.):
Wiele rzeczy chcę zmienić. W moim przypadku będzie to konkretna dieta. Idę na siłownię, chcę wrócić do 
tańca. W ubiegłym roku udało mi się dotrzymać postanowienia o graniu w siatkówkę – po nowym roku chcę 
to kontynuować. Planuję też zerwać kontakty z toksycznymi znajomymi.

Witold (65 l.):
Człowiek często marzy sobie, żeby od nowego roku było inaczej, lepiej, ale to nigdy nie wychodzi. Najważ-
niejsze dla mnie jest zdrowie, więc stawiam na rower. Rezygnuję z auta, ale nie jest to specjalne noworoczne 
postanowienie.
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EDUKACJA

W Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Grota Roweckiego uro-
czyście zainaugurowano działalność Młodzieżowej Służby Ruchu 
Drogowego i Grupy Pomocy Przedmedycznej.

List intencyjny w tej sprawie podpi-
sali: dyrektor Zespołu Szkół Samochodo-
wych oraz zastępca naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach. 

– Pomysł został zapoczątkowany tuż 
po powstaniu na terenie szkoły, pierw-
szego w mieście, Miasteczka Ruchu 
Drogowego. Od tego momentu szkoła 
stała się areną rejonowego etapu Mło-
dzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  
i Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Dro-
gowym. I właśnie wówczas, po zachę-
ceniu przez współorganizatorów czyli 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 
podjęliśmy decyzję o stworzeniu służby 
w szkole – tłumaczy Jacek Płowiec, dy-
rektor Zespołu Szkół Samochodowych  
w Gliwicach. Policja wyposażyła członków 
Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego 
w 11 kamizelek ostrzegawczych z nadru-
kiem i czapki. Kolejne 10 kompletów za-
kupiła szkoła. Specjalne ubiory, sfinanso-
wane przez miasto Gliwice, otrzymała też 
Grupa Pomocy Przedmedycznej, a Zespół 
Szkół Samochodowych przekazał im ap-
teczki plecakowe wraz z wyposażeniem. 
Obydwa zespoły otrzymały legitymacje 
służbowe i zaświadczenia z ukończonych 
kursów. Młodzież zdobyła podstawową 
wiedzę w zakresie pierwszej pomocy oraz 
działań związanych z ruchem drogowym 
i poznała zakres swoich kompetencji.  
Uczniowie, którzy wchodzą w skład służ-
by mają wykonywać zadania w ramach 
działań policyjnych, związanych z bez-

pieczeństwem w ruchu drogowym, czyli 
m.in. wraz z policjantami zabezpieczać 
parkingi i pobocza. Grupa Pierwszej Po-
mocy będzie mogła z kolei uczestniczyć  
w zabezpieczeniu medycznym imprez 
szkolnych oraz miejskich. Do ich obowiąz-
ków będzie należało również organizowa-
nie wydarzeń poświęconych bezpieczeń-
stwu na drodze, prowadzenie działań 
edukacyjnych w tym temacie, przepro-
wadzanie konkursów motoryzacyjnych  
i przygotowywanie prelekcji dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
dla dzieci oraz młodzieży. W zakresie 
obowiązków obydwu grup znalazła się 
również współpraca z różnymi środowi-
skami. – Dotychczas nasi uczniowie za-
bezpieczali imprezę organizowaną przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty „Sztafeta 
 z biało-czerwoną” oraz miejskie obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej – podkreśla 
dyrektor. 

Działania Młodzieżowej Służby Ruchu 
Drogowego będą nadzorowali nauczyciele 
 i policjanci. Członkowie obydwu zespo-
łów będą też systematycznie uczestniczyli  
w szkoleniach, podnoszących ich kom-
petencje. – Udział młodzieży w obydwu 
grupach daje szansę zdobywania wiedzy 
i umiejętności praktycznych. Po zakoń-
czeniu szkoły takie osoby będą mogły 
rozwijać swoje zainteresowania np.  
w ochotniczej straży pożarnej czy pod-
jąć pracę w policji, pogotowiu albo 
stacji krwiodawstwa. Kolejna grupa 
kandydatów odbędzie szkolenie wiosną  
2016 roku – dodaje Jacek Płowiec.  (mag)

Szkoły i placówki edukacyjne w Gliwicach mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych, rządowych i wojewódzkich na 
realizację projektów edukacyjnych. Wystarczy, że szkoły przygotują wniosek i złożą go w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego do weryfikacji. 

Aktualnie istnieją trzy możliwości 
pozyskania dodatkowych środków:  
z programów unijnych, rządowych oraz 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Projekty realizowane 
ze środków pozabudżetowych mają 
wspomóc pracę placówek oświatowych.  
W 2014 r. dofinansowanie w ramach 
programu Erasmus + Mobilna Edukacja, 
wyniosło ok. 413 tys. zł, a w 2015 r. ok. 
806 tys. zł. Dzięki tym środkom pracow-
nicy oświatowi uczestniczyli w kursach 
zagranicznych podnoszących ich kwalifi-
kacje zawodowe. Na realizację projektu 
Erasmus + Partnerstwo Strategiczne,  
w 2014 r. wydano ok. 556 tys. zł,  
a w 2015 r. ok. 101 tys. zł. W ramach pod-
działania „Poprawa efektywności kształ-
cenia ogólnego” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 złożono w 2015 roku 
8 wniosków na łączną kwotę 2,7 mln zł. 
W ramach poddziałania „Promocja sa-

mozatrudnienia” złożono jeden wniosek 
na kwotę ok. 1 mln zł. Wszystkie wnioski 
są w trakcie oceny. W ramach Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020, w 2015 r. miasto otrzy-
mało ok. 134 tys. zł. Środki te wydano na: 
prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 

dzieci romskich i polskich z terenu osiedla 
Zatorze (95 tys. zł), na wyprawkę szkolną 
dla dzieci romskich z dzielnicy Zatorze 
(17 750,00 zł), na organizację półkolonii 
letnich dla dzieci romskich i polskich  
z terenu Osiedla Zatorze (22 tys. zł). Na 
rok 2016 Miasto Gliwice złożyło 6 wnio-

sków na kwotę 456 612,76 zł. W 2015 r. 
na realizację Programu Bezpieczna i Przy-
jazna Szkoła miasto otrzymało 12 650 zł, 
a na program „Książki naszych marzeń” 
54 801 zł. Z WFOŚiGW w Katowicach Gli-
wice otrzymały 177 410 zł na profilaktykę 
zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie 
wyjazdu śródrocznego tzw. „zielonej 
szkoły”. W 2015 r. złożono też wniosek 
do WFOŚiGW na konkurs „Zielona Pra-
cownia”, w ramach którego ma powstać 
ekopracownia na potrzeby nauk przyrod-
niczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych. Wniosek pod nazwą 
„Zielona Baza – pracownia przyrodnicza 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza 
w Gliwicach” opiewa na około 47 tys. zł 
(dotacja 37 870 zł). W sumie kwota dofi-
nansowań na wszystkie projekty w 2015 r. 
wyniosła dla Gliwic około 5 mln zł.    

    
    (mf)

Młodzież na posterunku

Miliony na edukację

Projekt UPSTECHEY w ramach programu Erasmus+. Wymiana młodzieżowa na Krecie

Członkami służby zostali ochotnicy, rekomendowani przez nauczycieli Przepisów Ruchu 
Drogowego i Edukacji dla Bezpieczeństwa. Grupa Pomocy Przedmedycznej została  
wyposażona w specjalistyczną odzież, która została sfinansowana przez miasto

fo
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LUDZIE/SPORT

Ma 27 lat. Pochodzi z Katowic, ale od lat mieszka i trenuje (siebie  
i innych) w Gliwicach. Jest licencjonowanym instruktorem samo-
obrony, wielokrotnym reprezentantem Polski w ju-jitsu oraz za-
łożycielem Stowarzyszenia BJJ Factory Gliwice. O wielkiej pasji do 
sportów walki rozmawiamy z Pawłem Bańczykiem – aktualnym Mi-
strzem Europy, dwukrotnym medalistą Mistrzostw Świata oraz wie-
lokrotnym Mistrzem Polski i zwycięzcą wielu prestiżowych zawodów 
w ju-jitsu sportowym i jego brazylijskiej odmianie, która jest jego 
największą pasją. 

Gratuluję udanego występu na Mi-
strzostwach Świata Ju-Jitsu w Tajlan-
dii. Trzecie miejsce, brązowy medal 
w kategorii 85 kilogramów. Jest się 
czym pochwalić… 

Dziękuję bardzo. 

Jak walczyło się w Tajlandii?

Ciężki klimat mocno dawał się we zna-
ki. Było bardzo gorąco i wilgotno. Łatwo  
stracić oddech. Poza tym było bardzo 
dobrze. Lubię zawody zorganizowane  
z wielkim rozmachem, z udziałem wielu 
zawodników. Można sprawdzić się na 
macie z reprezentantami wielu krajów, 
którzy prezentują zróżnicowane techniki. 

Reprezentacja Polski wypadła w Taj-
landii rewelacyjnie…

W klasyfikacji medalowej zajęliśmy pierw-
sze miejsce! Zdobyliśmy w sumie 15 me-
dali – 5 złotych i 10 brązowych. 

Był czas na zwiedzanie Bangkoku?

Był. Stolica Tajlandii na swój sposób jest 
bardzo urocza. Spacerując po zaludnio-
nym Bangkoku wszędzie spotykałem 
uśmiech i… dobre oraz stosunkowo nie-
drogie jedzenie. Za wyjątkowy klimat 
i ludzką życzliwość Tajlandii należy się 
wielki plus. 

Wróćmy do Polski. Pochodzi Pan  
z Katowic, ale mieszka Pan w Gliwi-
cach. To w naszym mieście Pan tre-
nuje – zarówno siebie, jak i innych… 

Prowadzę zajęcia na terenie pływalni 
Neptun przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach. 

Uczymy wielu sztuk walki. Moją specjali-
zacją jest brazylijska odmiana ju-jitsu. Ale 
nasze zajęcia adresowane są właściwie 
do wszystkich, którzy chcieliby spróbo-
wać swoich możliwości w sportach walki. 
Prowadzę zajęcia z dzieciakami w wieku 
od 3 do 6 lat – to jest najmłodsza grupa. 
Jest też grupa zawodnicza w przedziale 
7 – 15 lat. Są grupy dla dorosłych. Uczy-
my ju-jitsu, ale trenujemy też kickboxing. 
Planujemy również stworzyć grupę tre-
nującą judo. 

A jak wygląda trening brazylijskiego 
ju-jitsu? Spróbujmy zachęcić Czytel-
ników do aktywności. Może ktoś się 
skusi i przyjdzie sprawdzić się u Pana 
na macie…

Zaczynamy zbiórką i… uśmiechem. Na-
stępnie jest rozgrzewka. Jak długa? To 
zależy od trenera. Musi być jednak dy-
namiczna. Rozgrzewka powinna nas roz-
grzać, ale nie może nas zmęczyć. Potem 
przychodzi czas na szlifowanie techniki i to 
jest chyba najważniejsza część treningu. 
Później walczymy.  

Pierwsze efekty?

Mniej więcej po trzech miesiącach. Jeśli 
ktoś wytrzyma kwartał sumiennie trenu-
jąc i słuchając trenera, to gwarantuję, że 
zauważy postęp.

Utożsamia się Pan z Gliwicami. Pro-
mując sporty walki i biorąc udział w 
wielu zawodach na całym świecie 
promuje Pan także nasze miasto…

Takie było założenie od samego począt-
ku, gdy zawiązywała się grupa trenu-
jących brazylijskie ju-jitsu w Gliwicach. 

Założyłem Stowarzyszenie BJJ Factory 
Gliwice. Śmiało mogę stwierdzić, że 
jesteśmy „fabryką maszyn” – zawod-
ników trenujących brazylijskie ju-jitsu  
w naszym mieście. 

Potrafi Pan zliczyć wszystkie swoje 
medale, puchary i dyplomy? Opo-
wiedzieć o każdym swoim sukcesie?

Miałbym z tym problem. Zdobyłem ponad 
60 medali. Większą część ulokowałem  
w sali treningowej, ale sporo trofeów 

mam też u siebie i w domu moich rodzi-
ców. Największe sukcesy? Zdecydowanie 
Mistrzostwo Europy wywalczone w ubie-
głym roku w Holandii, ale też dwa brązo-
we medale na mistrzostwach świata - w 
Tajlandii (2015 r.) i we Francji (2014 r.). 
Jest też wiele innych osiągnięć, z którym 
jestem bardzo dumny. 

Jest Pan członkiem kadry narodowej. 
Reprezentuje Pan Polskę w najważ-
niejszych zawodach ju-jitsu. 

Przepustką do reprezentacji były moje 
sukcesy w zawodach krajowych rangi mi-
strzowskiej. Mam za sobą siedem startów 
w kadrze. Do tej pory zawsze wracałem  
z medalami. Mam nadzieję, że moja przy-
goda z reprezentacją potrwa jak najdłużej. 

Najbliższe plany sportowe? 

Sporo. Na początku marca wezmę udział 
w Mistrzostwach Londynu w brazylijskim 
ju-jitsu. W kwietniu Puchar Europy w ju-
-jitsu sportowym. Czerwiec to Mistrzostwa 
Europy w Belgii, no a jesienią… Mistrzo-
stwa Świata we Wrocławiu.

Powodzenia!

Dziękuję. 

Rozmawiał: Adam Sosnowski

„Brazylijczyk” z Gliwic

Dwa brązowe medale wywalczone na Mistrzostwach Świata to największa duma Pawła Bańczyka. Na zdjęciu po lewej po zawodach w Pary-
żu, na zdjęciu po prawej po mistrzostwach w Bangkoku. Jeżdżąc po całym świecie „Brazylijczyk” z Gliwic chętnie promuje nasze miasto… 
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OGŁOSZENIA

Na grudniowej sesji Sejmiku Śląskiego wręczono nominacje do Śląskiej Rady ds. Se-
niorów. Jedną z osób, które otrzymały jednogłośną rekomendację do zasiadania  
w radzie jest Krystyna Jurczewska-Płońska z gliwickiej Rady Seniorów. 

Radę wybrała siedmioosobowa komisja eks-
percka złożona z dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przed-
stawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, eksperta powołanego przez ROPS oraz 
czterech przedstawicieli środowisk senioralnych  
z każdego z subregionów. W Śląskiej Radzie ds. 
Seniorów reprezentowane są wszystkie subregio-
ny naszego województwa. W jej skład wchodzi  
20 osób, które mają pełnić funkcję doradczą i opi-
niować inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnej 
polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.

Wystawa „Świat japońskich rycerzy: duch wojownika i kunszt artysty” w Willi Caro 
dobiega końca. Z tej okazji Muzeum w Gliwicach zaprasza na ostatnie warsztaty, wy-
kład i oprowadzanie kuratorskie. 

W sobotę, 9 stycznia,  o godz. 16.00 w Willi 
Caro będzie można posłuchać opowieści o tsubach, 
czyli ozdobnych jelcach. Tego dnia w południe Anna 
Katarzyna Maleszko (kurator wystawy) po raz 
ostatni oprowadzi chętnych po świecie japońskich 
wojowników i opowie o eksponatach. Z samuraja-
mi będzie można pożegnać się również podczas 
warsztatów. Podczas sobotniego finisażu dzieci  
i dorośli będą mogli stworzyć własne tsuby i maski 
samurajów. Warsztaty odbędą się o godz. 11.00 
i 13.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne (pod 
numerem telefonu 783 560 006). 

Od 8 stycznia w gliwickim kinie zagoszczą najlepsze filmy  Międzynarodowego Festi-
walu filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbył się we Wrocławiu. 

Przegląd obrazów, które zdobyły najważniejsze 
nagrody, rozpoczną dwa pokazy: „Tysiąc i jedna 
noc część I” czyli pierwszy element epopei, która 
przedstawia współczesną, targaną kryzysem Portu-
galię w stylu opowieści Szeherezady oraz „Lucyfer”  
– laureat grand prix Nowych Horyzontów, nakręco-
ny tondoskopem (zbliżonym do obiektywu nazywa-
nego „rybim okiem”). W kolejnych dniach w Amoku 
będzie można obejrzeć m.in. faworyta publiczności 

czyli „Widzę, widzę” (połączenie surrealistycznego 
horroru z thrillerem psychologicznym), „Epokowy 
projekt” , który portretuje mieszkańców kubańskiej 
prowincji i filmowy portret mistrza włoskiego kina, 
autorstwa Abla Ferrary – „Pasolini”. T-Mobile Nowe 
Horyzonty Tournée w Kinie Amok potrwa od 8  
do 14 stycznia, a każdego dnia na widzów czekają 
dwa seanse: o godz. 18.00 i 20.00 lub 20.15. Szcze-
góły na stronie www.amok.gliwice.pl.

Gliwiczanka w Śląskiej 
Radzie ds. Seniorów

Pożegnanie z samurajami

W Nowym Roku  
– Nowe Horyzonty w Amoku

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (PZP) z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity 

DzU z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 7 stycznia 2016 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2016 r. o godz. 13.30

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 procedur określonych regulaminem 

PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę materiałów biurowych.
Termin składania ofert: 19 stycznia 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2016 r. o godz. 10.00

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia  
organizowanego wg procedur określonych regulaminem 

PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

utrzymanie czystości w obiektach oraz na obszarach
zewnętrznych PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 14 stycznia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2016 r. o godz. 10.30

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

KOMUNIKATY

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach”

Termin składania ofert: 14 stycznia 2016 r. do godz. 13.30.
Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2016 r. o godz. 14.00.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu In-
walidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:

•	 nr 334/2015 do 19 stycznia 2016 r.
•	 nr 335/2015 do 19 stycznia 2016 r.
•	 nr 336/2015 do 20 stycznia 2016 r.
•	 nr 337/2015 do 20 stycznia 2016 r.

•	 nr 338/2015 do 20 stycznia 2016 r.
•	 nr 339/2015 do 20 stycznia 2016 r.
•	 nr 340/2015 do 20 stycznia 2016 r.
zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 333/2015 do 11 stycznia 2016 r.

sprzedaży:
•	 nr 784-788 do 8 stycznia 2016 r.
wydzierżawienia:
•	 nr 798 do 7 stycznia 2016 r.
•	 nr 806, 809-812, 814, 823 do 11 stycznia 

2016r.

•	 nr 804-805, 807-808, 815-821 do 12 
stycznia 2016r

•	 nr 825-830 do 19 stycznia 2016r
•	 nr 813 do 1 lutego 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OBSŁUGI ŚRODKÓW PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach infor-
muje, że następuje zmiana godzin pracy Biura 
Obsługi Środków PFRON, znajdującego się przy 
ul. Zwycięstwa 34 w GOIN. Od 4 stycznia 2016 
r. obsługa interesantów odbywa się według 
harmonogramu:

• poniedziałek, godz.12.30 – 16.30,
• wtorek, godz. 12.30 – 15.00,
• środa, godz. 8.00 – 11.00,
• czwartek, godz. 8.00 – 11.00,
• piątek, godz. 8.00 – 11.00.

Masz Kartę Rodzina 3+?

Sprawdź ważność karty i – w przypadku utraty 
jej ważności – złóż „Wniosek o przedłużenie 
ważności Karty Rodzina 3+” na kolejne lata. 
Szczegóły na www.gliwice.eu.

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2618
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2618
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2618
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

Miasto, o pow. 0,0083 ha, po-
łożona przy ul. Gen. Andersa 
66 w Gliwicach, z księgi wie-
czystej nr GL1G/00045033/4, 

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

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

I ustny przetarg nieograniczo-
ny na oddanie w użytkowanie 
wieczyste gruntu z jednoczesną 
sprzedażą prawa własności zabu-
dowań. Przedmiotem przetargu 
są działki położone w Gliwicach 
oznaczone nr:
• 69, obręb Żorek, położona na 

płn. od ul. Chorzowskiej o po-
wierzchni 0,4706 ha, księga 
wieczysta GL1G/00041447/1,

• 70, obręb Żorek, położo-
na przy ul. Chorzowskiej 
103 o powierzchni 0,6357 
ha, księga wieczysta 
GL1G/00086530/7,

• 395/2, obręb Żorek, o po-
wierzchni 1,0077 ha, księga 
wieczysta GL1G00086530/7,

• 73, obręb Żorek, położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej o po-
wierzchni 0,0076 ha, księga 
wieczysta GL1G/00012308/3,

• 74, obręb Żorek, położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej o po-
wierzchni 0,0014 ha, księga 
wieczysta GL1G/00032053/6,

• 22/7,  obręb Żorek, 
położona na płn. od  
ul. Chorzowskiej o po-
wierzchni 0,7109 ha, księga 
wieczysta GL1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu: 2,8339 
ha.
Termin przetargu: 
27 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
netto: 5 990 038,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicy-
towanej wartości prawa własności gruntu  
i budynków za pomocą proporcji z ceny usta-
lonej w przetargu, tj. 65,72% ceny – wartość 
gruntu i 34,28% – wartość budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowa-
nie wieczyste wynosi 25% prawa własności 
gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zo-
stanie doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatko-
wania podatkiem od towarów i usług (VAT), 
stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 
ze zm.).

Wadium: 600 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
20 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej ja-
ko działka nr 658, obręb Żer-
niki, o powierzchni 0,1590 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul.  
I. Mościckiego, zapisanej w KW 
nr GL1G/00005738/4.
Termin przetargu: 
18 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 417 000,00 zł
Wadium: 41 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
14 stycznia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości obejmującej 
niezabudowaną działkę nr 
607/2, obręb Kłodnica, KW 
GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 
20 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 1 768 500,00 zł
Wadium: 176 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
14 stycznia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości obejmującej 
niezabudowane działki nr 606 
i 607/1, obręb Kłodnica KW 
GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 
20 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 3 054 600,00 zł
Wadium: 305 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
14 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudo-
wanej obejmującej działkę nr 
1120/3, obręb Stare Gliwice,  
KW GL1G/00109170/3, przy ul. 
Chemicznej.
Termin przetargu: 
27 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 441 600,00 zł
Wadium: 44 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
21 stycznia 2016 r.

Rokowania, po IV ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż:
• prawa własności niezabudo-

wanej nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej działkę 
nr 710, obręb Sośnica, o po-
wierzchni 0,0037 ha (KW nr 
GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczyste-
go niezabudowanej nierucho-
mości, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, będącej 
w użytkowaniu wieczystym 
Miasta Gliwice, obejmującej 
działkę nr 711, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,1193 ha (KW 
nr GL1G/00046749/3), 

położonych Gliwicach przy 
ul. Korczoka.
Termin rokowań: 
21 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 100 400,00 zł
Zaliczka: 10 100,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpiecze-
nia 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 rokowa-
niach oraz wpłaty zaliczki: 
15 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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

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

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 32, lokal 
nr 9, parter, pow. 75,91 m2,  
3 pokoje, kuchnia, WC,  
2 przedpokoje, korytarz
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 172 300,00 zł 
Wadium: 8700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 10, lo-
kal nr 11, III piętro, pow.  
42,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 93 700,00 zł 
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, 
lokal nr 2a, I piętro, pow. 
32,42 m2 + piwnica 1,15 m2, 
1 pokój, łazienka z WC, po-
mieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 63 800,00 zł 
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 

8 stycznia 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, 
lokal nr 5, III piętro, pow. 
81,08 m2 + piwnica 7,43 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 174 200,00  zł 
Wadium: 8800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. BOHATERÓW GETTA 
WARSZAWSKIEGO 1, lo-
kal nr 8, poddasze, pow.  
60,12 m2 + piwnica 5,55 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia z dostępem do WC z klat-
ki schodowej, pozostającego  
w częściach wspólnych nie-
ruchomości
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 79 800,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal 
nr 12, I piętro - oficyna, pow. 
73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 

przedpokój, WC, pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 
14 stycznia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 93 400,00 zł 
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. REYMONTA 22, lokal nr 
3, parter, pow. 31,41 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC na klatce schodowej 
(części wspólne)
Termin przetargu:  
21 stycznia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 38 300,00 zł 
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 stycznia 2016 r.

 □ UL. DRZYMAŁY 11, lokal nr 
6, I piętro, pow. 29,33 m2 

+ piwnice: 7,23 m2 + 4,76 m2,  
1 pokój, kuchnia, WC, przed-
pokój
Termin przetargu:  
21 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 48 000,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
15 stycznia 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal 
nr V, parter – oficyna, pow. 
195,02 m2, 10 pomieszczeń, 
korytarz, 2 pomieszczenia 
WC, wiatrołap
Termin przetargu:  
14 stycznia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 268 400,00 zł 
Wadium: 13 500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 8, 
lokal nr 8, poddasze, pow. 
47,31 m2 + piwnica 3,10 m2, 
2 pomieszczenia

Termin przetargu:  
14 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 83 900,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
8 stycznia 2016 r.

 □ UL. METALOWCÓW 6, lo-
kal nr II, I piętro, pow.  
131,64 m2, 7 pomieszczeń,  
2 pomieszczenia sanitarne
Termin przetargu:  
21 stycznia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 136 900,00 zł
Wadium: 6900,00 zł

Termin oględzin: 8 stycznia  
2016 r. od godz. 13.35 do 13.50
Termin wpłaty wadium:  
15 stycznia 2016 r.

 □ UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, 
parter, pow. 43,91 m2, 3 po-
mieszczenia
Termin przetargu:  
21 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 43 300,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 8 stycznia  
2016 r. od godz. 13.00 do 13.10
Termin wpłaty wadium:  
15 stycznia 2016 r.

MIESZKALNE

INFORMACJA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Podaje się do publicznej wiadomości, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego  
(uchwała Rady Miasta Gliwice nr XII/297/2015 z 17 grudnia 2015 r.) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 29 grudnia 2015 r., poz. 7641 i wejdzie w życie 29 stycznia 2016 r.

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta 17 grudnia 2015 r. został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej 
i Okulickiego uchwałą nr XII/297/2015.

 
Z tekstem i rysunkiem ww. planu będzie można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

www.bip.gliwice.eu w zakładce: PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miasta - akty prawa miejscowego.  
Plan wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3,  
są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w pokoju nr 521.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

informuje,

że od 1 stycznia 2016 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS został obniżony  
z 11,89 zł za 1m² na 11,49 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Dla lokali zajmowanych przez najemców, 
którzy pomimo ciążącego na nich obowiązku ustawowego nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym 
dochodzie przypadającym na ich gospodarstwo domowe lub których dochody przekraczają ustawowe 
ograniczenia, stawka czynszu pozostaje bez zmian i wynosi 12,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1) II ustny przetarg na wysokość staw-
ki czynszu wolnego na wynajem lo-
kalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Opolskiej 23,  
pow. 34,26 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 8.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

2) II ustny przetarg na wysokość staw-
ki czynszu wolnego na wynajem lo-
kalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Bernardyńskiej 59  
(suterena), pow. 108,80 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 2200,00 zł.

3) II ustny przetarg na wysokość staw-
ki czynszu wolnego na wynajem lo-
kalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Świętojańskiej 29  
(suterena), pow. 33,06 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl
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OGŁOSZENIA

nabór nr KD.210.37.2015.AB-4

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

w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 25 stycznia 2016 r. do godz. 16.00 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. 

nabór nr KD.210.36.2015.KP-6

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 Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 20 stycznia 2016 r. do godz. 16.00 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. 

nabór nr KD.210.38.2015.KP-7

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 Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 29 stycznia 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. 
o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  

w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania.

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Bank Śląski przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub pod nr 
komunikatora gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71  
ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, 

wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione w art. 72  

ust. 3 pkt.5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym dana 
nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, w formie 
aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy lata  
(art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie 
obowiązywała od następnego roku.

Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele mieszkalne,  
a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
Prezesa GUS, może zostać na ich wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% 
kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty 
należy składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez SMS. W celu otrzymywania 
takiej informacji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu
I. Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji rozliczenio-

wej dla potrzeb ZUS i US,
• sporządzanie deklaracji i sprawozdań  

z zakresu PFRON i GUS,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodze-

niu oraz innych dokumentów związanych 
z ubieganiem się przez pracownika o rentę 
lub emeryturę,

• szczegółowy zakres zadań określi przy-
dział czynności.

II. Wymagania na stanowisko referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywatelem polskim lub 

osobą nieposiadającą polskiego oby-
watelstwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego potwierdzoną do-
kumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdolność do czynno-
ści prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych,

• kandydat posiada kwalifikacje zawodowe 
wymagane do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku,

• min. 2-letnie doświadczenie na sta-
nowisku bezpośrednio związanym  
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

• umiejętność obsługi komputera,  
w szczególności takich programów 
jak pakiet MS Office, Płatnik, QWARK, 
PFRON,

• znajomość przepisów z zakresu Karty 
Nauczyciela, prawa pracy, podatkowych 
i ZUS,

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

• kandydat cieszy się nieposzlakowana 
opinią.

W zakresie wykształcenia:

• wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów w zakresie ustaw: 

o finansach publicznych, o pracownikach 
samorządowych oraz o ochronie danych 
osobowych,

• co najmniej 3-letni staż pracy w jednostce 
oświatowej.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
• praca w systemie jednozmianowym, go-

dziny pracy do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• kserokopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifika-

cjach i umiejętnościach,
• oświadczenie o stanie zdrowia niezbęd-

nym do pracy na danym stanowisku,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 mar- 
ca 1999 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 21 stycz-
nia 2016 r. do godz. 14.00 w sekreta-
riacie Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca,  

ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, 
które wpłyną po wskazanym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 32/232-30-33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmo-
wach kwalifikacyjnych, które odbędą się  
22 stycznia 2016 r. (piątek) od godz. 8.00, 
ze wszystkimi kandydatami spełniający-
mi wymogi formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie do  
25 stycznia 2016 r. 
Planowany termin zatrudnienia: od  
1 lutego 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po 3 miesiącach od dnia naboru pod-
legają zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicz-
nienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce,  
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o na-
borze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje oso-
bie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia (wraz z dokumenta-
mi) kopii dokumentu potwierdzającego  
niepełnosprawność.

OFERTY PRACY

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

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

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

• pracownik produkcji – wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, zdolności manualne, do-

kładność, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym; zakres obowiązków: obsługa maszyn 

na linii produkcyjnej przy obsłudze automatów i półautomatów, umowa-zlecenie, miejsce pracy: 

Gliwice, ul. Bojkowska;

• lutowniczy – wykształcenie zawodowe lub techniczne o profilu elektryk/elektronik, znajomość 

schematów elektrycznych oraz symboli elementów elektronicznych, umiejętność montażu prze-

wlekłego (THT) oraz montażu powierzchniowego (SMD), możliwość przyuczenia dla uczniów, 

umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice; 

• operator maszyn sterowanych numeryczne – elektrodrążarki – wykształcenie średnie, możliwość 

przyuczenia, obsługa komputera, znajomość rysunku technicznego, miejsce pracy: Gliwice;

• handlowiec - wykształcenie średnie, min. rok stażu pracy, prawo jazdy kat. B, znajomość środowiska 

MAC, zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów i opieka nad obecnymi klientami firmy, 

działania pro-sprzedażowe (rozsyłanie materiałów informacyjnych i ofert handlowych, rozmowy 

telefoniczne, negocjacje, spotkania z klientami), doradztwo w zakresie oferowanych produktów, 

prezentacje produktów w siedzibie firmy, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• kasjer/sprzedawca – oferta dla osób z orzeczonym st. niepełnosprawności – wykształcenie: brak 

wymagań, doświadczenie na podobnym stanowisku, książeczka do celów sanitarno–epidemiolo-

gicznych, zakres obowiązków: obsługa klientów zgodnie z przyjętymi standardami firmy, obsługa 

kasy fiskalnej i terminala płatniczego, obsługa stanowiska mięso i wędliny, zarządzanie towarem, 

dbanie o czystość w markecie, dwie zmiany, miejsce pracy: Rudziniec.

Oferty z 4 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI

http://www.pup.gliwice.pl/
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WYDARZENIA

24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach, pod hasłem „Mierzymy wysoko”, odbędzie się 10 stycznia na Rynku.  
Jak co roku nie zabraknie atrakcji: będą koncerty, wydarzenia sportowe i pokazy. 

Gliwicki samorząd od kilkunastu 
lat wspiera organizację finałów WOŚP,  
a efektów zbiórki nie trzeba szukać dale-
ko - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy do tej pory przekazała gliwickim insty-
tucjom sprzęt o łącznej wartości ponad  
885 tys. zł. W tym roku dochód z akcji zo-
stanie przeznaczony na pomoc najmłod-
szym i seniorom. Podczas zeszłorocznej 
akcji  stowarzyszenie GTW oraz Fundacja 
Biegamy z Sercem zebrały w Gliwicach 
107 tys. zł. W trakcie finału w całym 
mieście kwestować będą setki wolonta-
riuszy. Każdy powinien mieć przy sobie 
identyfikator, puszkę i naklejki-serduszka. 
Zbiórka pieniędzy to jednak nie wszystko.

Muzycznie…
Jak na orkiestrę przystało,  

w dniu finału nie zabraknie koncer-
tów. Tym razem usłyszymy muzyczny 
miks rocka, reggae, ska, punkrocka, 
hip-hopu i disco-polo. Tegoroczny-
mi gwiazdami wielkoorkiestrowego 
koncertu na scenie zbudowanej na 
gliwickim Rynku będą: Sztywny Pal 
Azji, Siła-Z-Pokoju-Version-Records, 
Plagiat 199 oraz Skaner. Koncerty roz-
poczną się o godz. 16.00, ale na Rynek 
warto przyjść już w południe – wtedy 
otwarte zostaną stoiska organizacji 
pozarządowych i punkty z ciepłymi 
napojami, jedzeniem i słodkościami.  
W programie gliwickiego finału zna-
lazły się też atrakcje dla fanów wido-
wiskowych pojazdów. Na Rynek wjadą 
motocykle (dzięki rodzimemu Klubowi 
WRM i pyskowickim „Sąsiadom”),  
a gliwicka jednostka wojskowa zapre-
zentuje maszyny bojowe. Będą też gry 
i zabawy dla najmłodszych. Tradycyjnie 
o godz. 20.00 zaplanowano „światełko 
do nieba” czyli pokaz sztucznych ogni. 

Artystycznie…

Podobnie jak w ubiegłym roku swoją 
cegiełkę do tej charytatywnej akcji do-
łożyli artyści. W ramach akcji „Gliwiccy 
Artyści i Darczyńcy na rzecz WOŚP 2” do 
Stacji Artystycznej Rynek trafiło kilkadzie-
siąt prac. W zbiórce wzięli udział nie tylko 
malarze, autorzy grafik czy rysunków, ale 
też kolekcjonerzy i firmy, które przeka-
zały na ten szczytny cel różnego rodzaju 
dzieła sztuki. W zbiórkę włączyli się 
ubiegłoroczni darczyńcy, ale nie zabrakło 
też nowych ofiarodawców. Wśród prac 
znalazły się także zdjęcia wykonane przez 
uczestników warsztatów fotograficznych 
„Foto Stacja”. Zebrane dzieła złożą się na 
wyjątkową wystawę w Stacji Artystycz-

nej RYNEK, która zostanie otwarta 8  
i potrwa do 13 stycznia. Będzie można 
je oglądać i licytować podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Gliwicach.

Na sportowo…
Za nami Turniej Futsalu o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miasta i starcie 
GTW Piastunek Gliwice z Rolnikiem B. 
Głogówek. Podczas meczów kwesto-
wano na rzecz WOŚP, odbyły się też 
licytacje, a to dopiero początek spor-
towo-orkiestrowych atrakcji. Wzorem 
lat ubiegłych w dniu finału odbędzie się 
wielkoorkiestrowy bieg. Biuro zawodów 
zostanie otwarte o godz. 9.00 przy Parku 
Handlowym Arena, a start zaplanowano 

na godz. 12.00. Zawodnicy będą mieć do 
pokonania wybrany przez siebie dystans 
(od 2 do 10 km). Technika jest dowolna: 
bieg, marsz lub marsz nordic walking, 
spacer z psem czy wózkiem dziecięcym 
– najważniejszy jest szczytny cel, ale  
i dobra zabawa. Każdy uczestnik otrzyma 
pakiet upominków, kupon na posiłek,  
a na mecie na każdego będzie czekała pa-
miątkowa statuetka. – Jak zawsze liczymy 
na „przebierańców”, którzy swoimi cieka-
wymi i kolorowymi strojami podkreślają 
niepowtarzalną atmosferę WOŚP – doda-
je Artur Szcześniak, pomysłodawca akcji 
i prezes Fundacji „Biegamy z Sercem”. 
Szczegółowe informacje dotyczące m.in. 
trasy i opłaty startowej można znaleźć na 
stronie www.biegamyzsercem.pl. 

WOŚP w Gliwicach  
– muzycznie, artystycznie i na sportowo!

Koncerty i wspólne „światełko do nieba” co roku przyciągają tłumy. Tym razem na publiczność czeka muzyczna mieszanka rocka, reggae, 
ska, punkrocka, hip-hopu i disco-polo.

Gliwicką tradycją stał się również Bieg Orkiestrowy. W tym roku odbędzie się już po raz 
piąty – tym razem wystartuje z terenu CH Arena

Wśród dzieł, przekazanych na charytatywne licytacje, znalazł się m.in. obraz zwycięzcy 
Gliwickiego Przeglądu Artystycznego G.Part – Mirosława Słomskiego
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