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Przestańmy
się truć! >> 8
Wielkimi krokami zbliża się
pierwsza premiera Teatru
Miejskiego w Gliwicach.
Nowy zespół artystyczny
22 stycznia zaprezentuje
„Dom Spokojnej Młodości”, spektakl dramatyczno-muzyczny z bardzo
rozbudowaną choreografią. Nad widowiskiem
czuwa Łukasz Czuj, reżyser,
współautor scenariusza
i dyrektor artystyczny gliwickiego teatru. Trwają
ostatnie próby.

fot. P. Wróbel

Kurtyna
w górę!

>> 16

fot. M. Foltyn

fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara

Ostatni
z 316

Kapitan Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący cichociemny, został uhonorowany Medalem Pro
Patria oraz szablą oficerską. Okazją do wręczenia
odznaczenia były 96 urodziny komandosa o pseudonimie „Upłaz”. Uszanowanie,
kwiaty oraz list z życzeniami
złożył w imieniu prezydenta Gliwic sekretarz miasta,
Andrzej Karasiński.

>> 3

Za kilka miesięcy mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję głosować na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w przyszłym
roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Już dziś warto
zmobilizować sąsiadów i ustalić, co dla osiedla jest najważniejsze.
Nabór wniosków na zadania jednoroczne ruszy 6 lutego i potrwa
do 24 lutego. Na co trzeba zwrócić uwagę?

>> 4

druga strona w obiektywie
Mimo mrozu przyszli tłumnie (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Dobry krok na nowy rok

Niespodzianka w Palmiarni!

Wystarczą dwie minuty, aby uratować urodę, zdrowie i przede wszystkim życie. Tyle
trwa mammografia. Na bezpłatne badanie piersi w nowoczesnym mammobusie
zaprasza gliwiczanki Centrum Onkologii w Gliwicach. Specjalnie oznakowany pojazd
będzie stał na parkingu przy Gliwickim Centrum Handlowym między 25 i 27 stycznia
oraz od 30 do 31 stycznia (w godz. 10.00–17.00). Bezpłatną mammografię będą mogły
wykonać ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat. O ich komfort zadbają kobiety
-techniczki wykonujące badanie. Nie trzeba się rejestrować. Należy jedynie pamiętać
o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz zdjęć z poprzedniej mamografii – o ile
była wykonana. Bezpłatne badanie przysługuje zawsze co dwa lata. (fot. IO Gliwice)

3 nowe okazy można podziwiać w gliwickiej Palmiarni. Ryby z rodzaju Cichla dołączyły
do największego zbiornika prezentującego środowisko wód Amazonii. – To dorosłe
egzemplarze, mają od 40 do 70 cm długości. Mienią się barwami: żółtą, czarną i czerwoną. Zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców akwarium i zaaklimatyzowały się
w nowym środowisku – mówi Barbara Trzebińska, zastępca kierownika Palmiarni.
Niezwykły klimat oraz stale pojawiające się nowości przyciągają do Palmiarni tłumy
odwiedzających. W 2016 r. padł kolejny rekord. Gliwickie tropiki odwiedziło 192 484
gości! Uwaga! Podczas ferii Palmiarnia będzie czynna również w poniedziałki, 16 i 23
stycznia, w godz. od. 9.00 do 18.00. (fot. MZUK)

Piłkarze Piasta Gliwice wznowili treningi! Szczegóły na stronie 16. (fot. piast-gliwice.eu)
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Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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aktualności

Będzie rekord?
200 wolontariuszy w kilkudziesięciu punktach miasta. Wielka scena
na Rynku i koncert z udziałem gwiazd. Tysiące gliwiczan będących
na „tak” w słusznej sprawie. Dużo ruchu. Dużo radości. Dużo dobra.
Zbliża się jedyny TAKI dzień w roku. 15 stycznia (niedziela) po raz 25.
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będzie się działo!
W zeszłym roku do puszek WOŚP gliwiczanie wrzucili rekordowe 160 tys. zł.
Pobito wcześniej ustanowiony rekord. I tak
jest już od kilku lat. W tym roku ma być podobnie – ludzie zaangażowani w zbiórkę
mają nadzieję, że doliczą się jeszcze większej góry pieniędzy, która – przypomnijmy
– zostanie przekazana na potrzeby dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
zapewnienie godnej opieki i leczenia
seniorom. W kilkudziesięciu punktach
Gliwic kwestować będzie blisko 200 wolontariuszy. W tym roku po raz pierwszy
będzie można także przekazać pieniądze
na WOŚP przy użyciu karty płatniczej.
W głównej siedzibie gliwickiego sztabu,
Stacji Artystycznej Rynek, przez cały dzień
do dyspozycji darczyńców będzie specjalny
terminal. Warto śledzić także internetowe
licytacje – pojawiają się w nich również
gliwickie akcenty. Bumar-Łabędy oferuje...
ekstremalną jazdę czołgiem na terenie zakładowego poligonu.
Wymierne efekty tego kolorowego
i głośnego zamieszania widać w gliwickich szpitalach. WOŚP gra już ćwierć
wieku, więc pomoc – a z nią specjalistyczny sprzęt medyczny – siłą rzeczy
musiały trafić do naszego miasta. Naj-

więcej aparatury oklejonej czerwonymi
serduszkami widać w Szpitalu Wielospecjalistycznym przy ul. Kościuszki. Na
Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży o życie i zdrowie najmłodszych
gliwiczan dba (poza personelem) m.in.
nowoczesny inkubator i aparat USG.
Wartość orkiestrowego sprzętu w tej
placówce to ponad 430 tys. zł. Wsparcie
WOŚP dotarło też do Specjalistycznego
Centrum Medycznego Diasomed przy
ul. Młyńskiej oraz Gliwickiego Centrum
Medycznego, a także do straży miejskiej
i policji. Z dużym prawdopodobieństwem
wielu z nas korzystało już z tego sprzętu
albo zna kogoś, komu był potrzebny.
Orkiestra zagra w całym mieście także
dzięki wolontariuszom, którzy bezinteresownie zbierają datki oraz włączają się
w sprawy organizacyjne. A jest co robić!
Centrum wydarzeń związanych z 25. finałem WOŚP w Gliwicach zlokalizowane
będzie na Rynku. To serce miasta, a serce
jest przecież symbolem orkiestry. Wielka
i kolorowa manifestacja dobroci i wzajemnej pomocy rozpocznie się w niedzielę
o godz. 12.30. Na płycie Rynku pojawią
się food trucki pełne pyszności oraz motocykliści z klubu WRM Gliwice, którzy na-

godz. 14.00

robią dużego hałasu, oznajmiając światu,
że w Gliwicach zaczęło się.
Do akcji wkroczą gliwickie mażoretki oraz judocy z klubu Kata Guruma.
O godz. 14.00 rozpoczną się koncerty
i od razu czeka nas mocne uderzenie,
bo na scenie jako pierwsza zaśpiewa
Cleo! Później zobaczymy wykonawców związanych z Gliwicami: Agencję
Artystyczną PASJArt, rockową grupę
Lucarna oraz TotentON & Typy Typy.
Punktualnie o godz. 20.00 wystrzeli
Światełko Do Nieba. Pokaz fajerwerków
przypadnie do gustu tym, którzy od sylwestra tęsknią za sztucznymi ogniami
– będzie bardzo widowiskowy! Tuż po

godz. 20.00

nim, jako gwiazda finału, zagra kultowy
zespół Rezerwat.
Poza finałową imprezą na Rynku,
15 stycznia zaplanowano także koncert
zespołu Future Folk Stanisława Karpiela-Bułecki w CH Forum (ul. Lipowa 1).
Artyści pojawią się na scenie o godz.
17.30. Amatorzy biegania spotkają się
natomiast przy PH Arena (al. Nowaka-Jeziorańskiego 1). Tam wystartuje VI
Gliwicki Bieg Orkiestrowy, organizowany
przez fundację Biegamy z sercem.
Gliwicki finał WOŚP jest organizowany przez Stowarzyszenie GTW przy
finansowym wsparciu Miasta Gliwice.

(mm)

 dokończenie ze str. 1

Aleksander Tarnawski – oficer Armii
Krajowej, kapitan broni pancernej. Należał do komandosów polskiego podziemia, był szkolony w Wielkiej Brytanii do
zadań specjalnych. Podczas wojny wykonywał trudne misje konspiracyjne. Z 316
cichociemnych komandosów AK w działaniach wojennych zginęło 112. Obecnie
żyje już tylko jeden z nich – Aleksander
Tarnawski – ostatni cichociemny.
Podczas uroczystości z okazji 96
urodzin Tarnawskiego, która odbyła się
w kultywującej tradycje cichociemnych
jednostce wojskowej Wojsk Specjalnych
AGAT, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych wręczył solenizantowi
Medal Pro Patria przyznawany za szczególne zasługi na rzecz zachowania pamięci
o walce niepodległościowej.
– Cichociemni to była elita elit. 316
wspaniałych rycerzy niepodległości, dla
których etos bezinteresownej służby Rzeczpospolitej, zwłaszcza w trudnych czasach
II wojny światowej, był najważniejszy.
Aleksander Tarnawski to człowiek niezwykle pogodny, który skromnie zawsze powtarza, że nie dokonał niczego wielkiego,
tylko zachował się jak należało w czasach
próby. To najlepsza lekcja płynąca z życiorysu kapitana – być wiernym wartościom
takim, jak bezinteresowna służba Polsce.
Honor i oddanie sprawie – tym cechuje się
człowiek, który kocha ojczyznę i chce służyć

wspólnocie – mówił podczas uroczystości
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Aleksander Tarnawski urodził się
8 stycznia 1921 r. w Słocinie. Studiował
chemię na Uniwersytecie Lwowskim.
Po wybuchu wojny przedostał się przez
Węgry do Francji, gdzie rozpoczął służbę
w 1. Dywizji Grenadierów. Został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam służył
w 16. Brygadzie Pancernej, a następnie 1.
Dywizji Pancernej. Przeszedł intensywne
szkolenie dla cichociemnych – żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych, których zadaniem,
po desancie do okupowanej Polski, była
walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy. Zajmowali się
też organizacją i szkoleniem ruchu oporu
w kraju. Po zakończeniu ćwiczeń w Wielkiej
Brytanii, nocą z 16 na 17 kwietnia 1944 r.,
Tarnawski został zrzucony niedaleko Góry
Kalwarii w ramach operacji Weller 12.
Po desancie do Polski dostał przydział do
okręgu AK Nowogródek. Po zakończeniu
wojny zamieszkał w Gliwicach.
– Jestem zżyty ze Śląskiem. Zamieszkałem w Gliwicach, bo na Politechnikę
Śląską przenieśli się profesorowie i laboranci Politechniki Lwowskiej, na której i ja
studiowałem. Dobrze się tutaj czuję. To
piękne miasto, ze szczególną atmosferą.
Bardzo lubię spacerować po miejskim
parku. Bardzo dobrze mi się tu mieszka –
mówi Aleksander Tarnawski.
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fot. M. Foltyn

Ostatni z 316
W imieniu prezydenta Gliwic kwiaty oraz list gratulacyjny wręczył solenizantowi sekretarz
miasta, Andrzej Karasiński. W uroczystości wzięli udział m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezes zarządu Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, zastępca dowódcy
Jednostki Wojskowej AGAT, dowódca Jednostki Wojskowej GROM

Kapitan jest aktywny i często spotyka
się z młodzieżą, wśród której propaguje
tradycje patriotyczne. Jest żywym pomnikiem historii i skarbnicą wiedzy o czasach
minionych. Sam jednak stara się skupiać na
przyszłości. O jego losach powstała książka
„Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim „Upłaz”.
– Nie wydaje mi się, żebym zrobił coś
wielkiego, nie miałem najmniejszego
wpływu na rozgłos. Autorzy książki poprosili mnie o rozmowę, a ja nikomu nie
odmawiam. Patrzę przed siebie, jestem
w dobrej kondycji, mam wiele pomysłów.
Czuję się młodo i chcę jeszcze wiele rzeczy
zrobić w swoim życiu – mówi Tarnawski.
7 września 2014 r., w wieku 93 lat,
kapitan Tarnawski wykonał w tandemie

spadochronowym kolejny skok z żołnierzami jednostki GROM z wysokości
2 tys. metrów. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
26 października 2016 r., przy kościele
garnizonowym pw. św. Barbary, odsłonięto pomnik „Gliwiccy cichociemni”. W uroczystości wziął udział kapitan Tarnawski.
Na monumencie wyryto nazwiska gliwickich cichociemnych: Aleksandra Tarnawskiego oraz Edwarda Kiwera pseud. „Biegaj” (1919–1987), Bolesława Polończyka
pseud. „Kryształ” (1906–1996), Leszka
Ratajskiego pseud. „Żal” (1907–1975),
Bogusława Wolniaka pseud. „Mięta”
(1907–1986) i Antoniego Żychiewicza
pseud. „Przerwa” (1919 –2005).
(mf)
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gliwicki budżet obywatelski 2018

Kiedy? Kto? Jak? Gdzie?
Za kilka miesięcy mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję głosować na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Już dziś warto zmobilizować sąsiadów i ustalić, co dla osiedla jest
najważniejsze. Nabór wniosków na zadania jednoroczne ruszy 6 lutego i potrwa do 24
lutego. Na co trzeba zwrócić uwagę?
W grudniu prezydent Gliwic podpisał zarządzenie
w sprawie zasad budżetu obywatelskiego. Podobnie
jak w roku ubiegłym podwyższył kwotę – jest ona
o 1 mln zł większa niż w poprzedniej procedurze. Kwota 4,5 mln zł została rozdysponowana pomiędzy 21
osiedli tak, aby każde z nich, jeśli mieszkańcy się zmobilizują, mogło zrealizować przynajmniej po jednym
przedsięwzięciu ważnym dla osiedla.
Warto jak najszybciej porozmawiać z sąsiadami i zastanowić się wspólnie, czego najbardziej brakuje
w najbliższym otoczeniu. Zebrane propozycje należy
opisać we wnioskach i złożyć je w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach. Pamiętajmy, że od tego roku we wnioskach mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale też
tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (po
uprzednim uzyskaniu ich zgody). Wnioskodawcy mogą
też liczyć na ścisłą współpracę z wydziałami Urzędu
Miejskiego zajmującymi się konkretnymi zagadnieniami lub pracownikami miejskich jednostek.

Jak rozdzielono pieniądze?

40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski trafi w równych częściach do wszystkich 21
osiedli. 60% środków zostanie rozdzielone między
osiedla, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Każde osiedle będzie miało do dyspozycji nie
mniej niż 80 tys. zł. Kwoty przeznaczone na realizację zadań w ramach procedury budżetu obywatelskiego, w poszczególnych osiedlach, zostały
podane na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz w infografice (poniżej).

Wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, zostaną poddane głosowaniu gliwiczan – od 15 maja do 12 czerwca. Zadania, które
uzyskają największe poparcie społeczne, będą miały
szanse na realizację w przyszłym roku.
Chcesz mieć realny wpływ na to, na co zostaną wydane pieniądze z GBO? Napisz wniosek i złóż go
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach!

6–24 lutego
CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski na realizację najważniejszych dla lokalnej społeczności zadań będą mogli składać gliwiczanie, których
pomysły zyskały aprobatę nie mniej niż 15 osób. Będą je
też mogli składać radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, Rady
Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta.
Formularz wniosku do pobrania i wydruku dostępny jest
na stronie www.gliwice.eu pod hasłem ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. Formularz w wersji papierowej
można natomiast otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul.
Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Prezydenta i Rady
Miasta, a także w Biurze Podawczym w filii UM przy ul.
Jasnej 31A (w godzinach urzędowania: pn.–śr. w godz.
8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).
Wypełnione wnioski (maksymalnie 3 od każdego podmiotu) należy złożyć w Biurze Podawczym UM przy
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Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej

www.gliwice.eu
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
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BRZEZINKA

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia
złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może
wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds.
osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów
UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00,
czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).
Pamiętajmy! Zarówno osoby składające wnioski, jak i popierające je, muszą w bieżącym roku ukończyć 16. rok życia.
Można osobiście złożyć maksymalnie 3 wnioski i poprzeć
dowolną liczbę wniosków. Szczegółowa prezentacja „Jak
wypełnić wniosek?” dostępna jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.
e
6 lutego–1 marca
pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

u

PUBLIKACJA SKANÓW WNIOSKÓW
NA STRONIE WWW

Skany złożonych wniosków zostaną opublikowane na
stronie www.gliwice.eu w zakładce ,,GLIWICKI BUDŻET
OBYWATELSKI” w terminie do 5 dni roboczych od dnia
ich złożenia, wraz z podaniem nazwy wydziału Urzędu
Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ich weryfikację.

27 lutego–28 kwietnia
SPRAWDZANIE WNIOSKÓW
Wnioski na realizację zadań jednorocznych podlegają
weryfikacji formalnej i merytorycznej. To, czy dane zadanie jest możliwe do wykonania, weryfikują pracownicy
poszczególnych wydziałów UM zajmujący się konkretny-

Ile dla osiedli?

czechowice

ŁABĘDY

ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii UM
przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, z dopiskiem
na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP.

trynek

bojków

ligota
zabrska

236 531 zł
662
331

130 975 zł
98 196

123 358 zł
162
81

97 291 zł
50
25

245 786 zł
367 734

116 576 zł
134
67

322 849 zł
529 1058

165 629 zł
178 356

130 443 zł
200
100

167 905 zł
388
194

287 390 zł
469 938

372 752 zł
649 1298

185 065 zł
434
217

280 016 zł
429 858

303 003 zł
978
489

357 609 zł
626 1252

103 497 zł
82
41

271 322 zł
840
420

176 280 zł
400
200

286 798 zł
455 910

138 925 zł
228
114

4 500 000 zł
kwota na realizację zadań w osiedlu
minimalna liczba głosów

próg dla aktywnych (liczba głosów)
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gliwicki budżet obywatelski 2018
Harmonogram realizacji procedury
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
w 2017 r.:

• 6 lutego–24 lutego: nabór wniosków na realizację
zadań jednorocznych
• 6 lutego–1 marca: publikacja skanów wniosków na
stronie internetowej
• 27 lutego–28 kwietnia: weryfikacja formalna
i merytoryczna złożonych wniosków
• 4 maja: publikacja na stronie internetowej wyników
weryfikacji wraz z uzasadnieniem (w przypadku
wniosków zweryfikowanych negatywnie)
• 4 maja: ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania
• 4 maja–12 czerwca: kampania informacyjna dotycząca osiedlowych list zadań, które poddane
zostaną pod głosowanie oraz zasad głosowania
• 15 maja–12 czerwca: głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań
• 13 czerwca–13 lipca: ustalanie wyników głosowania
• 14 lipca: ogłoszenie wyników głosowania
• 17 lipca–29 września: kampania informacyjna
dotycząca wyników głosowania
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) z mieszkańcami:
• 3 października (wtorek), Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6),
początek o godz. 17.00
• 10 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), początek o godz. 17.00
• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury
budżetu obywatelskiego na 2018 rok
• 14–28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2018 rok
• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji
mi zagadnieniami lub pracownicy miejskich jednostek.
Pod uwagę będą brane różne aspekty. Urzędnicy sprawdzą m.in., czy zadanie nie jest już w trakcie realizacji lub
nie znajduje się w najbliższych planach, nie koliduje z inną,
realizowaną w pobliżu inwestycją. Sprawdzą też, czy poszczególne zadania da się zrealizować w ramach jednego
roku budżetowego i czy nie przekraczają kwoty, jaka została przeznaczona na realizację zadań w danym osiedlu.

4 maja
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WERYFIKACJI
ORAZ OSIEDLOWYCH LIST ZADAŃ
ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
Na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” zostaną zamieszczone wyniki weryfikacji wniosków wraz z uzasadnieniem (w przypadku
wniosków zweryfikowanych negatywnie). Opublikowane zostaną również osiedlowe listy zadań, na których
podana będzie szacunkowa wartość realizacji każdego
zadania zakwalifikowanego do etapu głosowania.
W mieście i osiedlach będzie prowadzona akcja informacyjna na ten temat. Ważne! Wyniki głosowania na
zadania z osiedlowej listy zadań będą wiążące, jeżeli na
wszystkie zadania łącznie zgłoszone dla danego osiedla
zagłosuje nie mniej osób, niż liczba ogłoszona przez Prezydenta Miasta na stronie internetowej www.gliwice.
eu (oraz podana w infografice). Warto zachęcić więc
rodzinę, znajomych i sąsiadów do włączenia się do tej
inicjatywy. Im więcej osób się zaangażuje, tym większa
szansa, że zadanie zostanie zrealizowane.

ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów
UM. Podczas trwania głosowania, na stronie internetowej
www.gliwice.eu, pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”, będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów,
które zostały oddane na poszczególne zadania w każdym
z osiedli i ile głosów brakuje, by głosowanie na zadania
w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie – w każdej chwili można zareagować
– zintegrować się i zmobilizować do oddawania głosów
najbliższych, znajomych czy sąsiadów.
osoba uprawniona do głosowania
GDZIE? Każda
będzie mogła oddać głos w formie elek-

tronicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego na stronie www.gliwice.eu od 15 maja
od godz. 8.00 do 12 czerwca do godz. 16.00) lub w formie
tradycyjnej – poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze w wersji papierowej będą dostępne
w 20 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – w budynkach Urzędu Miejskiego
oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tych miejscach będzie także można zostawić wypełnione formularze. Głos będzie można również oddać, wysyłając wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Każdy
mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno
zadanie. W czasie głosowania osiedlowe listy zadań, wraz
z opisem i szacunkową wartością, pojawią się na stronie
internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”, w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych (lista
poniżej).

BONUS ZA AKTYWNOŚĆ
Środki niewykorzystane w poszczególnych osiedlach
zostaną zsumowane i rozdzielone pomiędzy osiedla,
w których został przekroczony próg dla aktywnych.
Wymagane progi dla poszczególnych osiedli zostały
przedstawione na wykresie na stronie 4 (dostępne
są również na stronie www.gliwice.eu w zakładce
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI).

„Chcemy TU stworzyć…”.
Gdzie znaleźć informacje o własności?
W geoportalach Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (http://msip-mapa.um.gliwice.pl/)
dostępne są narzędzia umożliwiające pozyskanie
podstawowych informacji o własności działki,
przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czy powierzchni działki.
Szybkie pozyskanie informacji możliwe jest poprzez
wykorzystanie narzędzia „Informacja o obiekcie”
(niebieska kostka z literką „i” na pasku ikon) czy
funkcji „Raport” w wyszukiwarce uniwersalnej (kostka z lupką na pasku ikon). Funkcja ta umożliwia
wygenerowanie – w wersji do wydruku – raportu
zawierającego informacje o numerze działki, jej
powierzchni czy własności oraz fragment mapy
z lokalizacją wyszukanego obiektu.

14 lipca
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną zrealizowane? Tego dowiemy się 14 lipca. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) oraz w „Miejskim Serwisie
Informacyjnym – GLIWICE”. Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na osiedlowej liście zadań uzyskały
największą liczbę głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe
zadania z puli dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców
przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2018 r., jeżeli na
osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców,
niż minimalna liczba głosów określona dla danego osiedla.

Październik. EWALUACJA PROCEDURY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W październiku odbędą się spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami. Będą okazją do podsumowań i dyskusji o tym,
co ewentualnie warto jeszcze zmienić w procedurze budżetu obywatelskiego.
(kik)

15 maja–12 czerwca
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO?

Na zadania jednoroczne może głosować
każdy mieszkaniec Gliwic (konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
daty urodzenia).

JAK?

Każdy może oddać tylko jeden głos wyłącznie
na jedno wybrane zadanie. Aby oddać głos,
należy wypełnić formularz w wersji papierowej lub elektronicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza,
mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze,
ul. Zwycięstwa 21 (wejście od
ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego)
2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa 21 (wejście
od ul. Zwycięstwa)
3. Filia Urzędu Miejskiego,
Biuro Podawcze,
ul. Jasna 31A
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4. Biblioteka Centralna,
ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3

13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a
14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1
(CH Forum)

5

aktualności
fot. www.konspiracyjnewojskopolskie.pl

Ważne dla
mieszkańców

Wydział Podatków i Opłat UM informuje, iż od 1 stycznia 2017 r.
obowiązują nowe wzory niektórych formularzy podatkowych.
Na skutek podjętej w dniu 17 listopada 2016 r. uchwały RM w Gliwicach nr
XXI/521/2016 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzono nowe druki deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (DO-1) oraz
składanych wraz z nią załączników: DON-1
Dane o nieruchomościach zamieszkałych,
DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz DOO-1 Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych.
Wszystkie osoby, które po 1 stycznia
2017 r. składają pierwszą lub nową dekla-

rację bądź dokonują korekty już złożonego
dokumentu deklaracji, muszą to uczynić
na nowych drukach (dotychczasowe formularze przestają obowiązywać).
Zmianie uległ także druk Dane
o zwolnieniach w podatku od nieruchomości (DOZ-N).
Wzory nowych druków są dostępne na
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(Wirtualne Biuro Obsługi / Formularze do
pobrania / Wydział Podatków i Opłat).
Druki można też pobrać osobiście
w siedzibie Urzędu w Wydziale Podatków i Opłat:
• w pok. 450 – formularze deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• w pok. 467 oraz w punkcie informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat
w Biurze Obsługi Interesantów – Dane
o zwolnieniach w podatku od nieruchomości DOZ-N. 
(po)

Dzięki wsparciu m.in. gliwiczan paczki z żywnością trafią do kombatantów zza Buga.
W mieście udało się zebrać 800 kg żywności

57 paczek
jedzie na Kresy

800 kg żywności dla polskich kombatantów i Polaków żyjących na Kresach
Wschodnich zebrali w Gliwicach przedstawiciele stowarzyszenia Odra-Niemen w ramach drugiej ogólnopolskiej akcji Rodacy – Bohaterom.

Konwój z żywnością wyruszy na
Kresy za kilka dni. Ciężarówki zawiozą
z Gliwic kilkadziesiąt paczek z żywnością
o wadze 800 kg.
– Udało nam się zgromadzić o 100
kg żywności więcej niż w ubiegłym
roku. Z 800 kg prowiantu stworzyliśmy
57 wzorcowych paczek. Dodatkowo do
siedziby stowarzyszenia trafiło 230 kg
darów, którymi uzupełniliśmy paczki.
Dary pojadą w okolice Lwowa, Żytomierza i Stanisławowa oraz na Litwę. Bardzo

dziękuję wszystkim darczyńcom w imieniu stowarzyszenia i kombatantów zza
Buga. Daliście tym ludziom coś więcej niż
tylko 3 kg cukru czy litr oleju – daliście im
nadzieję, wiarę i miłość, której tak potrzebują – mówi Daniel Porębski, koordynator zbiórki Stowarzyszenia Odra-Niemen
na terenie powiatu gliwickiego z Konspiracyjnego Wojska Polskiego – Gliwice.
Na Kresach Wschodnich w różnych,
często trudnych warunkach, żyje blisko
100 kombatantów. 
(mf)

W tych zawodach znajdziesz pracę
Powiatowy Urząd Pracy opublikował „Barometr Zawodów 2017” dla Gliwic i powiatu gliwickiego. Z zestawienia wynika, że w tym roku
problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, spawacze i wykwalifikowani pracownicy
ogólnobudowlani. Kto jeszcze?

6

Ze względu na sporą rotację pracowników w sektorze gastronomicznym, będą
poszukiwani kucharze, kelnerzy czy pomoce kuchenne. Eksperci powiatowi biorący
udział w badaniu przewidują także, że na
brak zajęcia nie będą narzekać fryzjerzy,
sprzedawcy, krawcy czy ślusarze. Praco-

dawcy będą poszukiwać też pracowników
posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, m.in. lekarzy, architektów, administratorów baz danych czy programistów.
– Z „Barometru Zawodów” wynika,
że na rynku pracy jest zbyt wielu socjologów, ekonomistów i nauczycieli przed-

Fot. Freepik / Shutterstock / TeKa

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosi
4,3% i jest jedną z najniższych w regionie
(stan na 31.11.2016 według wyliczeń
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach). Wskaźnik dla całego województwa
śląskiego wynosi odpowiednio 6,6%, a dla
całej Polski 8,2%. Z roku na rok liczba
liczba gliwiczan pozostających bez pracy
zmniejsza się. W zeszłym roku stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 5,7%.
Tegoroczny „Barometr Zawodów ”
pokazuje, że pracodawcy, którzy prowadzą swoją działalność w Gliwicach,
będą mieli coraz większe problemy
ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. – W 2017
roku na gliwickim rynku pracy będzie
brakować m.in. brukarzy, lakierników,
cieśli, elektromonterów, dekarzy,
cukierników, kosmetyczek – mówi
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” Mariola Morcinek
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. – W gliwickich zakładach będzie
brakować też magazynierów, kierowców wózków widłowych, operatorów
zaawansowanych maszyn, spedytorów,
logistyków – dodaje.

miotów ogólnokształcących. Ze względu
na zawirowania w branży wydobywczej
górnicy czy operatorzy maszyn górniczych, a także inżynierowie inżynierii środowiska również nie będą poszukiwani
przez lokalnych pracodawców – mówi
Mariola Morcinek.
„Barometr Zawodów” jest ogólnopolskim badaniem jakościowym, które prognozuje sytuację na rynku pracy w poszczególnych profesjach w perspektywie
jednego roku. Opisuje zawody deficytowe, nadwyżkowe oraz zrównoważone,
czyli takie, w których liczba ofert pracy
będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia w danej profesji.
Badanie jest przeprowadzane na
zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim jest koordynowane przez
wojewódzkie urzędy pracy.
Pomysł na „Barometr Zawodów” zrodził się w Szwecji. W Polsce realizowany
jest od 2010 roku (w Małopolsce), a od
2015 roku w całym kraju. Szczegółowe raporty dla poszczególnych miast, powiatów
i województw można pobrać za darmo na
stronie www.barometrzawodow.pl. (pm)
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podsumowanie

Rok udanych inwestycji
Największy wpływ na rozwój naszego miasta mają inwestycje. Mniejsze i większe – wszystkie ważne, bo przeprowadzone
z myślą o mieszkańcach. Oto nasz subiektywny przegląd przedsięwzięć (nie wszystkich), zrealizowanych w ubiegłym roku.

STYCZEŃ

LUTY

 Starówka jest gotowa. Zmodernizowano uliczki na całej Starówce, czyniąc z niej
architektoniczną perełkę.
 Tłumy gliwiczan i gości z innych miast
Polski uczestniczyły w otwarciu Domu
Pamięci Żydów Górnośląskich przy ul. Poniatowskiego.

 Przy ul. Pszczyńskiej otwarto nowy
komisariat „trójki”. Inwestycja o wartości 15 mln zł powstała na działce, którą
policji przekazał gliwicki samorząd.

Zabytek zmodernizowano dzięki dotacji Samorządu Miasta Gliwice. Inwestycja zdobyła
główną nagrodę w plebiscycie Marszałka
Województwa na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego w kategorii
rewitalizacja.
 ZM Bumar podpisał nowy kontrakt
(na niemal 2,5 mld zł) na modernizację
128 niemieckich czołgów Leopard.

 Zakończono modernizację Willi Caro.
Inwestycja o wartości 1,5 mln zł została
sfinansowana z budżetu miejskiego.
 Odrestaurowano zabytkową willę
Neumanna przy ul. Rybnickiej. Nowa
siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji została zaprojektowana
przez Zalewski Architecture Group.
 Dzięki miejskim środkom wyremontowano Zespół Szkół Specjalnych przy
ul. Dolnej Wsi.

MARZEC
19 marca oficjalnie otwarto Drogową
Trasę Średnicową. To jedna z najistotniejszych inwestycji drogowych w historii Gliwic.
Przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla
całego regionu. Podczas uroczystego otwarcia mieszkańcy mogli przespacerować się
nowoczesnym tunelem.

 Rozpoczęła się likwidacja pozostałości po starym torowisku tramwajowym
przy ul. Daszyńskiego.

 Zakończyła się przerwa technologiczna w pływalni Delfin. Po modernizacji
obiekt jest bardziej ekologiczny.
 W Gliwicach pojawiło się 5 nowych samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

SIERPIEŃ

PAŹDZIERNIK

 Na plac Krakowski wróciła fontanna. Jest
to siódma fontanna w mieście, którą opiekuje się Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
 Przychodnia Akademicka rozpoczęła
działalność w nowoczesnym budynku
przy ul. Łużyckiej 5.

 Przy ul. Dworcowej, przy kościele garnizonowym, odsłonięto pomnik gliwickich cichociemnych – bohaterów II wojny światowej.
 W rankingu stref ekonomicznych fDi
Global Free Zones of the Year 2016 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
została uznana za najlepszą w Europie
oraz Europie Środkowo-Wschodniej i wyróżniona tytułem Highly Commended
w kategorii „SMEs Europe”.
 Rozbudowywany jest system detekcji. Dzięki koordynacji pracy urządzeń
sterujących w obrębie wielu skrzyżowań
równocześnie, przejazd przez miasto jest
płynny i bezpieczniejszy.

LIPIEC

WRZESIEŃ

 Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gliwicach świętuje 20-lecie istnienia. To
m.in. ona ma wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Bezrobocie w Gliwicach
wynosi zaledwie 4,3%. Na Śląsku to 6,6%,
a w kraju 8,2%.
 Zakończyły się wakacyjne remonty
w gliwickich placówkach oświatowych.
W budżecie Wydziału Edukacji UM w Gliwicach na modernizacje i remonty ponad 50
placówek zaplanowano przeszło 19 mln zł.

 Zakończył się remont siedziby straży
pożarnej przy ul. Akademickiej.

– Budowa DTŚ to było dla nas ogromne
wyzwanie, a jej zakończenie można uznać
za epokowe wydarzenie. DTŚ skraca czas
podróży, o 30% odciąża inne zakorkowane
ulice miasta, a przez to zmniejsza emisję
spalin do atmosfery, czyli korzystnie wpływa na środowisko – mówił prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

 Produkowana w gliwickiej fabryce
Opla Astra V została wybrana samochodem roku 2016.
 Po latach budynek przy ul. Zwycięstwa
52 odzyskał blask. Nazywany dotychczas
„szkieletorem” dumnie wita przejeżdżających „średnicówką”.
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MAJ
 Zakończono następny etap rozbudowy
monitoringu miejskiego. W centrum miasta
zamontowano kolejnych 19 kamer.
 Gliwiczanom rozdano 10 tys. urządzeń viaAUTO, które mogą zastępować
tzw. bilety zerowe na gliwickiej A4.

CZERWIEC

 ZBM II TBS zakończył budowę
pięciokondygnacyjnego obiektu przy ul. Jana
Pawła II. Powstało 25 nowych mieszkań.

 W Śląskim Centrum Logistycznym
przy ul. Portowej (w którym Miasto Gliwice ma większościowy udział) oddano
do użytku bimodalny magazyn wysokiego składowania o powierzchni 10 tys. m2.
 Zakończono montaż nowoczesnego
oświetlenia na ul. Zwycięstwa.
 Miasto wspiera remont Kościoła Katedralnego pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Z budżetu miejskiego na ten cel
przeznaczono 100 tys. zł.

7 przy ul. Ligonia. W poprawę infrastruktury miasto zainwestowało 5,5 mln zł.

towany dworzec jest obiektem klasy Premium. Inwestycja kosztowała 156 mln zł.

KWIECIEŃ

LISTOPAD

 Do użytku oddano rondo na Sikorniku.
Upamiętnia ono pierwszego niekomunistycznego prezydenta miasta, Zbigniewa
Pańczyka.
 Mieszkańcy Trynku mają nowe miejsce rekreacji. MZUK zakończył prace na
skwerze przy ul. Sawickiej.
 Przy ul. Sikorskiego w Sośnicy oddano
do użytku zmodernizowany skwer. Nasadzono drzewa, zrekultywowano trawniki,
pojawiły się nowe chodniki i parkingi.

GRUDZIEŃ

 Zakończyła się modernizacja Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
i remont w ZSO nr 7 przy ul. Gierymskiego. Zmodernizowano też boiska w ZSP nr

 W Sośnicy przy ul. Dzionkarzy przekazano mieszkańcom siłownię pod chmurką z 12 stanowiskami. To już kolejny tego
typu obiekt w Gliwicach.

 Otwarto zmodernizowany dworzec
PKP. Funkcjonalny i schludny obiekt stał
się wizytówką Gliwic. – To wielka zmiana
jakościowa. Obecnie dworzec pełni funkcję miastotwórczą. W jego otoczeniu powstanie jeszcze duży węzeł przesiadkowy,
którego budowa rozpocznie się w 2018 r.
– mówił podczas otwarcia prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Wyremon-

 Dobiegają końca prace przy budowie
hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Na
budowie pracuje 500 robotników.
 Na gliwickie ulice wyjechało 11 nowych autobusów PKM marki Solaris.
 Zakończył się remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja.

 Zakończyła się kolejna modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza
Korczaka przy ul. Dolnej Wsi. Inwestycję
o wartości 1,2 mln zł współfinansowało
Miasto Gliwice. Modernizację przeszedł
też Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
13 przy ul. Gomułki. Inwestycja kosztowała około 2 mln zł. W 2016 r. na modernizacje szkół wydano z miejskiego
budżetu 37 mln zł.
(mf)
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fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara

Przestańmy wzajemnie się truć!

Ze smogiem, niską emisją i środowiskiem jest u nas trochę tak, jak z medycyną i polityką – każdy Polak uważa, że się na tym zna.
O jakości powietrza w naszym otoczeniu trzeba głośno dyskutować, bo my, Polacy, niestety sami trujemy się smogiem od lat.
Od kilku dni w Gliwicach
i w całym regionie mamy bardzo
mroźną i bezwietrzną pogodę.
W związku z tym obserwujemy
wyjątkowo wysokie przekroczenia dopuszczalnych poziomów
zanieczyszczenia, czyli mamy do
czynienia ze smogiem.

Jak wskazuje raport NIK
z grudnia 2014 roku,
główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza
w Polsce – w 91% – jest
indywidualne ogrzewanie
budynków. Zakłady przemysłowe i elektrownie
odpowiadają za 2% zanieczyszczeń, a samochody –
za około 6% w skali kraju.
– Problem nie jest nowy, ze
skutkami niskiej emisji zmagamy
się od lat. Temat w ostatnim czasie
stał się bardzo medialny – i bardzo
dobrze, ponieważ tylko rosnąca
społeczna świadomość daje szansę
na rozwiązanie tego problemu –
podkreśla Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic i przewodniczący
Związku Miast Polskich.

NAJWIĘCEJ
ZALEŻY OD NAS!
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Ile razy widziałeś ciemnobure
dymy unoszące się rankiem lub
pod wieczór z kominów kamienic
i domków jednorodzinnych w swojej okolicy? Ile razy podczas spaceru
czułeś ostry zapach spalania… No
właśnie, czego? Walkę z niską emisją
i smogiem należy zacząć od swojego
podwórka. Sortujmy śmieci i pilnujmy, by bez ingerencji firmy odpowiedzialnej za usuwanie odpadów nie
„znikały” one z naszych śmietników.
Trzeba też zwracać uwagę na to, co
wrzucane jest do domowych pieców
u naszych bliższych i dalszych sąsiadów. I interweniować!
W podkrakowskiej Kalwarii
Zebrzydowskiej, o której tak głośno
ostatnio w mediach ze względu na
drastycznie przekroczone normy
zanieczyszczenia powietrza, spora
część mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców pali w piecach
mułem węglowym, śmieciami
i odpadami przemysłowymi, m.in.
pozostałościami skór i ekotworzyw,
resztkami drewna nasączonego chemikaliami. Nie zakładajmy z góry, że
u nas jest dużo lepiej czy inaczej.

To, co jest spalane w gliwickich piecach i kotłach, szkodzi – nie tylko właścicielom
palenisk i ich sąsiadom.
Truje nas wszystkich.

STRAŻ SKONTROLUJE
Straż Miejska w Gliwicach
(tel. 986 lub 32/231-69-55) ma
prawo kontrolować na bieżąco,
czym mieszkańcy palą w swoich
piecach i na terenie posesji.
Może reagować na każde telefoniczne i pisemne zgłoszenie
podejrzenia spalania odpadów.
Specjalne patrole mają prawo
wejść do mieszkania czy piwnicy, w której znajduje się
kotłownia, by sprawdzić, co
jest spalane. – W minionym
roku przyjęliśmy około 820
zgłoszeń mieszkańców w tej
sprawie. Ujawniliśmy blisko 200
wykroczeń z tytułu termicznego przekształcania odpadów –
podkreśla Bożena Frej ze Straży
Miejskiej w Gliwicach.
Za palenie śmieci strażnik
miejski może nałożyć mandat
karny w kwocie do 500 złotych.
W przypadku skierowania sprawy
do sądu grzywna może wynieść 5
tysięcy złotych.

MIASTO POMAGA
Na wysokie stężenie pyłów
zawieszonych PM10 i PM2,5
wpływ mają przede wszystkim
zanieczyszczenia pochodzące
ze starych kotłów opalanych
słabej jakości paliwem lub

nawet śmieciami. W Gliwicach każdy, kto wymieni
piec węglowy na ogrzewanie
bardziej ekologiczne, może
liczyć na dofinansowanie od
miasta. To działanie prowadzone jest od wielu lat.

Rocznie do Wydziału
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpływa 250–300 wniosków
o dofinansowanie (nie ma
ograniczeń w ich przyjmowaniu). Miasto dofinansowuje do 50% kosztów
kwalifikowanych takiej
wymiany. Od stycznia 2017
roku maksymalny poziom
dofinansowania został podniesiony z 2000 zł do 4000 zł
(dla osób fizycznych). Do tej
pory miasto dofinansowało
taką wymianę dla ponad
5 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to tylko 25%
takich palenisk.

PEC PODŁĄCZA
Alternatywą dla pieców
węglowych jest miejska sieć
ciepłownicza. W ubiegłym roku
podłączono do niej w Gliwicach

następne 82 budynki, czyli
w sumie ok. 1000 mieszkań. Z ciepła systemowego korzystają już
kolejni mieszkańcy Łabęd z ulic
Róży Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów (numery nieparzyste), mieszkańcy Sośnicy
z budynków zarządzanych przez
SM Domator (z ulic Odrowążów,
Związkowej, Reja) oraz Wspólnot
Mieszkaniowych z ulic Gankowej,
Korczoka i Odrowążów. W dzielnicy Zatorze podłączono do
PEC-u 10 budynków, a w innych
rejonach miasta – 13 budynków. Podłączenie każdego
z tych obiektów to kolejny krok
do ograniczenia niskiej emisji
w mieście. W ciepłowni stosuje się bowiem specjalne filtry
wychwytujące zanieczyszczenia
ze spalania, dużo większa jest też
wydajność kotłów w porównaniu z domowymi piecami, co
oznacza, że w PEC zużywa się
mniej opału.
Z ciepła systemowego
chętnie korzystają także odbiorcy nowych budynków.
Jesienią ubiegłego roku do sieci podłączyły się kolejne dwa
obiekty z tzw. Nowych Gliwic
przy ul. Bojkowskiej oraz cztery
budynki mieszkalne budowane
w systemie deweloperskim przy
ul. Żabińskiego, Góry Chełmskiej,
Bogatki i Kozielskiej.
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– PEC dysponuje 19 koncepcjami uciepłowienia budynków
w różnych lokalizacjach. W 2017
roku będziemy podłączać kolejnych gliwiczan do naszej sieci
ciepłowniczej, głównie w Łabędach oraz Sośnicy – mówi Beata
Wacławczyk z PEC Gliwice. Trzeba jednak z ubolewaniem stwierdzić, że poziom zainteresowania mieszkańców nie przekracza
33% wśród osób, które mogłyby
w najbliższym czasie zostać
objęte miejskim systemem ciepłowniczym.

SMOG TO PROBLEM
REGIONU
Smog to problem całego województwa, dlatego w Urzędzie
Marszałkowskim trwają prace
nad tzw. uchwałą antysmogową.
W pracach specjalnego zespołu
brał udział przedstawiciel Gliwic.
Zarys dokumentu powinien pojawić się w najbliższym czasie.
Wiadomo, że w przeciwieństwie
do rozwiązań zaproponowanych
przez Miasto Kraków, śląska uchwała ma zezwalać na spalanie
węgla. Założono bowiem, że nie
stać nas na jego eliminowanie,
a z doświadczeń innych państw
wynika, że można spalać go inaczej, w najlepszy dostępny technicznie sposób.

– Chcemy, by w strefach śląskich miast, gdzie jest możliwość
podpięcia do sieci ciepłowniczej
(obsługiwanych w zdecydowanej
większości przez ciepłownie bazujące na kotłach węglowych), był
to kierunek uprzywilejowany i by
nie pozostawały tam pojedyncze
paleniska indywidualne. W strefach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej – aby była tam możliwość posiadania paleniska na paliwa stałe,
ale pod warunkiem, że urządzenie
spełnia najwyższe obowiązujące
normy kotłowe i w dodatku jest
automatycznie zasilane paliwem.
Chcemy, aby w uchwale antysmogowej był określony standard
emisji pyłu i tlenku węgla i aby parametry te mogły być kontrolowane
cyklicznie oraz interwencyjnie.
Dążymy również do tego, aby
rząd zwiększył uprawnienia dla
służb kominiarskich, podobnie
jak to ma miejsce w Niemczech,
tak aby kontrola emisji z komina
była prowadzona przez te służby –
wylicza Tomasz Misztal z Wydziału
Środowiska UM w Gliwicach.

WAŻNE JEST PRAWO
Do skutecznej walki ze smogiem potrzebne są samorządom
zmiany w prawie, szczególnie
w zakresie kontroli i standardów
emisyjnych urządzeń grzewczych.

Niestety, od kilku lat kolejne rządy
opierają się przed wprowadzeniem
właściwych narzędzi prawnych.
W 2010 roku Miasto Gliwice
zwróciło się do ówczesnego
ministra środowiska, w ramach
konsultacji projektu zmiany
ustawy Prawo ochrony środowiska, z postulatem uregulowania środków nadzoru i kontroli.
Władze samorządowe nie posiadają bowiem uprawnień do
wprowadzania jakichkolwiek
ograniczeń w warunkach użytkowania istniejących palenisk
węglowych czy ograniczeń
w spalaniu najbardziej szkodliwych paliw typu muły węglowe
i floty. Takie działania może
jednak (po zmianie przepisów
w 2015 roku) podjąć Sejmik
Województwa Śląskiego w ramach uchwały antysmogowej.
Z kolei minister gospodarki,
w ramach ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw, może
wyeliminować z obiegu muły
i flotokoncentraty węglowe.
Należy liczyć więc na to, że
w obecnym 2017 roku postulaty samorządowe zostaną
zrealizowane i znajdą odzwierciedlenie w stosownych
aktach prawnych.
Z pozycji mieszkańca zmiany
muszą iść dwutorowo: na poziomie zbiorowych petycji i apeli
w sprawie zmian krajowego ustawodawstwa i nastawienia władz
centralnych oraz lokalnie.
Ramię w ramię, bez
niepotrzebnych
animozji. Pamiętajmy – powodzenie
wszelkich programów antysmogowych zależy
w dużej mierze od
świadomości społecznej.

To właśnie ich sprzedaż
powoduje, że programy ochrony
powietrza nie przynoszą oczekiwanych efektów. Takie urządzenia
nie mogą otrzymać dofinansowania ze środków funduszy ochrony
środowiska ze względu na wysoki
poziom zanieczyszczeń powietrza,
jaki generują. Jednak większość
klientów nie jest świadoma problemu zanieczyszczeń powodowanych przez kupowane urządzenia.
Czas to zmienić – czytać, dopytywać i naciskać na właścicieli
sklepów i marketów sprzedających kotły i urządzenia na węgiel
i drewno, by informowali klientów
o poziomie zanieczyszczeń ze
sprzedawanych urządzeń.

WIEDZĄ W SMOG
Edukować o smogu i niskiej
emisji trzeba stale –
dużych i małych.
Od dłuższego
czasu Miasto Gliwice
prowadzi
cykliczne
happeningi „Palisz
śmieci, trujesz
d z i e c i ”,

konkursy dla młodzieży z wiedzy
o ekologii oraz konkursy dla szkół.
Dodatkowo rozprowadzane są
plakaty i ulotki o tematyce ekologicznej, informujące o zagrożeniach wynikających ze spalania
odpadów w piecach. – W 2015
roku Gliwice przystąpiły również
do kampanii „Ekologiczna gmina.
Ogrzewamy z głową” i otrzymały
certyfikat za wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań
w zakresie ogrzewania na terenie
miasta – podkreśla Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska
UM w Gliwicach.
Walka o poprawę jakości powietrza będzie trwała wiele lat. Im
większa będzie społeczna presja na
osoby, które zatruwają nas wszystkich oraz na rządzących w sprawie
odpowiednich narzędzi prawnych,
tym lepiej.
(kik)

SZUKAM. CZYTAM.
SPRAWDZAM!
We wspólnej walce ze smogiem i niską emisją ważne
są nie tylko działania
doraźne, lecz również
dociekliwość i edukacja.
Kupujesz węgiel? Zwróć
uwagę na parametry.
Bardzo często brak jest
oznaczeń jakości! Myślisz
o wymianie pieca? Zrób to
z głową. Pamiętaj, że w sklepach i marketach budowlanych
masowo sprzedaje się urządzenia pozaklasowe – kotły, kozy,
kominki – emitujące duże ilo-ści
pyłu i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Urządzenia takie sprzedane
dziś będą zanieczyszczać gliwickie
powietrze przez najbliższe piętnaście, a nawet dwadzieścia lat.
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Drugie życie naszych śmieci

fot. materiały Śląskiego Centrum Recyklingu

ekologia
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Recykling zaczyna
się w śmietniku

Podsumowując pierwszy rok
działalności ŚCR, warto raz jeszcze
przypomnieć cały proces, który
przechodzą wyrzucane przez nas
odpady. Odbierane z kontenerów
śmieci zawożone są do zakładu
przy ul. Rybnickiej – najpierw
trafiają do części mechanicznej,
a następnie poddawane są selekcji w kabinach sortowniczych.
Podczas wstępnej segregacji
wychwytywane są elementy ponadgabarytowe (bardzo ciężkie,
nienadające się do obróbki mechanicznej), które mogą spowodować zatrzymanie linii sortowniczej
lub zniszczenie elementów jej
optyki. Po oddzieleniu papieru,
plastiku, kartonu, elementów
metalowych i drewnianych wydzielone odpady są odpowiednio
belowane. W tej formie trafiają do
recyklera (czyli przedsiębiorstwa
zajmującego się przetwarzaniem
posortowanych odpadów) i tam są
dalej przerabiane do powtórnego
wykorzystania.

Tak zwane kostki surowca,
mimo niewielkiej objętości, ważą ponad 300 kg.

W 2015 roku osiągnięty został w Gliwicach poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości
30,9%. 2016 rok jest jeszcze podsumowywany

Stosunkowo prostą drogę
w Śląskim Centrum Recyklingu
przebywa złom – najpierw jest
wyłapywany przez separatory

magnetyczne, później doczyszczany, następnie odpowiednio
zagęszczany w firmach złomowych – po to, by w końcu trafić
do polskich hut. Powstająca
w wyniku segregacji tzw. frakcja
wysokokaloryczna (czyli odpady
o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg
suchej masy), z której nie można
już nic oddzielić, jest przekazywana do Zakładu Paliw Alternatywnych, gdzie po odpowiedniej
obróbce staje się wsadem dla
cementowni.

Pozostałe odpady zawierające biologię poddawane są procesowi stabilizacji w zamkniętych
komorach kompostowni,
w których ustaje życie
biologiczne śmieci.

liściastych, już jako bezwonna
substancja zasila atmosferę. Tak
skomplikowany proces oczyszczania został zastosowany z uwagi na zabudowę mieszkaniową
Gliwic oraz pobliskie lotnisko.

W trosce
o środowisko...
Poza podstawową działalnością
ŚCR uczestniczy też w wielu projektach, które podnoszą świadomość
ekologiczną mieszkańców. – Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma
wydziałami Politechniki Śląskiej.
Studenci i doktoranci śledzą procesy odzysku, doskonalą wiedzę
i otrzymują materiały do prac
dyplomowych. W zakładzie goszczą także seniorzy z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Wiedzy służącej
ochronie środowiska nigdy za wiele
– mówi Tomasz Rysz. Gliwice mają
się czym chwalić, więc się chwalą

fot. M. Mickielewicz

Warto przypomnieć, że
zasięg działania gliwickiego zakładu wychodzi poza potrzeby
miejskie. Gliwice, jako Zachodnia Brama Metropolii Silesia,
są przecież jednym z wielu
elementów rozbudowanej sieci
powiązań w gospodarce odpadami – także w skali regionalnej.
– ŚCR posiada status instalacji
RIPOK dla Regionu II Gospodarki
Odpadami województwa śląskiego. Inwestycja gwarantuje osiągnięcie wymaganych poziomów
redukcji składowania odpadów
biodegradowalnych oraz osiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji materiałowych na poziomie wyznaczonym
na 2020 rok – dodaje Tomasz Rysz.

fot. materiały ŚCR

Śląskie Centrum Recyklingu
zdało egzamin. Jego możliwości
– tak, jak zapowiadano – są imponujące. Uroczyste otwarcie zakładu przy ul. Rybnickiej odbyło się
26 listopada 2015 roku. Inwestycja
została zrealizowana przez spółkę
Śląskie Centrum Recyklingu utworzoną z inicjatywy Miasta Gliwice
i firmy Remondis (49% udziałów
ma miejska spółka Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów, a 51% Remondis Gliwice, w której miasto również ma
udziały). ŚCR składa się z instalacji
do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych oraz nowoczesnej sortowni surowców wtórnych. Może
przetwarzać do 115 tys. ton śmieci
rocznie.
– Dzięki tej inwestycji na
gliwickim składowisku zdecydowanie zmniejszyła się ilość
deponowanych odpadów. Recykling jest skuteczniejszy, a sama
gospodarka odpadami komunalnymi została przystosowana
do obowiązujących przepisów
dotyczących m.in. zobowiązań
wynikających z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej
– mówi „Miejskiemu Serwisowi
Informacyjnemu – GLIWICE” Tomasz Rysz, członek zarządu ŚCR.

fot. M. Mickielewicz

Minął ponad rok od uruchomienia w Gliwicach Śląskiego Centrum Recyklingu – nowoczesnego zakładu przetwarzającego odpady. Ekologiczna inwestycja o wartości około 40 mln zł rozwiązała najważniejsze problemy dotyczące gospodarowania odpadami w naszym mieście.

Ich masa jest redukowana,
a wydzielane gazy i odory likwidowane. Powstające w procesie
biologicznego przetwarzania
odpady, czyli stabilizat, mogą
już być zdeponowane na składowisku odpadów lub wykorzystane po przesianiu do celów
rekultywacji. Całość powietrza
z hali procesów mechanicznych
jest wykorzystywana do napowietrzania wsadu w tunelach
kompostowni. Następnie, po
usunięciu zapachów w płuczce
wodnej i przejściu przez biofiltr wypełniony karpiną drzew

– ŚCR to nowoczesna firma, którą
zainteresowali się samorządowcy
z całej Polski. – Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z różnych miast
przyjeżdżają do nas, by podglądać,
jak to wszystko działa. To fajne doświadczenie móc dzielić się dobrymi
wzorcami – podkreśla Tomasz Rysz.
– Oczywiście dla spółki priorytetowym celem jest spełnienie norm
odzysku i recyklingu narzuconych
przez prawo na Miasto Gliwice.
Jako jedno z nielicznych miast na
Śląsku nie płacimy kar za nieosiągnięcie poziomów odzysku – dodaje Tomasz Rysz. 
(mm)
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ferie w mieście
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź
(ul. Partyzantów 25)

16 stycznia
• „Maskotka ze skrawka”
– warsztaty rękodzieła
zapisy: 32/232-69-54

16–29 stycznia
• rękodzieło artystyczne
• zajęcia karate i szermierki japońskiej
• nauka gry na gitarze
• spotkania z folklorem

16, 17 i 18 stycznia, godz. 16.00
• turniej szachowy
zapisy na miejscu od godz. 15.30

16, 18, 23 i 25 stycznia
• otwarte zajęcia plastyczne

16, 18, 19, 23, 25 i 26 stycznia,
godz. 10.00
• „Ferie z rakietką” – turnieje
tenisa stołowego dla dzieci

16–18 stycznia oraz 23–25 stycznia,
godz. 16.00–18.30
• „Teatr i nie tylko” – warsztaty twórcze
informacje i zapisy: 32/232-69-54
wew. 27, 28

Młodzieżowy D

om Kultury
(ul. Barlickiego
3)

20 stycznia, godz. 16.00
• karnawałowy bal przebierańców
dla dzieci od 5 do 10 lat

szczegółowe informacje:
www.mdk.gliwice.pl

szczegółowe informacje:
www.mdk.gliwice.pl i www.gcop.gliwice.pl

kino Amok
Wałów 3)
(ul. Dolnych

Filmowe Zimowisko 14–29 stycznia
• projekcje filmowe („Kacper i Emma na safari”,
„Vaina: Skarb oceanu”, „Bociany”, „Sekretne
życie zwierzaków domowych”, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” i inne)
• baśniowe zajęcia w krainie śląskich straszydeł
• tworzenie dźwięku filmowego na takich instrumentach, jak djembe, kongi, cajóny, bongosy
• warsztaty śmiesznych kroków w stylu Charliego
Chaplina
• specjalny pokaz filmu „Za niebieskimi drzwiami”
z udziałem reżysera

„Gdzie jest śnieg” 14–28 stycznia
• warsztaty origami
• tworzenie kartek w technice iris
folding
• głośne czytanie baśni Andersena
• teatrzyki kamishibai
• bale przebierańców
• rodzinne turnieje gier planszowych
• zabawy sztucznym śniegiem
...i wiele innych
szczegóły:
Publicznej
filie Miejskiej Biblioteki
www.biblioteka.gliwice.pl
w całym mieście

rezerwacje: 32/231-56-99
szczegółowe informacje:
www.amok.gliwice.pl

Teatr Miejski
(ul. Nowy Świat 55–57)

Ferie
ze sztuką,

rzemiosłem

i historią

Willa Caro
(ul. Dolnych
Wałów 8a)
godz. 9.00,
10.30, 12.00

Zamek
Piastowski
(ul. Pod Murami 2)
godz. 9.30, 10.00,
12.00

Radiostacja
(ul. Tarnogórska
129)
godz. 10.00,
12.00

• „Sekrety
sekretników”

• „Cechy
rzemieślnicze
w Gliwicach”

• „Radiostacyjki
i ich historyjki”

• „Poczet cesarzy
rzymskich”
• „Zaułek
Jubilera”

Muzeum
oddziały
ch
w Gliwica

od wtorku do piątku
między 17 a 29 stycznia
dla grup zorganizowanych i rodziców z dziećmi

16, 17, 23, 24 stycznia, godz. 10.00–13.00
• warsztaty teatralne dla dzieci od 7 do 12 lat,
inspirowane „Królową Śniegu”
• zabawy dramowe
• praca z tekstem literackim
• ćwiczenia wokalne
• improwizacje choreograficzne
zapisy: 32/230-49-68, 32/231-80-38
szczegółowe informacje:
www.teatr.gliwice.pl

zapisy: 783-560-006
szczegółowe informacje: www.muzeum.gliwice.pl
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ludzie

Sukces wykuty w śniegu
Gliwicki rzeźbiarz Tomasz Koclęga wraz z zespołem Snow Art Poland (Junko Fujimori, Piotr Muschalik)
podbił serca widzów 5. Międzynarodowego Festiwalu „Magic Ice of Siberia”. Polska drużyna wyjechała
z rosyjskiego Krasnojarska z nagrodą publiczności!
Snow Art Poland to zespół artystów
związanych z katowicką Akademią Sztuk
Pięknych. Tworzą w śniegu i lodzie. Ich
monumentalne, plenerowe rzeźby koncentrujące się zazwyczaj na człowieku,
jego naturze i emocjach zapierają dech
w piersiach, choć z racji swego „tworzywa” są raczej ulotne... Liderem i autorem
projektów Snow Art Poland jest gliwicki
artysta Tomasz Koclęga. W Krasnojarsku
rzeźbił z Piotrem Muschalikiem i Junko Fujimori, która dołączyła do ekipy
w ubiegłym roku. Efektem ich wysiłków
jest kompozycja rzeźbiarska pod wiele mówiącym tytułem „Cooperation”
(„Współpraca”).

Metaforą podtrzymujących się,
zdeformowanych ludzkich ciał
nawiązuje ona tradycyjnie do
twórczości malarskiej Jerzego
Dudy Gracza. Rozmachem i pojawiającym się w tym przypadku motywem wolno stojącej
głowy człowieka – do dorobku
Igora Mitoraja.

Kompozycja Tomasza Koclęgi, Junko
Fujimori i Piotra Muschalika zwyciężyła
w Krasnojarsku w SMS-owym głosowaniu publiczności. Drużynę uhonorowano
medalami i dyplomami, a także… piłą
łańcuchową wiodącej marki na rynku, nieocenioną w pracy z lodowymi i śnieżnymi
bryłami. Rzeźbiarze Snow Art Poland wrócili
na krótko do Polski. Już 17 stycznia pojawią
się jednak we francuskim Valloire (jako
reprezentacja naszego kraju na 34. międzynarodowym turnieju rzeźby śnieżnej),
a na początku lutego wylecą do Japonii, by
zawalczyć o zwycięstwo w 44. międzynarodowym konkursie rzeźby w śniegu (Sapporo,
5–9 lutego).

fot. archiwum Snow Art Poland

Powstająca w minionym tygodniu
kompozycja wywoływała ogromne zainteresowanie widzów śledzących przebieg
artystycznej rywalizacji. – Liczne pytania
gości wzbudzał już miniaturowy model
3D – relacjonuje „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” Tomasz
Koclęga. Z polską drużyną rozmawiali
m.in. reporterzy rosyjskojęzycznej stacji
„Russia 1”, zaś zdjęcia „Współpracy”
umieszczono w fotoreportażu angielskojęzycznego dziennika „China Daily”.

Kują, kopią, drapią, szlifują... Tak, przez „odjęcie materii”, powstają kompozycje rzeźbiarskie Snow
Art Poland. Na zdjęciu „Cooperation”
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Warto wiedzieć, że od 2014
roku grupa Snow Art Poland
wzięła udział w pięciu konkursach. Trzykrotnie była
na największym na świecie
konkursie rzeźby w śniegu –
w chińskim Harbinie. Na 27
startujących zespołów z całego świata, polscy artyści zajęli
trzecie miejsce. Dwukrotnie
zostali tam uhonorowani
prestiżową nagrodę
„The Best Creativity Award”.
W sezonie 2015 na konkursie w japońskim Sapporo rzeźbiarze wywalczyli czwartą nagrodę. Była i jest ona
nadal jedyną nagrodą zdobytą przez
polski zespół w historii tego konkursu.
Polska ekipa zakwalifikowała się również jako jeden z 10 zespołów z całego
świata na konkurs Japan Cup w Nayoro, gdzie w sezonie 2016 otrzymała
nagrodę miasta Nayoro.
Sam Tomasz Koclęga tworzy nie
tylko w lodzie i śniegu. Jest autorem
monumentalnych, plenerowych rzeźb,
które zazwyczaj koncentrują się na
człowieku, jego naturze i emocjach.
Często umieszczane są na drzewach
lub w ich sąsiedztwie, aby podkreślić
relację człowieka z naturą. Rzeźby
Koclęgi pojawiają się w przestrzeniach
publicznych w kraju i za granicą. Jesienią ubiegłego roku miał swoją pierwszą
indywidualną wystawę w Oxfordzie
w Wielkiej Brytanii. W ramach ekspozycji „Inner Spaces” w Turrill Sculpture
Garden gliwicki artysta zaprezentował
najnowsze plenerowe formy będące kontynuacją rozważań o kondycji
współczesnego człowieka.

(kik)
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ogłoszenia
oferty pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku pracownika socjalnego
w pełnym wymiarze etatu

magazynier – operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017
Zakres obowiązków:

Oferujemy:

• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu
zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji
powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy
przeładunkach wyrobów i towarów pod względem
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych
usterek,
• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości
przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:

• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych
bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza
gazowego

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: nr ref.: BOK/MSI/2017

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
istniejącej na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci
opieki medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:

• wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne
kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy z systemami
zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

• realizacja zadań wynikających z zawartych umów i w oparciu
o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym BOK/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 5 stycznia 2017 r.
wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, sklep
spożywczo-monopolowy, dwie zmiany,
miejsce pracy: Gliwice;

• opiekun w żłobku

wykształcenie: wyższe pedagogiczne, doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy,
podstawowa znajomość języka angielskiego, znajomość pracy metodą Marii
Montessori, zakres obowiązków: praca
z dziećmi poniżej 3. roku życia, jedna
zmiana, miejsce pracy: Toszek;

• kierownik budowy

wykształcenie: średnie/wyższe, doświadczenie zawodowe min. 2–3 lata,
uprawnienia budowlane o spec. konstr.budowlanej, zakres obowiązków: nad-

3. list motywacyjny;
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym
zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;
5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy
lub innych dokumentów potwierdzających
poprzednie zatrudnienie;
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną
zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz
art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163 z późn.
zm.);
2. obywatelstwo polskie;
3. pełna zdolność do czynności prawnych
oraz prawo do korzystania w pełni z praw
publicznych;
4. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu
postępowania administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych dotyczących realizacji
wsparcia z zakresu włączenia społecznego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za
zgodność z oryginałem". CV i list motywacyjny
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)".

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność,
odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej
się o zatrudnienie;

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do
6 lutego 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracownika
socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje
data wpływu dokumentów do sekretariatu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/335-96-27 lub 32/33596-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.

nabór nr KD.210.2.2017.GN-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• sprzedawca

Do głównych obowiązków pracownika będzie
należało:
1. praca socjalna;
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych
form wsparcia;
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą
zdolne samodzielnie pokonywać przyczyny
trudnej sytuacji życiowej;
4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
w realizacji ww. zadań;
5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, grup i środowisk społecznych;
6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

zór, rozliczanie materiałów na budowie,
rozliczanie czasu pracy pracowników, zaopatrzenie mater., jedna zmiana; miejsce
pracy: teren Śląska;

• grafik komputerowy

wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane; prawo jazdy kat. B,
znajomość Corel Draw, komunikatywność,
obsługa obrabiarek CNC mile widziana, jedna
zmiana, miejsce pracy: Wielowieś;

• piekarz

wykształcenie zawodowe, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, wypiek
pieczywa, miejsce pracy: Gliwice, ul. Rybnicka;

• młodszy manager jakości

wykształcenie wyższe, spec. zarządzanie inżynierią produkcji, wiedza z zakresu ISO 9001/
TS 16949 (system zarządzania jakością), do-

świadczenie min. 2 lata w branży automotive,
umiejętność pracy w zespole, doświadczenie
we wdrażaniu systemu zarządzania jakością
(mile widziane), nadzór nad wprowadzaniem
zmian, znajomość programu Excel, zaawansowana znajomość języka angielskiego,
zakres obowiązków: wprowadzenie zasad
prowadzenia kontroli jakości, zbieranie danych, opracowywania i prezentacji wyników
kontroli jakości, bieżące kontrole parametrów
produktu/procesu oraz inicjowanie działań
korekcyjnych, przeprowadzanie audytów
procesu produkcyjnego, nadzór nad jakością
procesu produkcyjnego, raportowanie, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice, ul. Bojkowska.

• malarz konstrukcji stalowych

wykształcenie zawodowe mile widziane,
wymagane doświadczenie zawodowe, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

nabór nr KD.210.3.2017.IR-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty
pracy/Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro,
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• 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 2017 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.

nabór nr KD.210.4.2017.IR-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

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

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

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

Dokumenty należy składać do 27 stycznia 2017 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.

Dokumenty należy składać do 1 lutego 2017 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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
□□ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III piętro, pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 700,00 zł
Wadium: 7000,00 zł

□□ UL. LOTNIKÓW 19, lokal nr 2, parter,
pow. 50,23 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

Cena wywoławcza nieruchomości: 81 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł

□□ UL. BRZOZOWA 47, lokal nr 2, parter,
pow. 28,76 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł

□□ UL. STYCZYŃSKIEGO 14, lokal nr 12,
IV piętro, pow. 37,11 m2, 1 pokój, kuchnia, spiżarka, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.10
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

□□ UL. HUTNICZA 7, lokal nr 6, I, II piętro, □□ UL. PSZCZYŃSKA 173, lokal nr 1, parter,
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 10.30
pow. 40,84 m2 + piwnica – 1,65 m2, poCena wywoławcza nieruchomości: 72 700,00 zł
pow. 54,52 m2 + piwnica – 10,80 m2, 2 poWadium: 3700,00 zł
mieszczenie gospodarcze na I piętrze,
koje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomiesz□□ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter,
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 12.00
czenie gospodarcze na II piętrze, z doCena wywoławcza nieruchomości: 104 500,00 zł
pow. 39,10 m2 + piwnica 2,10 m2, 1 poWadium: 5300,00 zł
stępem do WC znajdującego się na kokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin oględzin:17 stycznia 2017 r. od godz. 12.00 do
rytarzu
na
I
piętrze
(stanowiącego
część
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 11.30
12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
wspólną nieruchomości)
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 300,00 zł
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Wadium: 3400,00 zł

□□ UL. KOŚCIUSZKI 42, lokal nr 1a, parter,
pow. 78,19 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 162 300,00 zł
Wadium: 8200,00 zł

□□ UL. ZYGMUNTA STAREGO 41, lokal nr 1,
parter, pow. 78,33 m2, 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł
Wadium: 8500,00 zł

□□ UL. TOSZECKA 50, lokal nr 11, poddasze,
pow. 31,42 m2 + piwnica 5,52 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, z dostępem do
WC na klatce schodowej (w częściach
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł

□□ UL. ŚW. ANDRZEJA 5, lokal nr 2, parter,
pow. 34,02 m2, 1 pokój, kuchnia, WC,
przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 13.30

Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 100,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 9.00 do
9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 2 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

□□ UL. RYBNICKA 18, lokal nr 7, II piętro,
pow. 36,37 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 700,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 9.30 do
9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 86 500,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 18 stycznia 2017 r. od godz. 14.10 do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro, pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia,
2 przedpokoje, łazienka z WC, komórka
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 200,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 16 stycznia 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. PLISZKI 1, lokal nr 55, IX piętro, pow.
36,75 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, □□ UL. TOSZECKA 33, lokal nr 4, II piętro,
przedpokój
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia,
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 14.30
łazienka, WC, przedpokój
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 500,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 14.30 do
14.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 198 160,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny
2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. TYLNA 20, lokal nr 7, II piętro,
pow. 34,66 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC na klatce schodowej (części
wspólne nieruchomości)
□□ UL. LIGONIA 4, lokal nr 4, poddasze,
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 15.00
pow. 37,41 m2, 1 pokój, kuchnia, spiżarCena wywoławcza nieruchomości: 65 900,00 zł
Wadium:
3300,00
zł
□□ UL. ZIELIŃSKIEGO 5, lokal nr 5, I piętro,
ka, komórka, WC
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 do
pow. 31,09 m2 + piwnica – 8,80 m2,
13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 2 przy
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 12.00
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 400,00 zł
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 52 300,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 10.00
do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

□□ UL. ZWYCIĘSTWA 16-18, lokal nr 13,
III piętro, pow. 62,89 m2 + piwnica –
12,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój i pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 9.30

Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 13 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

UŻYTKOWE
□□ UL. JANA ŚLIWKI 27, lokal nr I, parter, □□ UL. ANDERSA, na południe od ul. An- □□ UL. SZARA 10, lokal nr I, parter, piwnica,
dersa, garaż nr 4, parter, pow. 17,05 m2,
pow. 59,64 m2, 3 pomieszczenia i WC na
pow. 9,44 m2, 1 pomieszczenie
1
pomieszczenie
parterze oraz 1 pomieszczenie w piwnicy
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł

□□ UL. WIECZORKA 11, lokal nr III, parter,
pow. 63,90 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 500,00 zł
Wadium: 4500,00 zł

Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 700,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 11.30 do 11.40
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-971
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 14.00 do
14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

□□ UL. PSZCZYŃSKA 67, lokal nr I, parter, □□ UL. ZWYCIĘSTWA 45, lokal nr 7, podpow. 105,08 m2, 8 pomieszczeń, korytarz
dasze, pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia,
□□ UL. SOBÓTKI 1, lokal nr VI, parter, pow.
2 komórki, korytarz, pomieszczenie saTermin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 180 900,00 zł
31,30 m2, 1 pomieszczenie
nitarne
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł

Wadium: 9100,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 13.00 do
13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

□□ UL. PLEBISCYTOWA 14, lokal nr 12,
2, lokal nr I, parter, pow.
IV piętro, pow. 26,92 m2, 4 pomieszczenia □□ UL. KRZYWA
2
76,37
m
,
6
pomieszczeń,
WC
Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 67 500,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 10.30 do 10.40
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin przetargu: 19 stycznia 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 500,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 do
13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 13 stycznia 2017 r.

Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 280,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 18 stycznia 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 9, lokal nr IV, parter, pow. 30,45 m2,
1 pomieszczenie użytkowe, 2 korytarze,
umywalnia i WC
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 18 stycznia 2017 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. MIKOŁOWSKA 22, lokal nr II, parter,
pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia użytkowe, 2 pomieszczenia sanitariatów
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 243 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 8.30 do 8.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz.
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

□□ UL. PSZCZYŃSKA, usytuowany
na północ od ul. Pszczyńskiej, garaż nr 5,
parter, pow. 16,16 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 17 stycznia 2017 r. od godz. 12.30 do 12.40
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul.
Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są
na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

14

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 2/2017 (830), 12 stycznia 2017

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza,

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

że 28 lutego 2017 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość
stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Gliwice, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego, obejmującej część
działki oznaczonej w ewidencji nr 29, obręb Kłodnica, na okres 30 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi: 5000,00 zł netto
w stosunku miesięcznym (słownie złotych: pięć
tysięcy 00/100).
Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 zł
(słownie złotych: pięćset 00/100).
Wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych:
piętnaście tysięcy 00/100) należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski SA nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje
się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania
warunków umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy, 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 zabezpieczenie 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, prowadzące działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane
na rachunku gminy najpóźniej 21 lutego 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice PM-3917/16 z 27
grudnia 2016 r., dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty /Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Licytacja odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz.
12.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel.
32/338-64-30/32.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dz. nr 619/1, GL1G/00103971/6,
dz. nr 619/2, GL1G/00103971/6,
dz. nr 619/3, GL1G/00103972/3,
dz. nr 619/4, GL1G/00103973/0,
dz. nr 619/5, GL1G/00103974/7,
dz. nr 619/8, GL1G/103977/8,
dz. nr 619/9, GL1G/00103978/5,
dz. nr 619/10, GL1G/00103979/2,
dz. nr 619/11, GL1G/00103980/2,
dz. nr 619/12, GL1G/00103981/9,
dz. nr 619/13, GL1G/00103982/6,
dz. nr 619/14, GL1G/00103983/3,
dz. nr 619/15, GL1G/00103984/0,
dz. nr 619/16, GL1G/00103985/7,
dz. nr 619/17, GL1G/00103986/4,
dz. nr 619/18, GL1G/00103987/1,
dz. nr 619/19, GL1G/00103988/8,
dz. nr 619/20, GL1G/00103989/5,
dz. nr 619/21, GL1G/00103990/5,
dz. nr 619/22, GL1G/00103991/2,
dz. nr 10, GL1G/00032894/3.

Termin przetargu: 23 stycznia 2017 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 3 778 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Wadium: 378 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako:

• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, zapisane w KW nr
GL1G/00032089/7 oraz działka nr 56,
obręb Ligota Zabrska, zapisana w KW nr
GL1G/00058709/8, o łącznej powierzchni
1,0099 ha.
Termin przetargu: 7 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 2 745 500,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 274 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 1/2017 do 23 stycznia 2017 r.
• nr 2/2017 do 25 stycznia 2017 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących
niżej wymienione działki gruntu o pow. 2,0010 ha w obrębie Żerniki Las, położone w Gliwicach pomiędzy ulicami
Tarnogórską i Józefa Elsnera:

Mieszkania z opcją dojścia do własności

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do
publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:
wydzierżawienia:
• nr 785–792 do 24 stycznia 2017 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na wysokość stawki czynszu za najem

garażu przy ul. Przyszowskiej 25, o powierzchni 26,89 m2
Termin przetargu: 18 stycznia 2017 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł)
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108
Termin składania ofert: do 17 stycznia 2017 r., godz. 15.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl

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

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych
Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji na temat proponowanych mieszkań.
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,
tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-29-965.

INFORMACJA

Informacja
dotycząca zmian w zakresie
ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach
Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody i ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249), od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego
organu na usunięcie:
• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Pozostałe zmiany można zobaczyć w opublikowanym Dzienniku Ustaw pod wskazanym linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1.
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kultura / sport

Kurtyna w górę!
Sztuka Michała Chludzińskiego i Łukasza Czuja przeniesie nas
w czasie do początku lat. 90, gdy
kapitalizm dopiero raczkował,
a przemiany społeczne dokonywały się na naszych oczach. Bohaterem zbiorowym przedstawienia
będzie grupa młodych ludzi, którzy
wkraczają w dorosłość – z jednej
strony pełną bardzo obiecujących
perspektyw, z drugiej najeżoną trudnościami. Na deskach
zobaczymy nowych aktorów
Teatru Miejskiego i artystów zaangażowanych specjalnie do tego
projektu: Izabelę Baran, Karolinę
Olgę Burek, Alinę Czyżewską,
Mariusza Galilejczyka, Grzegorza
Klisia, Łukasza Kucharzewskiego,
Aleksandrę Maj, Dominikę Majewską, Macieja Piasnego, Artura
Pierścińskiego, Karolinę Wasilewską i Michała Wolnego.
W spektaklu ironicznie i groteskowo ukazującym odzyskaną
wolność nie zabraknie akcentów

fot. A. Skrzypek

 dokończenie ze str. 1

gliwickich: zobaczymy powstanie
słynnego w tamtym czasie targowiska Balcerek i wizytę Jana Pawła
II w 1999 roku. Wszystko w hipnotyzującym rytmie muzyki rockowej.
Usłyszymy utwory takich kapel
jak Kult, T.Love czy Proletaryat,
a także współczesne kompozycje
Michała Partyki, odpowiedzialnego za muzykę i aranżacje. Warto
dodać, że aktorom będzie na żywo
akompaniował prawdziwy rockowy
band. Choreografię opracowała
Paulina Andrzejewska. – To będzie

wyprawa nasycona emocjami,
jednak nie sentymentalna i ckliwa.
„Dom Spokojnej Młodości" opowie
o emocjach, wzruszeniach, ekscytacjach, które mają swoje korzenie
w tamtych latach, a towarzyszą
nam do dziś. Co więcej, po ćwierćwieczu nadal są bardzo gorące
i bardzo współczesne. Cofniemy
się o kilka kroków, by popatrzeć
na siebie z dystansem, zobaczyć,
co się w nas dzieje, co nas określa
jako społeczeństwo – zapowiada
Łukasz Czuj, reżyser.
Premiera „Domu Spokojnej
Młodości” jest zaplanowana
na 22 stycznia o godz. 19.00,
a premiera studencka na
29 stycznia o godz. 18.00. Sztuka będzie także wystawiana
27 stycznia o godz. 19.00 i 28
stycznia o godz. 19.30. Wszystkie spektakle będą prezentowane w Teatrze Miejskim przy
ul. Nowy Świat 55–57. Szczegółowe informacje o przedstawieniu
i biletach są dostępne na stronie
www.teatr.gliwice.pl.
(mm)

Piast się wzmacnia
fot. piast-gliwice.eu

Stojan Vranješ
Michal Papadopulos

Michal Papadopulos i Stojan Vranješ zostali nowymi zawodnikami gliwickiego klubu. Ze składu wypadł natomiast Sandro Gotal, z którym rozwiązano kontrakt (za porozumieniem stron). Po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze wrócili do treningów. Do 14 stycznia będą szlifować
formę w Czechach, na pierwszym obozie przygotowawczym. Rozgrywki piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy zostaną wznowione za miesiąc.
Pierwszy nabytek, o którym
poinformował gliwicki klub, to
Michal Papadopulos. Pochodzący z Czech 31-letni napastnik
trafił do Gliwic z Zagłębia Lubin.
W obecnym sezonie zagrał w 16
ligowych spotkaniach, w których
zdobył jedną bramkę. Z Miedziowymi związany był przez cztery
lata. – Chciałbym pomóc Piastowi
awansować do pierwszej ósemki.
Jestem napastnikiem, więc oczekuje się ode mnie bramek. Początek tego sezonu nie był dla mnie
zbyt udany, dlatego chcę teraz
zrobić wszystko, żeby strzelić kilka
goli i dać Piastowi jak najwięcej –
mówił Papadopulos.
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Do kadry Piasta dołączył
także pochodzący z Bośni Stojan Vranješ, którego poprzednim klubem była warszawska
Legia. 30-letni zawodnik
występował też m.in. w Lechii Gdańsk. Ogólnie na najwyższym szczeblu rozgrywek
w Polsce rozegrał 72 spotkania,
w których zdobył 18 bramek.
– Jestem bardzo zadowolony,
że trafiłem do Gliwic i jestem
zawodnikiem Piasta – mówił
z satysfakcją. – Co mogę dać
Piastowi? Nie chcę niczego
obiecywać, ale znam swój charakter i na pewno dam z siebie
sto procent. Przyjechałem tutaj

pomóc drużynie w osiąganiu
dobrych rezultatów – przyznał
Bośniak. Vranješ to zawodnik,
który w przeszłości notował
na swoim koncie wiele bramek
oraz asyst. Jak sam mówi jest
piłkarzem, który „może grać na
każdej pozycji w środku pola”.
Ostateczną decyzję o jego roli
na murawie podejmie trener
Radoslav Látal.
Informując o transferach,
władze gliwickiego klubu przekazały też wiadomość o rozwiązaniu kontraktu (za porozumieniem stron) z Sandro Gotalem.
25-letni napastnik występował
przy Okrzei od września po-

przedniego roku. Przez ten czas
rozegrał w barwach Niebiesko
-Czerwonych cztery spotkania,
w których zdobył jedną bramkę.
W poniedziałek (9 stycznia)
gliwiczanie wyjechali na zgrupowanie do czeskiego miasta
Kravaře. Obóz przygotowawczy
potrwa do 14 stycznia. Wśród
27 graczy, których trener Radoslav Látal zabrał ze sobą, zabrakło Martina Bukaty oraz Josipa
Barišićia. Ten pierwszy przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji, drugi natomiast
rozpocznie niebawem treningi
z drużyną rezerw. W klubowym autobusie nie było także

Heberta. Brazylijczyk nie wrócił
jeszcze z urlopu, ale dołączy do
zespołu jeszcze w Czechach. Do
Kravaře pojechało także czterech młodych zawodników,
którzy na co dzień występują
w rozgrywkach Centralnej Ligi
Juniorów. Swoją szansę treningów z pierwszą drużyną otrzymali: Aleksander Sopel, Łukasz
Krakowczyk, Bartosz Sulima
i Maciej Borycka.
Piłkarska LOTTO Ekstraklasa
wznowi rozgrywki w połowie
lutego. Pierwszym przeciwnikiem Piasta będzie szczecińska
Pogoń. Mecz zostanie rozegrany na wyjeździe. 
(as)
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