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Misja na całe życie
Agnieszka i Tomasz Arbaszewscy są ro-

dziną zastępczą od 2011 roku. Ich historia 
pokazuje jak smutek osieroconych dzieci 
można ukoić radością i nadzieją. Piszemy 
też o tym, jak twoja rodzina może przejść 
na… zastępcze zawodowstwo.

Tygodnik bezpłatny, 32/2016 (808), 11 sierpnia 2016
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Budżet Obywatelski – 
podsumowanie!

Gliwiczanie zdecydowali, które zadania 
jednoroczne zostaną zrealizowane w przy-
szłym roku w różnych dzielnicach. W tym 
numerze „MSI – GLIWICE” prezentujemy 
garść ciekawych informacji statystycznych po 
zakończonym głosowaniu. 

Drugie życie 
eksponatów

Anna Wątorska pracuje w Dziale Kon-
serwacji Muzeum w Gliwicach. Uratowała 
już setki zabytków – obrazów, rzeźb, ram i 
ceramiki. Jak to robi? Przeczytajcie!

    Od 1 
sierpnia 2016 r.  

Wydział Edukacji 
zlokalizowany jest przy  

ul. Jasnej 31 A (budynek 
po Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych). Obowiązują też 
nowe numery telefonów!
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Park Sensoryczny
przy Radiostacji

Zabawa dźwiękiem
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DRugA STRONA W OBIEkTyWIE

Piękne mieszczańskie kamienice nie należą w Gliwicach do rzadkości, ale 
świeżo wyremontowany  historyczny budynek przy ul. Zygmunta Starego jest 
prawdziwą perełką! Będąc w okolicy, warto zwrócić uwagę na dobrze dobrane 
kolory, perfekcyjnie odrestaurowane detale architektoniczne i ciekawy układ 
ścian frontowych. (fot. P. Młynek)

Trening czyni mistrza! I to dosłownie – Śląska Akademia Futbolu podpisała 
umowę o współpracy z Piastem Gliwice. Porozumienie ma pomóc w dalszej 
profesjonalizacji szkoleń i wytrenowaniu przyszłych gwiazd Ekstraklasy. Eks-
perci dowodzą, że trening należy rozpocząć jak najszybciej – w wieku od 4 do 
12 lat. (fot. Stowarzyszenie GTW)

Od kilku tygodni mieszkańcy Starych Gliwic mogą dbać o formę fizyczną na siłowni ple-
nerowej, która powstała przy ul. Sadowej. Trening rekreacyjno-siłowy pod chmurką? 
Sama przyjemność! Do dyspozycji ćwiczących jest łącznie 8 stanowisk. Nowa siłownia 
powstała z puli pieniędzy przeznaczonych na realizację zadań jednorocznych. O jej bu-
dowie zdecydowali więc mieszkańcy. (fot. Z. Daniec)

W górach trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, największy tego typu festiwal folk-
lorystyczny na świecie, a w Gliwicach 7 sierpnia odbył się koncert zapraszający 
w Beskidy. Na skwerze Salgótarján wystąpiła Grupa Regionalna Michalczowa 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Żywczanie. Koncert sfinansowano z budżetu Miasta 
Gliwice. (fot. Z. Daniec)

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14) jest jednym z sze-
ściu gliwickich obiektów nominowanych do konkursu na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego 2016. Zwycięzcę wyłoni wprawdzie jury, 
ale internauci również mogą głosować (do końca sierpnia). Najpopularniejsza 
realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. (fot. Z. Daniec)

Nie ma nudy na podwórku – w czasie wakacji na gliwickich osiedlach organizowane 
są zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Roześmiane Podwórka”. Dzieci w towarzystwie 
animatorów z GCOP-u bawią się i nawiązują nowe znajomości. Następne spotkania 
zaplanowane są na godz. 10.00: 11 sierpnia w okolicy ul. Dziewanny 11, 16 sierpnia 
w okolicy ul. Tarnogórskiej 60 i 18 sierpnia w okolicy ul. Przemysłowej. (fot. GCOP)
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gliwicka firma EMT-Systems, działająca w Technoparku przy Politechnice 
Śląskiej, została nagrodzona Medalem Europejskim. W konkursie organi-
zowanym przez Business Centre Club od 16 lat wyróżniane są najlepsze 
wyroby i usługi oferowane przez firmy działające na terenie Polski.

EMT-Systems organizuje certyfiko-
wane szkolenia techniczne z zakresu 
mechatroniki i szeroko pojmowanych 
technik inżynierskich. 

– O wyborze Gliwic na naszą siedzibę 
zadecydował potencjał tego miasta: duża 
strefa ekonomiczna oraz bliskość Politech-
niki Śląskiej jako zaplecza merytorycznego 
naszej działalności. Gliwice mają bardzo 
dobrą lokalizację dla biznesu, dobrze roz-
winiętą infrastrukturę, znajdują się tu fir-
my zajmujące się nowymi technologiami, 
z którymi można prowadzić interesujący 
dialog. To wszystko sprawia, że Gliwice to 
dobre miejsce do prowadzenia działalno-
ści – powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” dr inż. 
Grzegorz Wszołek, prezes EMT-Systems.

EMT-Systems od 2006 roku dba 
o rozwój kadry inżynierskiej regionu. 

– Wykorzystujemy najnowsze wersje 
oprogramowań  inżynierskich  i korzy-
stamy  z własnych,  specjalistycznych 
laboratoriów  szkoleniowych  wyposa-
żonych w autorski  i innowacyjny sprzęt 
dydaktyczny. Należymy do Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach,  Loży 
Katowickiej  Business  Centre  Club  oraz 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gliwicach. Dzięki temu aktywnie uczest-
niczymy w kształtowaniu obrazu polskiej 
gospodarki, dzielimy się doświadczeniem 
z początkującymi przedsiębiorcami i roz-

szerzamy działalność na rynek ogólnopol-
ski i  międzynarodowy – tłumaczy dr inż. 
Grzegorz Wszołek.

Za swoją działalność EMT-Systems otrzy-
mał Godło Firma Szkoleniowa Roku 2016, 
Złote Godło Quality International 2016 
i ostatnio – Medal Europejski 2016.  (mf)

Teren przy gliwickiej Radiostacji stanie się jeszcze atrakcyjniejszy. Do końca roku tuż obok znanego niemal na całym świecie zabytku powsta-
nie park sensoryczny. utworzy go dziesięć urządzeń akustycznych umożliwiających odwiedzającym odczuwanie fal dźwiękowych za pomocą 
między innymi dotyku. Nowa atrakcja z pewnością zaciekawi nie tylko dzieci, ale też dorosłych.

Ksylofon, organy rurowe, anteny 
paraboliczne, gongi, armata powietrz-
na – to tylko niektóre z urządzeń, które 
pojawią się przy Radiostacji, wzdłuż  
ul. Lublinieckiej. Przetarg na wykonawcę 
zostanie ogłoszony jeszcze w sierpniu.

– Park  sensoryczny przy Radiostacji 
będzie  się  składał  z 10  interaktywnych 
urządzeń, w większości mechanicznych. 

Dzięki nim mieszkańcy Gliwic, jak i licznie 
odwiedzający  teren  Radiostacji  turyści, 
będą mogli  skorzystać  z nowej  atrakcji 
i doświadczyć fal dźwiękowych za pośred-
nictwem dotyku. W parku sensorycznym 
dźwięk będzie można nie tylko zobaczyć, 
ale też go dotknąć. Urządzenia, które się 
tam pojawią, będą popularyzować zjawi-
ska naukowe i nawiązywać do funkcji Ra-

diostacji, która w przeszłości emitowała sy-
gnał dźwiękowy. Inwestycja będzie pełniła 
funkcję parkową, teren zostanie oświetlo-
ny, pojawią się alejki, klomby, ławki i meble 
miejskie, czyli siedziska wyposażone w kody 
umożliwiające odczytanie informacji na te-
mat poszczególnych urządzeń – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej, menadżera projektu.

Wszystkie urządzenia będą do-
stępne dla osób niepełnosprawnych. 
Z nowej atrakcji będzie można korzy-
stać przez cały rok. Menedżer projek-
tu uzyskał już zgodę konserwatora 
zabytków na realizację inwestycji 
i obecnie czeka na pozwolenie na 
budowę.

 (mf)

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozpoczęła się nowa inwesty-
cja: firma BMZ rozbudowuje się. Nowy zakład przy ul. Einsteina  
będzie gotowy w lipcu 2017 r. Trwa rekrutacja pracowników.

Nowy zakład będzie miał po-
wierzchnię 12,3 tys. m². Znajdą się 
w nim nowoczesne hale produkcyj-
ne i magazynowe oraz laboratoria 
badawcze i pomieszczenia biurowe. 
Spółka w związku z nową inwestycją 
planuje także zwiększenie zatrudnie-
nia i już teraz rozpoczęła się rekrutacja 
pracowników.

BMZ Poland Sp. z o.o. jest liderem 
na europejskim rynku producentów 
zespołów akumulatorów dla przemysłu 

ogrodniczego i medycznego. Produ-
kowane przez firmę baterie litowo-jo-
nowe znajdują zastosowanie m.in.  
w aplikacjach medycznych, elektrycz-
nych rowerach i skuterach, elektrona-
rzędziach i pojazdach hybrydowych.

W Gliwicach BMZ jest obecne od 5 lat 
– siedziba znajduje się przy ul. Leonarda 
da Vinci. Spółka dynamicznie się rozwija. 
W dalszej perspektywie planowane są 
następne inwestycje w gliwickiej strefie.

 (mm)

AkTuAlNOŚCI

Medal dla EMT-Systems

Grzegorz Wszołek, prezes EMT-Systems 
z wyróżnieniem przyznanym przez 
Business Centre Club
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Przy Radiostacji
pobawisz się 
dźwiękiem

BMZ rozbudowuje 
się w strefie
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Półmetek wakacji mamy już za sobą i powoli zbliża się koniec cyklu „W poszuki-
waniu …”. Nastrój, pomimo kanikuły, mam trochę blue i dlatego wybieram dzisiaj 
jako motto tytuł autobiograficznej, siedmiotomowej powieści – jakżeby inaczej 
– Marcela Prousta: „utracona”.

W pamięci miasta zawsze 
znajdzie się miejsce dla budyn-
ków, miejsc, detali, których już nie 
ma, zniknęły materialnie, ale jesz-
cze o nich pamiętamy. Jeszcze, bo 
nieprzypominane zacierają się, 
znikają. Czy potrafimy dokładnie 
odtworzyć wygląd pierzei obec-
nej ulicy Dworcowej, a dawnej  
1 Maja, wyburzonej w latach 70. 
ubiegłego wieku? Całe szczęście, 
że są zdjęcia wykonane przed ich 
rozbiórką. Część budynków nie 
była atrakcyjna – może dlatego 
jeden z nich tak się wyróżniał. 
Była to neogotycka kamienica 
z elementami secesji – nr 33.

Czterokondygnacyjny bu-
dynek z poddaszem użyt-
kowym, siedmioosiowy 
(osie wyznaczają otwory 
znajdujące się na elewacji).

Symetrię fasady podkreślał 
mocno wysunięty wykusz. Okna 
o różnych kształtach, zamknięte 
raz prosto, raz łukiem kotarowym, 

raz odcinkowym – to już cecha 
stylu secesji. Opaski okienne też 
różniły się na każdej kondygnacji. 
Dekoracji na kamienicy było bar-
dzo dużo, można by nimi obdzielić 
kilka budynków. Tarcza herbowa 
opleciona liśćmi kasztanowca na 
pierwszym piętrze, na drugim 
piętrze znalazł się zaskakujący 
detal – popiersie niedźwiedzia, 
który dodatkowo trzymał w łapach 
zwornik otworu okiennego, w tym 
przypadku udekorowano go liśćmi 
dębu. A dla trzeciego piętra jako 
motyw przewodni wybrano główki 
aniołków (putta). Maska kobiety, 
znowu z tarczami herbowymi i li-
śćmi kasztanowca, znalazła się na 
wykuszu. Uff, dużo tego.

Ciekawa jestem, co kryło się 
we wnętrzach. Bogaty w dekora-
cje zewnętrzny kostium kamienicy 
obiecywał dalsze niespodzianki 
w środku budynku. Nie sprawdzi-
my już tego, nie znalazłam zdjęć 
z wnętrz, ale i tak jestem szczęśli-
wa, że mogę pokazać te unikatowe 
fotografie, o których nie wiem na-
wet, kto je wykonał. Przyniósł mi 
je jeden z fanów dawnych Gliwic. 

Dlaczego wyburzono całą pie-
rzeje uliczną? Szykowano miejsce 
pod nowoczesną architekturę? 

W gazecie z wcześniejszych 
lat (z 1961 roku) czytamy: 
„(...) w gliwicach powsta-
nie wiele pięknych budow-
li. Na przykład w 1962 roku 
wyrośnie całkiem nowe 
centrum. główną ulicą nie 
będzie ulica Zwycięstwa, 
lecz Dworcowa. ul. Zwycię-
stwa będzie zamknięta dla 
ruchu kołowego. W miej-
sce starych ruder z lewej 
strony ul. Dworcowej po-
wstaną bloki mieszkalne. 
Będzie pływalnia miejska, 
duży hotel i inne obiekty. 
Całość projektowanych 
prac w zasadniczy sposób 
zmieni charakter miasta”.

Musimy pamiętać, że w tam-
tych czasach (może nie tak odle-
głych?) uważano obiekty powstałe 
na przełomie XIX i XX wieku za nie-
warte ochrony. Wtedy nie były to 
zabytki. Mówię o kamienicach, do-
mach mieszkalnych. Obok naszej 
secesyjnej kamienicy znajdowało 
się kino o wdzięcznej nazwie Mi-
krus. Kin było w Gliwicach więcej. 
Przy ul. Kozielskiej działało kino 
Apollo (tam, gdzie teraz jest sklep 
wielobranżowy). We wnętrzach 
jeszcze w latach 90. ubiegłego 
wieku zachowane były dekoracje 
sztukatorskie. Niestety zostały 
zniszczone w trakcie pożaru. O ki-
nie Jutrzenka świadczy jedynie 
neon z nazwą (który pragnę za-
chować). O kinie Grażyna pewnie 
mało kto pamięta. Mieściło się 
przy ul. J. Śliwki, a na Trynku było 
kino Szarotka. Tylko gdzie...?

Wyburzono również część 
zabudowań zabytkowej poczty 
przy ul. Dolnych Wałów. Profe-
sor F. Maurer ciągle o tym mó-
wił na wykładach, ubolewając 
nad okrutną dla zabytku decyzją 
peerelowskich władz.

Na szczęście mamy zdjęcia 
większości wyburzonych budyn-
ków. Jak prezentował się wystrój 
ich wnętrz, pozostanie dla nas 
zagadką. I ten tekst jest takim 
małym przyczynkiem do historii 
utraconej architektury, pro me-
moria tego, co było.

 Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

„W POSZukIWANIu...”

kOlORy 
MIASTA
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„Dekoracji na kamienicy było bardzo dużo, można by nimi obdzielić 
kilka budynków” – kamienica przy ul. Dworcowej

„utracona” – zabytkowe 
elementy, których już nie ma

Okna i opaski okienne różniły się na każdej kondygnacji...
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O tym, jak ważną rolę pełnią rodziny zastępcze, nie trzeba nikogo przekonywać. Dają dom dzieciom pozbawionym miłości i opieki rodziców, 
uczą, co jest w życiu ważne, pomagają w codziennych sprawach, opiekują się i dają rodzinne ciepło. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować 
na łamach „MSI-glIWICE” gliwickie zawodowe rodziny zastępcze, przedstawić ich historie. Bo kto lepiej niż oni sami opowie o radościach 
i troskach nie tylko zawodu, którego się podjęli, ale przede wszystkim misji?

Agnieszka i Tomasz Arbaszewscy 
zostali rodziną zastępczą w 2011 roku. 
Dla państwa Arbaszewskich decyzja 
o stworzeniu takiej rodziny była oczy-
wista i konieczna, ale też, jak podkreśla 
pani Agnieszka – naturalna. Umierała 
przyjaciółka pani Agnieszki, a ona nie wy-
obrażała sobie, żeby córeczka przyjaciółki 
trafiła do domu dziecka. Tak się zaczęło. 

– Dziewczynka od 5 lat jest z nami. 
Właściwie to już nie dziewczynka, tyko 
wspaniała młoda kobietka, która mówi 
o nas  „moi bohaterowie" – opowiada 
Agnieszka Arbaszewska. 

W 2014 roku państwo Arba-
szewscy dołączyli do grona 
gliwickich zawodowych rodzin 
zastępczych. Są pewni, że podję-
li dobrą decyzję. 

– Praca z dziećmi, które do nas trafia-
ją, jest ciężka, ale uśmiech na ich twarzach 
wynagradza  wszystkie  trudne  chwile. 
Dzieci z naszą pomocą robią ogromne po-
stępy – zaczynają chodzić, płynnie czytać 
lub pisać bez błędów. Ktoś może powie-
dzieć, że to nic takiego, ale dla naszych 
dzieciaków to jak przebiegnięcie marato-
nu – mówi Agnieszka Arbaszewska. 

U państwa Arbaszewskich dom 
znalazło dotychczas 18 dzieci. – To mali 

wielcy ludzie – tak o nich mówi Agnieszka 
Arbaszewska. 

– Przychodzą do naszego domu ze źle 
zapisanymi kartkami swojego życia, skrzyw-
dzone przez dorosłych. Dlatego to my, do-
rośli, mamy obowiązek te kartki wymazać 
i zapisać je razem z dziećmi od nowa – wy-
pełnić je troską, bezpieczeństwem i opieką. 
Przyjęliśmy kiedyś 7-letniego chłopczyka. 
Był  pobity  i bardzo  nieufny.  Po  dwóch 
tygodniach się uśmiechał, a po miesiącu 
powiedział  troszkę  zawstydzony  „ciocia, 
ja Ciebie lubię i to bardzo”. Te słowa były 
jak nagroda Nobla w kategorii najlepsza 

ciocia na świecie. Kiedy ten sam chłopiec, 
gdy wyprowadzał się do nowych rodziców, 
powiedział, że nigdy nas nie zapomni, to 
była nasza premia, której nie dostaniemy 
w żadnej innej pracy – mówi pani Agniesz-
ka i zapewnia, że trudy pracy wynagradzają 
jej dzieci, od których wraz z mężem uczą 
się pokory, cierpliwości i tego co w życiu 
najważniejsze – miłości. 

Pani Agnieszka bywa zmęczona, ow-
szem. Ale cały czas podkreśla, jak bardzo 
lubi swoją pracę, ile daje jej satysfakcji 
uśmiech dziecka i obserwowanie, jak 
z dnia na dzień mały człowiek czuje się 

coraz bardziej bezpiecznie i nabiera za-
ufania do dorosłych. 

– Bywają trudne sytuacje, dzieci przy-
chodzą zagubione. Oswajamy je, odpa-
kowujemy z trosk, którymi są owinięte, 
powoli wydobywamy z nich wiarę i zaufa-
nie. U niektórych dzieci trwa to miesiąc, 
u innych rok, ale każde da się odpakować, 
bo dzieci po prostu chcą czuć się kochane. 
Cieszą nas ich postępy i reakcje. Bardzo 
skrzywdzone  przez  biologiczną matkę 
rodzeństwo, którym się opiekowaliśmy, 
powiedziało nam kiedyś „nieważne jak 
nasi  rodzice  będą  wyglądać,  ważne 
jak  będą  nas  kochać".  Dojrzałe  słowa 
w ustach dzieci uświadamiają mi, że w ży-
ciu najważniejsza jest miłość, zrozumienie 
i akceptacja. Dzieci rozkwitają przy nas 
jak pączki róży, a my jesteśmy świadkami 
tego procesu – patrzymy jak dzieci na-
bierają zaufania do dorosłych, odzyskują 
pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa 
i na nowo stają się dziećmi. Są też trudne 
chwile, przykre i czasami smutne – gdy 
dzieci nas opuszczają. Wtedy przychodzi 
strach, czy sobie z tym poradzimy, czy 
dzieci sobie poradzą. Cieszymy się jed-
nak, bo odchodzą do kochających ludzi, 
cieszymy  się  też,  że  mogliśmy  takich 
wspaniałych bohaterów poznać. Rodziną 
zastępczą chcemy być tak długo, jak się 
da, bo to jest misja na całe życie – mówi 
Agnieszka Arbaszewska. (mf)

Misja na całe życie
ZAWóD – RODZIC ZASTęPCZy

Najbliższe szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do utworzenia rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych właściwej 
opieki rodzicielskiej rozpocznie się 12 września 2016 r. w siedzibie Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134.

– Dzieci z naszą pomocą robią ogromne postępy – zaczynają chodzić, płynnie czytać lub 
pisać bez błędów – mówi z dumą Agnieszka Arbaszewska
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Anny Wątorskiej walka z czasem
Cztery pokoje, stoły zastawione dziełami sztuki, pędzlami, farbami, werniksami i chemikaliami. Ramy, sztalugi, kawałki metali z wykopa-
lisk, skorupy wiekowych naczyń i stary piec kaflowy. Wśród nich Anna Wątorska, która na co dzień z Barbarą Wójtowicz-Flądro, wskrze-
sza przeszłość dając obrazom, rzeźbom, ramom i ceramice drugie życie.

Anna Wątorska od 35 lat zajmuje się 
konserwacją zabytków. Pracę rozpoczęła 
przed studiami w Pracowni Konserwacji 
Zabytków w Sosnowcu-Zagórzu.

– Studiowałam konserwację zabyt-
ków przy Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Specjalizacja: malarstwo ścienne 
i sztalugowe. Pracę obroniłam 12 grud-
nia 1981 roku o godz. 16.00 i zdążyłam 
jeszcze zrobić imprezę, zanim wprowa-
dzono stan wojenny – śmieje się Anna 
Wątorska. – Przed ukończeniem studiów 
pracowałam przy konserwacji zabytków 
w Sosnowcu,  a w latach  1982–2006 
w Gdańsku. Najpierw w Państwowych 
Pracowniach  Konserwacji  Zabytków, 
skąd w czasie studiów pobierałam sty-
pendium. Potem jako „wolny strzelec” 
oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Od 2006 roku pracuję w Dziale Konser-
wacji w Muzeum w Gliwicach.

konserwacja  
nie zna pojęcia czasu

Taki napis widnieje nad wejściem do 
jednego z pokoi w Pracowni Konserwa-
torskiej. Ma on znaczenie symboliczne – 
treść można interpretować dosłownie, ale 
też prawdą jest, że każde dzieło wymaga 
innego wkładu czasu i pracy, w zależno-
ści od wielkości, czy stopnia degradacji. 
Renowacja może trwać od kilku dni do 
kilku miesięcy. Poddawanie dzieł proce-
sowi konserwacji nadaje im drugie życie, 
a konserwatorzy zabytków swoją pracą 
sprawiają, że pomiar czasu istnienia dzieła 
zaczyna rządzić się innymi prawami. O ile 
jednak konserwacja nie zna pojęcia czasu, 
to Anna Wątorska wręcz przeciwnie. Wie, 
jak zgubny wpływ na zabytek może mieć 
niepowstrzymany proces niszczenia. Dla-
tego ratuje, ile się da. Przez 35 lat pracy 
uratowała już setki zabytków.

– Każdego roku, tylko przez Pracownię 
Konserwatorską  Gliwickiego  Muzeum 
przechodzi około 300 dzieł wymagających 
renowacji  i konserwacji.  Są  to  różnego 
rodzaju zabytki – obrazy, rzeźby, ramy, bi-
żuteria, ceramika, kafle piecowe, narzędzia 
wykopane przez archeologów. Bardzo lubię 
składanie skorup archeologicznych. Mamy 
dużo  obiektów  z wykopalisk  ze  Świbia 
pochodzących z czasów kultury łużyckiej, 
datowanych na 1700–500 roku p.n.e. Za-

wsze miałam ogromną cierpliwość, a tego 
wymaga misterna praca łączenia kawał-
ków ceramiki. To jest jak układanie puzzli. 
Tej części mojego zawodu nie traktuję jako 
pracy, ale  jako przyjemność – wyjaśnia 
Anna Wątorska.

Poza cierpliwością konserwator zabyt-
ków musi kierować się zasadą „śpiesz się 
powoli”, a także mieć wyczucie estetyki, 
umiejętność kojarzenia faktów, zdolności 
odtwórcze, spostrzegawczość i… pokorę.

– Trzeba wyzbyć się pragnienia zmie-
nienia dzieła i podporządkować się artyście, 
którego dzieło się konserwuje. Nie należy 
ingerować zbyt mocno i zbyt gorliwie w za-
bytek. Z konserwacją zabytku jest tak, że im 
więcej się zrekonstruuje, tym bardziej dzieło 
traci na wartości. Szczególnie dotyczy to 
zabytków bardzo zniszczonych o dużej war-
tości artystycznej. Wtedy często zostawia się 
obiekt w formie „zabezpieczonego destruk-
tu” lub wykonuje się bardzo oględne zabiegi 
konserwatorskie, często podyktowane es-
tetyką obiektu – tłumaczy Anna Wątorska.

Łapka na myszy
Anna Wątorska od dzieciństwa lubiła 

zbierać starocie i kamienie z odciśniętymi 
śladami przeszłości, myślała o archeolo-
gicznych wykopaliskach i tam widziała sie-
bie w dorosłym, zawodowym życiu. Ale los 
miał odrobinę inny pomysł na przyszłość 
pani Anny i zamiast archeologii ostatecznie 

wybrała konserwację zabytków. Pracowała 
przy wielkich dziełach. Prowadziła prace 
konserwatorskie w dawnym wojewódz-
twie gdańskim, m.in. w kościołach. Wyko-
nała renowację kilku obrazów z kościoła 
Wszystkich Świętych w Gliwicach, brała 
udział w badaniach polichromii w domu 
przedpogrzebowym na Cmentarzu Cen-
tralnym w Gliwicach oraz konserwowała 
zabytkowe malowidło na jednej z klatek 
schodowych przy ul. Daszyńskiego. Obec-
nie zajmuje się konserwacją fresków na 
południowej ścianie kościoła Wszystkich 
Świętych. W swoim życiu zawodowym 
Anna Wątorska miała także krótki, ale 
bardzo znaczący epizod konserwacji rzeź-
by przedstawiającej Madonnę w Kościele 
Polskim w Busku na Ukrainie.

– Nigdy nie żałowałam swojego wyboru. 
Jestem muzealnikiem, konserwatorem, ale 
też trochę detektywem, bo każde dzieło ma 
przeszłość, bywa też, że tajemnicę, która 
czeka na odkrycie. Wiele zabytków odtwa-
rzałam z wypiekami na twarzy, bo były tak 
zniszczone,  że nie było wiadomo,  co  się 
ukaże po zakończeniu prac. Jednym z takich 
dzieł był wyjątkowo zniszczony obraz przy-
wieziony przez człowieka, który kupił dom 
na Mazurach. Obraz był jedynym material-
nym przedmiotem, który został znaleziony 
w tym domu przez nowego właściciela. Był 
w kilkunastu miejscach przecięty ostrym na-
rzędziem, luźne fragmenty płótna zrolowały 
się, były oblepione gliną z kawałkami słomy. 
W takiej formie dzieło sprawiało wrażenie 
bardziej rzeźby niż obrazu. Z powodu du-
żego zniszczenia długo nie mogłam dociec 
czy  osoba  na  obrazie  to mężczyzna  czy 
kobieta. Po wstępnym oczyszczeniu obrazu  
i  wyprostowaniu,  okazało  się,  że  skurcz 
płótna w miejscach przecięć jest tak duży, 
że mocno zniekształcił twarz przedstawionej 
na obrazie kobiety. Szpary między brzegami 
płótna wynosiły ponad 1 cm. Opracowałam 
metodę prostowania oraz naciągania płótna 
taśmami tak, że szpary udało się zniwelować 
do kilku milimetrów, co nie wpływało już na 
deformację postaci. W czasie prac odkryto 
także sygnaturę autora obrazu, który okazał 
się znanym w okolicy Olsztyna malarzem. 
Pomimo że był  to dwudziesty  rok mojej 
pracy zawodowej, uważam, że był to mój 
chrzest bojowy, a raczej zawodowy, ponie-

waż pierwszy raz zetknęłam się z tak dużą 
destrukcją dzieła i takimi problemami. Ale 
trafiają się też do renowacji obiekty, które 
przynoszą mniej emocji jak np. „łapka na 
myszy”, którą miałam okazję też renowo-
wać w swoim zawodowym życiu – śmieje 
się Anna Wątorska.

Z szarym mydłem  
na wielkie dzieło

Przedmioty trafiają do Pracowni Konser-
watorskiej Muzeum na zlecenie kierowni-
ków działów. Najpierw trzeba wykonać do-
kumentację fotograficzną dzieła i stworzyć 
tzw. opis stanu zachowania oraz program 
konserwatorski. Teraz wkracza pani Ania 
z panią Barbarą, które za pomocą różnych 
narzędzi i specyfików wskrzeszają zabytek. 
Do tego celu używają narzędzi specjalistycz-
nych – chirurgicznych i stomatologicznych, 
w które zaopatrują się w sklepach me-
dycznych oraz chemikaliów – terpentyny, 
toluenu, acetonu, amoniaku czy tzw. „śliny 
syntetycznej”(nawiązanie do prawdziwej 
śliny, która jest faktycznie dobrym środ-
kiem czyszczącym i dezynfekującym). Poza 
specjalistycznymi chemikaliami korzysta się 
także ze środków powszechnie stosowanych 
w naszym życiu codziennym takich jak np. 
ocet, kwasek cytrynowy, szare mydło, roz-
cieńczony płyn do mycia naczyń stosowany 
do niektórych obiektów ceramicznych czy 
masę dentystyczną powszechnie stoso-
waną przez stomatologów, a w Pracowni 
Konserwatorskiej wykorzystuje się ją do 
wykonywania form przy rekonstrukcjach 
ram czy ceramiki. W pracowni nie brakuje 
też młotków, śrubokrętów, pił, kombinerek, 
obcęgów czy „patyczków kosmetycznych” 
bardzo praktycznych w pracy konserwator-
skiej. Na każdym etapie konserwacji wyko-
nywana jest dokumentacja konserwatorska 
z przebiegu prac.

– Ważne,  by uwzględnić w opisach 
jakimi środkami i narzędziami była prowa-
dzona konserwacja. Te informacje przyda-
dzą się podczas kolejnych tego typu prac 
– kolejny konserwator będzie wiedział na 
przykład, czym ma ściągać werniks z ob-
razu – wyjaśnia Anna Wątorska.

Po zakończeniu prac znów trzeba 
zrobić zdjęcie. I oddać zabytek.  (mf)Fo
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BuDżET OByWATElSkI

gliwiczanie zdecydowali, jakie zadania jednoroczne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach. Procedura gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego zbliża się ku końcowi i przyszedł czas na pierwsze podsumowania.

Procedura budżetu obywatelskiego 
została przeprowadzona w Gliwicach po 
raz kolejny. Trudno porównywać ją jed-
nak z poprzednimi edycjami, ponieważ 
w tym roku obowiązywały zupełnie inne 
zasady składania wniosków i głosowania. 
Prowadzona od lutego, poprzedzona 
spotkaniami informacyjnymi, procedura 
budżetu obywatelskiego zakończy się 19 
grudnia. Przed nami jeszcze spotkania 
ewaluacyjne z mieszkańcami, konsulta-
cje społeczne przyszłorocznej procedury 
i ogłoszenie ich wyników. Można już jed-
nak wyciągnąć pierwsze wnioski. 

Gliwiczanie wykazali się sporą ak-
tywnością. Zakrojona na szeroką skalę 
kampania informacyjna przyniosła 
efekty. W sumie gliwiczanie oddali  
16 768 głosów, w tym 14 921 ważnych. 
Więcej głosów (9 534) oddano w formie 
papierowej niż elektronicznej. W ubiegłym 
roku mieszkańcy oddali w sumie 6 269 waż-
nych głosów i do realizacji wybrali 5 zadań. 
Dodatkowo, w kategorii zadań bieżących,  
4 zadania zostały zrealizowane bez poddania 
ich pod głosowanie. Do realizacji w 2017 roku,  
w ramach tegorocznego budżetu obywatel-
skiego wybrano 56 zadań: 40 znalazło się 

w puli podstawowej, 10 w puli dla aktyw-
nych. Prezydent miasta wskazał 6 zadań, 
które znalazły się na dodatkowej liście za-
dań do realizacji w przyszłym roku. Zadania 
będą realizowane we wszystkich osiedlach, 
poza osiedlem Wojska Polskiego, które nie 
spełniło koniecznego warunku minimalnej 
liczby głosów ważnych (na zadanie na osie-
dlu Wojska Polskiego głosowały 122 osoby, 
podczas gdy minimalna wymagana liczba 
głosów wynosiła 427). Szczegółowa lista za-
dań, które zostaną zrealizowane w osiedlach 
znajduje się na stronie www.gliwice.eu,  
została też podana na łamach „MSI-GLIWICE”  
(4 sierpnia 2016 roku).

W ramach budżetu obywatelskiego 
do wydania zaplanowano 3 500 000 
zł. Na zadania w puli podstawowej 
przeznaczono łącznie 2 552 500 zł , na 
zadania w puli dla aktywnych – 736 
610 zł. Po rozdysponowaniu puli dla 
aktywnych pozostało 210 890 zł. Kwo-
tę tę prezydent Gliwic przeznaczył 
na realizację 6 dodatkowych zadań.  
Ostatecznie z 3,5 mln zł przeznaczonych 
na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego niewykorzystane pozo-
stało jedynie 9 790 zł. 

Najwięcej głosów zostało oddanych 
na zadania w dzielnicy Łabędy (2070 
ważnych głosów), w której zostanie też 
zrealizowanych najwięcej zadań (7). Naj-
bardziej aktywnymi osiedlami podczas 
głosowania były: Czechowice, Bojków, 
Zatorze, Ligota Zabrska i Łabędy. Zada-
nia z puli dla aktywnych zostaną zreali-
zowane w 10 osiedlach: Czechowicach, 
Bojkowie, Zatorzu, Łabędach, Wilczym 
Gardle, Obrońców Pokoju, Sośnicy, Tryn-
ku, Wójtowej Wsi i Baildona. 

Ciekawe projekty
Mieszkańcy Gliwic zgłosili wiele 

różnorodnych zadań do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego. 
W mieście pojawią się m.in. nowe 
parkingi, wybieg dla psów, place za-
baw, siłownie pod chmurką, kolejne 
kamery monitoringu, boisko, stoły do 
tenisa, kącik relaksu, połączenia ulic, 
wiata i tablice edukacyjne. Mieszkańcy 
będą też mogli skorzystać z ciekawych 
zajęć, kursów i warsztatów, m.in. sa-
moobrony dla kobiet, aqua aerobiku, 

fitnessu, nordic walkingu, siłowni, za-
jęć zdrowotnych dla seniorów. W par-
ku Chrobrego na osiedlu Politechnika 
powstanie teren do gry w disc golfa 
oraz miejsce do gry w bule. 

Co jeszcze?
Wiemy już, które zadania zostaną zre-

alizowane w 2017 roku, jednak procedura 
budżetu obywatelskiego trwa nadal. Do 30 
września potrwa kampania informacyjna 
dotycząca wyników głosowania. W paź-
dzierniku odbędą się spotkania ewaluacyj-
ne z mieszkańcami (4 października o godz. 
17.00 w Centrum Kulturalno-Sportowym 
Łabędź przy ul. Partyzantów 25; 11 paździer-
nika o godz. 17.00 w SP 21 w Sośnicy, przy 
ul. Reymonta 18A; 18 października o godz. 
17.00 w GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21). 14 
listopada zostanie ogłoszony projekt pro-
cedury budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Od 14 do 28 listopada potrwają konsul-
tacje społeczne dotyczące projektu proce-
dury budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 
Procedura zakończy się 19 grudnia ogłosze-
niem wyników konsultacji.  (mf)

Podsumowanie
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W parku Chrobrego powstanie teren do gry w bule...

...oraz do gry w disc golfa, dyscypliny, która cieszy się coraz większą popularnością na świecie
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MIASTA

oferty pracy

Numer naboru 2/2016

OgŁOSZENIE O NABORZE
NA WOlNE STANOWISkO uRZęDNICZE Z 1 SIERPNIA 2016

Zakład gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 gliwice plac Inwalidów Wojennych 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (księgowy)

W DZIAlE kSIęgOWOŚCI
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• windykacja należności, a w szczególności rozliczeń wynikających 

z umów zawartych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
dotyczących dzierżaw gruntów,

• przygotowanie umów dzierżaw dla budynków zidentyfikowa-
nych w trakcie rozliczania różnic inwentaryzacyjnych,

• zlecanie aktualizacji mapy zasadniczej dla przypadków opisa-
nych w pkt. 2 w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji 
bilansowej miasta Gliwice. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej rok doświadczenia zawodowego,
• znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości (t.j. DzU 

z 2013 r., poz. 330), o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. DzU z 2014 r., poz. 851), ustawy o finansach 
publicznych (t.j. DzU z 2013 r., poz. 885),

• umiejętność prowadzenia ewidencji środków trwałych  
oraz wyposażenia,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole.
Cechy charakteru:
• komunikatywność,
• sumienność,
• zorganizowanie,
• odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II  

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwa-
lidów Wojennych 1-3 lub 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce Praca)

• dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe 
(potwierdzone kserokopią dokumentów wystawionych 
przez pracodawców lub zleceniodawców z których wynika 
okres świadczenia pracy),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  

oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

• oświadczenia z klauzulą:
  – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135)”,

  – „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-

tych kopertach oznaczonych nr naboru 2/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro),  plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  
19 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu gospodarki 
Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych 
29 sierpnia 2016 r. godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru.,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym 
mowa wyżej jest mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu składa wraz z wy-
maganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

Numer naboru 3/2016

OgŁOSZENIE O NABORZE
NA WOlNE STANOWISkO uRZęDNICZE Z 1 SIERPNIA 2016

Zakład gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 gliwice plac Inwalidów Wojennych 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)

W DZIAlE lOkAlI kOMuNAlNyCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z najmem lokali komunalnych,
• prowadzenie spraw w zakresie publicznej gospodarki lokalami 

dot. rozdziału mieszkań socjalnych, docelowych,
• przygotowywanie list osób uprawnionych do otrzymania 

mieszkania,
• kontakt z klientem zewnętrznym w zakresie prowadzonych spraw,
• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń 

Prezydenta Miasta z zakresu powierzonych spraw,
• przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, 

wnioski i skargi mieszkańców. 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 150), ustawy o własności lokali (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1892), 

• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• znajomość kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 380),
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• analizy i syntezy informacji, 
• logicznego myślenia.
Cechy charakteru:
• komunikatywność,
• samodzielność,
• zorganizowanie.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II lub III 

piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów 
Wojennych 1-3 lub 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce Praca)

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  

oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
  – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135)”,

  – „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446)”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-

tych kopertach oznaczonych nr naboru 3/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro), plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
12 sierpnia 2016 do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu gospodarki 
Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych: 
18 sierpnia 2016 godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym 
mowa wyżej jest mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu składa wraz z wy-
maganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

ŚWIęTO WOJSkA POlSkIEgO, glIWICE 15.08.2016

15 sierpnia będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego. W tym roku 
wyjątkowo uroczyście. W gliwicach uroczystości upamiętniające to wy-
darzenie rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają do około godz. 14.00.
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Program obchodów:
godz. 10.00–10.25, kościół 
garnizonowy pw. św. Barbary  
(ul. Dworcowa): koncert pieśni patriotycz-
nych.
godz. 10.30–11.30, kościół garni-
zonowy pw. św. Barbary: msza święta 
w intencji żołnierzy i pracowników 
Wojska Polskiego.
godz. 12.00–12.45, plac Krakowski: 
uroczysta zbiórka jednostek wojsko-
wych Garnizonu Gliwice.
godz. 13.00–13.45, plac Krakowski 
– ul. ks. Marcina Strzody – ul. prymasa 

Stefana Wyszyńskiego – plac marszałka 
Józefa Piłsudskiego: przemarsz ulicami 
miasta i uroczysty apel pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego: apel Pa-
mięci Oręża Polskiego, salwa honorowa, 
złożenie wieńców i wiązanek pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
 godz. 13.45–14.15, ul. Akademicka 
– ul. ks. Marcina Strzody – ul. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego – plac marszałka 
Józefa Piłsudskiego – ul. Feliksa Orlickiego 
– ul. Stanisława Wyspiańskiego – ul. gen. 
Andersa: defilada pododdziałów jedno-
stek wojskowych na pojazdach.

Będzie przemarsz  
i wojskowa defilada

18 sierpnia rozpocznie się Piesza gliwicka Pielgrzymka na Jasną 
górę. gliwiczanie przemierzają tę trasę już od 390 lat. Hasłem tego-
rocznej pielgrzymki jest „Miłosierni jak Ojciec”.

W 1626 roku trwała wojna trzydzie-
stoletnia, a Gliwice były oblężone przez 
protestanckie wojska Ernsta von Mansfel-
da. Sytuacja była dramatyczna, mężczyźni 
chcieli poddać miasto, ale kobiety bronią-
ce murów złożyły śluby, że jeżeli Gliwice 
zostaną ocalone, to mieszkańcy co roku 
pieszo będą pielgrzymować do klasztoru 
na Jasnej Górze. Wkrótce potem Matka 
Boska ukazała się nad murami, odstrasza-
jąc najeźdźców. Tyle legenda, faktem jed-
nak jest, że od tego czasu w częstochow-
skiej księdze odnotowywane są gliwickie 
pielgrzymki dziękczynne.

Od 24 lat w Pieszej Gliwickiej Pielgrzym-
ce na Jasną Górę biorą udział wierni z całej 
diecezji gliwickiej. W tym roku 18 sierpnia 
o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza 
święta w kościele katedralnym Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, po której grupy 
pielgrzymów wyruszą do Częstochowy. 

Wspólna modlitwa i msza święta w Czę-
stochowie zaplanowane są na 20 sierpnia.

W uroczystym pożegnaniu pielgrzy-
mów 18 sierpnia weźmie udział przed-
stawiciel Miasta Gliwice. Wszystkim piel-
grzymom z diecezji gliwickiej zostaną także 
przekazane pamiątkowe magnesy z wize-
runkiem Matki Boskiej. – Na magnesie bę-
dzie wizerunek Matki Bożej ochraniającej 
miasto i data: 1626, czyli rok, w którym 
Gliwice zostały cudownie ocalone i który 
dał początek pieszym pielgrzymkom na 
Jasną Górę. Obok podobizny Matki Boskiej 
będzie też logo Gliwic – mówi ks. Bernard 
Plucik, kierownik pielgrzymki.

Pątnicy zapisują się na pielgrzymkę 
w swoich parafiach. Można też dołączyć 
do pątników 18 sierpnia pod kościołem 
katedralnym. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
www.pielgrzymki-gliwice.pl. (mm)

Pielgrzymi wyruszą  
do Częstochowy
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OgŁOSZENIA
nieruchomości

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

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I przy ul. Ryb-

nickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 87,97 m2.
4.  Skład lokalu: 4 pomieszczenia, dwa pomieszczenia komu-

nikacyjne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – piwnica:  

10,74 m2 oraz WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia: 99,52 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8.  Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1130/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132851/1.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 159 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 7950,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 

zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszyst-
kich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie 
w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul .Dolnych Wałów 11 w za-
klejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR I PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr III przy  

ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 147,20 m2.
4.  Skład lokalu: 7 pomieszczeń, przedpokój, pomieszczenie 

sanitarne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – WC o powierzch-

ni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 148,01 m2.
7.  Kondygnacja: II.
8.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1680/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132852/8.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6 .

12.  Cena wywoławcza – 230 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 11 500,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

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

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 wrze-
śnia 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR III  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016 r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr IV przy  

ul. Rybnickiej 15 – oficyna.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułam-

kowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 64,98 m2.
4. Skład lokalu: 2 pomieszczenia, pomieszczenie WC. 
5. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – 1,03 m2.
6. Łączna powierzchnia lokalu: 66,01 m2.
7. Kondygnacja: I.
8. Lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas 

nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia.

9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
749/10000 części w nieruchomości wspólnej.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 
GL1G/00132853/5.

11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek 
– KW nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 75 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 3 750,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – 
pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-

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

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 
września 2016 r. 

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

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

• winny posiadać następujące opis:
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR IV  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – OFICYNA – NIE OTWIERAĆ  

PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

komunikaty

WAŻNY KOMUNIKAT

DLA KLIENTÓW

WYDZIAŁU EDUKACJI

URZĘDU MIEJSKIEGO 

W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,

że od dnia 1.08.2016 r.

Wydział Edukacji będzie zlokalizowany
przy ulicy Jasnej 31 A

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).

Od 1 sierpnia będą obowiązywały również nowe
 numery telefonów do Wydziału Edukacji:

SEKRETARIAT:
tel.: 32 338-64-62 fax: 32 338-64-63

BIURO PODAWCZE (JASNA 31 A):
tel.: 32 338-64-01

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Pisma i dokumenty kierowane do Wydziału Edukacji będą przyjmowane 
w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A

oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul.Zwycięstwa 21. 

W budynku przy ul.Jasnej  31 A od 4 maja br. znajduje się również 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej  31 A dla klientów poruszających się 
komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW
WYDZIAŁU EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,że od dnia 01.08.2016 r.

Wydział Edukacji będzie zlokalizowany
przy ulicy Jasnej 31 A(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).

Od 1 sierpnia będą obowiązywały również nowe numery telefonów do Wydziału Edukacji:

SEKRETARIAT:
tel.: 32 338-64-62 fax: 32 338-64-63

BIURO PODAWCZE (JASNA 31 A):
tel.: 32 338-64-01

Pisma i dokumenty kierowane do Wydziału Edukacji będą przyjmowane w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A oraz biurze podawczym 
głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. 

W budynku przy ul. Jasnej  31 A od 4 maja br. znajduje się również Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej  31 A dla klientów poruszających się komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

WAŻNY KOMUNIKAT 
DLA KLIENTÓW

WYDZIAŁU EDUKACJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Pisma i dokumenty kierowane do Wydziału Edukacji
 są przyjmowane w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A

oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. 

W budynku przy ul. Jasnej  31 A od 4 maja br. 
znajduje się również Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(tel. 32/338-64-05, 32/338-64-06, fax. 32/338-64-07)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej  31 A dla klientów 
poruszających się komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,
że od 1 sierpnia 2016 r.

Wydział Edukacji zlokalizowany jest
przy ulicy Jasnej 31 A 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 1 sierpnia obowiązują również 

nowe numery telefonów do Wydziału Edukacji:
SEKRETARIAT:

tel.: 32/338-64-62 fax: 32/338-64-63

BIURO PODAWCZE (JASNA 31 A):
tel.: 32/338-64-01

NABóR NA MIESZkANIA W ZASOBACH TBS
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  
ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe. 

Nabór trwa od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w zasobach TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi klienta lub Dziale 

Zasobów Własnych przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach, tel. 32/339-29-13, 339-29-37.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl oraz w siedzibie Spółki.

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

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

że w budynku Zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży na rzecz najemcy:
•	 nr 460-466 do 18 sierpnia 2016 r. •	 nr 483-490 do 22 sierpnia 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 474-482 do 18 sierpnia 2016 r.

Lp. Adres Czynsz 
Stawka

11,73zł/m2

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja Oglądalność

1. Witkiewicza 
19/10

I piętro

595,30 zł
bez mediów

2 pokoje
50,75 m2

35 718,00 zł 7144,00 zł 23 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

2. Mikołowska 
15/3

I piętro

712,60 zł
bez mediów

2 pokoje
60,75 m2

64 134,00 zł 8551,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 14.40–15.00

3. Mikołowska 
15/19

I piętro

668,38 zł
bez mediów

2 pokoje
56,98 m2

40 103,00 zł 8021,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

4. żabińskiego 
15/5

I piętro

614,18 zł
bez mediów

2 pokoje
52,36 m2

36 851,00 zł 7370,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.00–16.20

5. Andersena 
38/2

parter

497,47 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

29 848,00 zł 5970,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.25–16.45

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,
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OgŁOSZENIA
oferty pracy

powiatowy urząd pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• montażysta stolarki budowlanej – wy-
kształcenie średnie, mile widziane tech-
niczne, roczne doświadczenie, znajo-
mość rysunku technicznego, znajomość 
systemów oraz rozwiązań w zakresie 
stolarki okiennej dostępnych na rynku, 
prawo jazdy kat. B, dokładność, zakres 
obowiązków: dokonywanie pomiarów 
oraz przygotowywanie protokołu z jego 
wykonania, serwisowanie gwarancyjne 
i pogwarancyjne, montaż produktów 
z oferty firmy, praca w Gliwicach;

• kierowca – wykształcenie średnie, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna, 
zakres obowiązków: praca na terenie kraju, 
w większości Polska południowa, wyjazdy 
z Gliwic, jeden, max. dwa punkty rozładun-

ku, w sezonie letnim możliwość podjęcia 
pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy 
lub dorywczo w weekendy;

• kontroler przyjęcia towaru - wykształce-
nie: zawodowe, średnie; uprawnienia na 
wózki widłowe, książeczka zdrowia, mile 
widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku, zakres obowiązków: kon-
trola i przyjęcie towaru pod względem 
ilości i jakości, prowadzenie dokumentacji, 
rozładunek i załadunek dostaw, kontrola 
opisów na produktach zgodnie z wytycz-
nymi, wprowadzanie danych do systemu, 
kontrola dat przydatności do spożycia, kla-
syfikacja palet i opakowań zgodnie z pro-
cedurą, praca w ruchu ciągłym, miejsce 
pracy: Kleszczów;  

• fryzjer - wykształcenie zawodowe, mile 
widziane doświadczenie zawodowe lub 
osoba chętna do przyuczenia, miejsce 
pracy Gliwice;

• brukarz - wykształcenie: zawodowe,  
5 lat doświadczenia zawodowego na ww. 
stanowisku, umiejetność samodzielnego 
wykonywania zlecenia od projektu do 
urządzenia terenu, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• mechanik samochodów osobowych - 
wykształcenie: zawodowe kierunkowe, 
doświadczenie zawodowe: 3 lata, prawo 
jazdy kat. B, miejsce pracy: Przyszowice. 

Oferty z 4 sierpnia 2016 r.

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

Śląskie Centrum logistyki SA  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E (kółka Pl-DE)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: PL-DE/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• nowoczesny tabor:  DAF XF 460 FT, SSC (2016),
• pracę w systemie 3/1,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu  

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg,  
MILOG, premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 

należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy. 

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 602-290-402 lub e-mail: 
transport@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na 
stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Przedsiębiorstwo  
Energetyki 

Cieplnej – gli-
wice Sp. z o.o.  
w gliwicach, 

ul. królewskiej 
Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu 
przetargu z publikacją ogłoszenia 

organizowanego wg procedur 
określonych regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Obsługę geodezyjną zadań 
inwestycyjnych i remonto-

wych realizowanych  
w latach 2016–2017.
Termin składania ofert:  

17 sierpnia 2016 r. do godz. 
10.00

Termin otwarcia ofert:  
17 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30

Ośrodek Pomocy Społecznej w gliwicach,  
ul. górnych Wałów 9, 44-100 gliwice 

informuje,  
że od 1 sierpnia 2016 r. niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic 

mogą skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Usługi realizowane będą przez Stowarzyszenie FAON.

Osoby zainteresowane mogą 
zamawiać usługi:
• telefonicznie pod nr tel.: 607-453-

646 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9.00 do 15.00,

• przez Internet pod adresem 
faon@faon.pl,

• osobiście w biurze koordynatora 
w siedzibie Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych, ul. 
Jagiellońska 21 w Gliwicach, w 
każdy piątek od 9.00 do 15.00.

nabór nr kD.210.20.2016.gN-2

urząd Miejski w gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale gospodarki Nieruchomościami 

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 pok. 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• 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 22 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Numer naboru: GCOP.KD.210.4.2016
Dyrektor 

gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko 
samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych w wymiarze niepełnego etatu , tj. ¾ etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie zamówień w sprawach 

robót budowlanych, zakupu towarów 
i usług, zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych i Regulaminem Zamówień 
Publicznych Gliwickiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych,

• prowadzenie postępowań powyżej 30 
tys. euro zgodnie z  Prawem Zamówień 
Publicznych, w tym m.in.:
- weryfikacja prawidłowości i komplet-
ności ofert składanych w postępowa-
niach o zamówienie publiczne,
- nadzór nad prawidłowością stoso-
wania zasad szacowania wartości za-
mówienia, 
- przygotowywanie dokumentacji do-
tyczącej prowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne,
- kompletowanie i opisywanie doku-
mentów z wyłonienia Wykonawcy,
- sporządzanie protokołów postępowań 
o zamówienie publiczne, 
- odpowiedzialność za organizację kon-
taktów z Wykonawcami;

• prowadzenie postępowań poniżej 30 
tys. euro zgodnie z Regulaminem za-
mówień publicznych GCOP,

• przygotowywanie ogłoszeń, przeka-
zywanie i zamieszczanie informacji 
wymaganych PZP na tablicę ogłoszeń, 
stronę WWW GCOP, Portal UZP, BIP,

• sporządzanie i aktualizacja rocznego 
planu zakupów i planu postępowań 
poniżej i powyżej 30 000 euro, prowa-
dzenie Rejestru Zamówień Publicznych, 
Rejestru zleceń oraz Rejestru umów,

• przechowywanie i archiwizacja doku-
mentacji postępowań o zamówienia 
publiczne,

• sporządzanie sprawozdawczości 
z udzielonych zamówień

• prowadzenie całości spraw dotyczących 
umów cywilnoprawnych, w tym m.in. 
media, telefony, umowy kupna-sprze-
daży, umowy na roboty budowlane 
etc.:
- tworzenie umów we współpracy 
z Kancelarią prawną i kontrola czyn-
ności związanych z ich zawarciem,
- opisywanie formalno-prawne faktur, 
rachunków związanych z zamówienia-
mi publicznymi, weryfikacja zgodności 
z umową, 
- prowadzenie rejestru dostawców oraz 
sporządzanie półrocznej sprawozdaw-
czości umów;

• współpraca z Urzędem Miejskim w Gli-
wicach w szczególności z Wydziałem 
Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• staż pracy:

- wykształcenie wyższe - co najmniej  
2 letnie udokumentowane doświad-
czenie zawodowe w zakresie zamó-
wień publicznych po stronie Zama-
wiającego,
- wykształcenie średnie – co najmniej  
4 letnie udokumentowane doświad-
czenie zawodowe w zakresie zamó-
wień publicznych po stronie Zama-
wiającego;

• niekaralność za przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe.

Dodatkowe wymagania:
• praktyczna znajomość Ustawy Prawo 

zamówień publicznych wraz z przepi-
sami wykonawczymi;

• znajomość Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o finansach publicznych;

• znajomość wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014–2020;

• doświadczenie w realizacji zadań 
związanych z zamówieniami publicz-
nymi w ramach co najmniej 1 projektu 
współfinansowanego z funduszy struk-
turalnych;

• biegła obsługa komputera (Microsoft 
Office, środowisko Windows). 

Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność współ-
pracy, samodzielność, skrupulatność.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Miejsce pracy: GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 
44-100 Gliwice.
2. Warunki pracy: praca w budynku wie-
lokondygnacyjnym nie przystosowanym 
dla osób niepełnosprawnych, praca na  
II piętrze, praca z urządzeniami biurowymi, 
praca z monitorem ekranowym  z okre-
ślonym dobowym wymiarem czasu pracy, 
kserokopiarką, praca z ludźmi.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświadcza-
jących posiadane doświadczenie zawo-
dowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl).

list motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie do-
kumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Informacje dodatkowe:
• Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 
12.00 w sekretariacie GCOP przy ul. Zwycię-
stwa 1 w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Zwy-
cięstwa 1 – II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – referent ds. zamówień publicz-
nych”, numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
W przypadku napływu więcej niż 15 apli-
kacji, które spełniają wymagania formalne, 
przeprowadzony zostanie test merytorycz-
ny. Termin ewentualnego testu – 24 sierpnia 
2016 r. godz. 12.00 w siedzibie GCOP przy 
ul Zwycięstwa 1 w Gliwicach. 
Rozmowy z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się w dniach 26–29 sierpnia 2016 r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77.
• Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn.
• Zgodnie z regulaminem naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne umiesz-
czana jest na stronie internetowej GCOP,  za-
wiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich 
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.
• Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1202):
a) w oparciu o art. 15 – dane osobowe 
osoby zatrudnionej podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
b) na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe.
• W miesiącu poprzedzającym datę publika-
cji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w Gliwic-
kim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

oGłoSZenia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych poszukuje 
partnerów do udziału w „Gliwickim Dniu dla Zdrowia”, którego celem jest profilaktyka i promocja 
zdrowia skierowana do mieszkańców. Termin akcji: 22 października 2016 r. w godz. 10.00–15.00

Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu miasta Gliwice do współpracy przy organizacji Gliwickiego  
Dnia dla Zdrowia poprzez zaproponowanie działań leczniczych (konsultacje, porady specjalistyczne,  
badania) w ramach Państwa działalności. 
Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie  
https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/ochrona-i-promocja-zdrowia. Deklarację można 
złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać w formie 
elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl do dnia 23 września 2016 r. 
Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd Miejski Gliwice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,  
tel. 32/238-54-33; mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w gliwicach,  
ul. górnych Wałów 9, 44-100 gliwice 

informuje,  
iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium  

szkolnego na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  

od 1 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. (uczniowie) lub do 14 paź-
dziernika 2016 r. (słuchacze kolegium) w Ośrodku Pomocy Społecznej 

przy ul. Górnych Wałów 9 oraz następujących rejonach:
• Filia nr 1 w Sośnicy, ul. Reymonta 18  
• Filia nr 2 w Łabędach, ul. Fiołkowa 26  

• Filia nr 3, ul. Bojkowska 20 
Pełny wykaz ulic podlegających pod filie i siedzibę Ośrodka dostępny 
jest na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Rejony”.

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku, uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie 
internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o 

charakterze socjalnym”.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie  
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach pod adresem 

www.opsgliwice.pl.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkolna” 
skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona w pkt 
1–7, którzy posiadają orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalne-
go, uczęszczających w roku szkol-
nym 2016/2017 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do:
	klasy VI szkoły podstawowej,
	klasy III gimnazjum,
	szkoły ponadgimnazjalnej: zasadni-

czej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum 
lub szkoły specjalnej przysposa-
biającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinanso-
wania do zakupu podręczników należy 
składać w szkole, do której uczeń będzie 

uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uza-
leżniona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji 
udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału 
Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców 
w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refundowania 
wydatków należy pozyskać w szkole, w któ-
rej uczeń będzie objęty pomocą w ramach 
programu „Wyprawka szkolna”.

WyPRAWkA SZkOlNA 2016

http://www.pup.gliwice.pl/
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OgŁOSZENIA
nieruchomości

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanych części nieruchomości, 
położonych w Gliwicach przy ul. Rolników, ozna-
czonych jako 
• działka nr 512/2, obręb Bojków, 

o powierzchni 0,0436 ha, kW 
gl1g/00036901/4 oraz działka  
nr 1655/2 obręb Bojków, o powierzchni  
0,0063 ha, kW gl1g/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nierucho-
mości sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 
obręb Bojków.
Termin przetargu: 24 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
97 200,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710).
Wadium: 9800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 sierpnia 2016 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomości, 
oznaczonej jako 
• działka nr 1076/2 obręb Bojków, o po-

wierzchni 0,1126 ha, położonej w gliwi-
cach przy ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność miasta gliwice, zapisanej w kW 
nr gl1g/00039689/2

Termin przetargu: 24 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
115 700,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710).

Wadium: 11 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 sierpnia 2016 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości stanowiącej własność 
miasta Gliwice, położonej przy ul. I. Mościckiego w 
Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 658, obr. żerniki, kW  

nr gl1g/00005738/4, powierzchnia grun-
tu 0,1590 ha

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
333 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% po-
datkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
Wadium: 33 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 września 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości, położonej w Gliwicach przy 
Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka Sienkie-
wicza, oznaczonej jako 
• działka nr 519/2, obręb kłodnica, kW 

nr gl1g/00032996/8 o pow. gruntu  
0,6663 ha, kW nr gl1g/00032996/8

Termin przetargu: 28 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
1 080 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% po-
datkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. 
nr 177, poz.1054 ze zm.).
Wadium: 108 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2016 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

   Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest  
            Wydział gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach

 □ ul. ŁOkIETkA 1, lokal nr 7a, III piętro,  
pow. 36,64 m2 + piwnica - 1,65 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, z dostępem do WC (w częściach 
wspólnych) usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
3 Oddz. 1  przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. ZIęBIA 17, lokal nr 1, parter, pow. 70,98 m2, 
3 pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 9.00 
Cena wywoławcza nieruchomości: 195 100,00 zł
Wadium: 9800,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. kORCZOkA 51, lokal nr 2, I piętro, pow. 38,49 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (w częściach 
wspólnych) usytuowanego na II piętrze
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 900,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 12.15 
do 12.30
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddz. 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. TOSZECkA 50, lokal nr 10, poddasze,  
pow. 33,16 m2 + piwnica - 2,32 m2, 1 pokój, kuch-
nia, komórka, z dostępem do WC (w częściach 
wspólnych) na klatce schodowej
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 000,00 zł
Wadium: 2400,00 zł

Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddz. 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. ZABRSkA 16, lokal nr 12, II piętro, pow. 86,94 m2,  
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC (w częściach wspólnych) na klatce schodowej
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 200,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 12.50 
do 13.05
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. ZAWISZy CZARNEgO 18, lokal nr 12, parter, 
pow. 87,52 m2 + piwnica - 3,20 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 197 800,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 9.30 do 
9.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. PlISZkI 3, lokal nr 8, I piętro, pow. 37,55 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 400,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. ZABRSkA 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2, 
4 pomieszczenia, korytarz, WC 
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 600,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. BŁOgOSŁAWIONEgO CZESŁAWA 66, lokal  
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 14.05 do 
14.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)

Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. PSZCZyŃSkA 88, lokal nr II, parter,  
pow. 36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 67 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. ZIęBIA 17, garaż nr 3, parter, pow. 16,70 m2, 
1 pomieszczenie 
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 300,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 10.30 do 
10.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
29-92)

Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. NOWy ŚWIAT 1, lokal nr III, parter, pow. 56,10 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 000,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 29 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. SOBóTkI 1, lokal nr VI, parter, pow. 31,30 m2, 
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 29 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ ul. WIECZORkA 14-16, lokal nr III, parter,  
pow. 44,11 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 11.45 do 
12.00
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 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: 2 września 2016 r.

 □ ul. PRyMASA STEFANA WySZyŃSkIEgO 14a, 
lokal nr u-1, parter, I piętro, pow. 462,01 m2,  
9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC na parterze oraz 
3 pomieszczeń na I piętrze
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 126 300,00 zł
Wadium: 56 400,00 zł
Termin oględzin: 26 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 

2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do: 

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

zbycia w trybie bezprzetargowym, 
stanowiące własność Miasta gliwice:
•	 nr 156/2016 do 23 sierpnia 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:

•	 nr 21/SP/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 22/SP/2016 do 17 sierpnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:

•	 nr 19/SP/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 20/SP/2016 do 17 sierpnia 2016 r.

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

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

www.zbmgliwice.pl

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

przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres mailowy 

biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony interne-
towej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdzie-
cie Państwo więcej szczegółowych infor-
macji 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.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

zostają odwołane 
przetargi ogłoszone na 18 sierpnia 2016 r.:

• na godz. 9:00 – II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego przy 
al. Wojciecha korfantego 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 9:30 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 położonego przy  
ul. księcia Ziemowita 19 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 10:00 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego przy 
ul. kaczyniec 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 10:30 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr g-3 położonego przy ul. królowej 
Bony 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 11:00 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy 
ul. grodowej 22 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 11:30 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I położonego przy 
ul. ksawerego Dunikowskiego 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 12:00 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2a położonego 
przy ul. Stanisława Chudoby 6A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 12:30 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego 
przy ul. Fryderyka Chopina 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

• na godz. 13:00 – I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy 
ul. Zwycięstwa 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Przetargi zostają odwołane ze względu na brak spełnienia wymogu o którym mowa w § 6.4 ROZPORZĄDZE-
NIA RADY MINISTRÓW z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zgodnie z którym „W przypadku 
przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, 
wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na 
terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co 
najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu”.

wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miastagliwice:

•	 nr 132/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 136/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 137/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 138/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 139/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 140/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 141/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 142/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 143/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 144/2016 do 17 sierpnia 2016 r.
•	 nr 145/2016 do 18 sierpnia 2016 r.
•	 nr 146/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 147/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 148/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 149/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 150/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 151/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 152/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 153/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 154/2016 do 22 sierpnia 2016 r.
•	 nr 155/2015 do 22 sierpnia 2016 r.

preZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

http://www.zgm-gliwice.pl
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kulTuRA / SPORT

Cenny remisPiast z rekordowym 
zyskiem netto

Filmy krótkometrażowe od kilku lat cieszą się rosnącą popularnością. kino Amok regu-
larnie prezentuje je w ramach spotkań DkF Trans. Najbliższe odbędzie się 11 sierpnia.

Future Shorts Summer Season 
rozpocznie się godz. 20.00. W ki-
nie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
widzowie zobaczą osiem najlep-
szych filmów krótkometrażowych 
z całego świata: będą komedie, 
dramaty, dokumenty, ekspery-
menty, a nawet teledysk zespołu 
Animal Collective. W letniej od-
słonie pokazane zostaną tytuły, 
które docenili widzowie i krytycy 
na największych międzynarodo-
wych festiwalach filmowych.

„Ave Maria” to palestyński 
film fabularny opowiadający 
historię żydowskiej rodziny, 
która ulega wypadkowi na Za-
chodnim Brzegu Jordanu. Niby 
zwyczajna historia, komplikuje 
ją jednak fakt, że na pustkowiu 
mieszkają tylko... palestyńskie 
zakonnice. Reżyser filmu, Basil 
Khalil, ma na swoim koncie 
wiele nagród, m.in. nominację 
do Oscara w kategorii najlepszy 
film krótkometrażowy.

„Hotel 22” to dokument, 
który ukazuje amerykańską 
Dolinę Krzemową z innej niż 
zwykle perspektywy: kamera 
nie zagląda do przedsiębiorstw 
z branży high-tech, ale podró-
żuje nocnym transportem 
publicznym. Dlaczego? Bo 
opustoszałe autobusy po za-
padnięciu zmroku zamieniają 
się w nieoficjalne schroniska 
dla bezdomnych.

 (mm)
Trwa cykl koncertowy „Parkowe lato”. 13 sierpnia w par-
ku Chopina zagra Warszawskie Combo Taneczne. Muzycy 
wykonają koncert „Warszawo ma...”.

Warszawskie Combo Tanecz-
ne to folkowe odkrycie ostatnich 
lat. Ich album, „Przyznaj się”, był 
nominowany do Fryderyka 2015 
w kategorii muzyka korzeni. W Gli-
wicach formacja zaprezentuje 
materiał ze swojej najnowszej, 
wydanej w 2016 roku płyty „Dan-
cing, salon, ulica”. Skąd taki tytuł?  
– Słynny przedwojenny autor tek-
stów  Andrzej  Włast  powiedział 
kiedyś, że piosenka staje się hitem 
wtedy kiedy kochają ją dansing, 
salon i ulica – tłumaczą muzycy.

Warszawskie Combo Taneczne 
zagra w składzie: Jan Młynarski 

(wokal, gitara, bandżola), Anna Bo-
jara (piła), Piotr Zabrodzki (wokal, 
banjo, melodika), Lesław Matecki 
(mandolina, gitara Dobro), Seba-
stian Jastrzębski (gitara), Tomasz 
Duda (saksofon barytonowy, klar-
net) i Wojtek Traczyk (kontrabas). 
Na jeden wieczór park Chopina 
zamieni się w warszawskie po-
dwórko, na którym zabrzmią 
piękne, przedwojenne piosenki we 
współczesnych aranżacjach.

Koncert rozpocznie się o godz. 
19.30, wstęp jest bezpłatny. Orga-
nizatorem „Parkowego Lata” jest 
Miasto Gliwice. (mm)
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W meczu 4. kolejki piłkarskiej lOTTO Ekstraklasy Piast gli-
wice zremisował na wyjeździe z legią Warszawa 0:0. To 
drugi remis gliwiczan w tym sezonie.

Przez większą część pierwszej 
połowy to Legioniści prowadzili 
grę. Stworzyli więcej podbram-
kowych sytuacji. Po zmianie stron 
do ataku ruszyli Niebiesko-Czer-
woni, ale doskonałej okazji do 
pokonania Arkadiusza Malarza 
nie wykorzystał Marcin Pietrow-
ski. Warto zauważyć, że pierwszy 

raz w tym sezonie w podstawo-
wym składzie Piasta zagrał Paweł 
Moskwik. Wystąpił też Michał 
Masłowski, który jest aktualnie 
wypożyczony z Legii Warszawa. 
14 sierpnia (niedziela) Piast Gli-
wice zagra u siebie z Zagłębiem 
Lubin. Początek spotkania o godz. 
15.30.  (as)

krótki metraż w Amoku Zakazane 
piosenki

kino z szansą na nagrodę
Dziecięcy Salonik Filmowy, projekt dla dzieci realizowany przez kino Amok, jest nomi-
nowany w konkursie Słoneczniki 2016. głosowanie internetowe trwa do 21 sierpnia.

Dziecięcy Salonik Filmowy 
to spotkania z polską i świato-
wą animacją, w których biorą 
udział aktorzy, muzycy, autorzy 
książek dla dzieci, podróznicy 
animatorzy. Co miesiąc organi-
zowane jest jedno wydarzenie.

Rodzice zgłosili Dziecięcy 
Salonik Filmowy do konkursu 
Słoneczniki 2016 w kategorii na 
najlepszą inicjatywę dla dzieci 

na Śląsku. Głos na Dziecięcy 
Salonik Filmowy można oddać 
na stronie internetowej www.
sloneczniki.czasdzieci.pl. Przy 
wypełnianiu ankiety należy 
wybrać ŚLĄSKIE, a następnie 
odszukać gliwicki projekt w ka-
tegorii język. Po wpisaniu swo-
jego adresu e-mail wystarczy 
potwierdzić oddany głos, klika-
jąc na przesłany link zwrotny.

W tej samej kategorii no-
minowane są także Dziecięce 
Spotkania Teatralne, w kategorii 
sztuki wizualne z szansą na na-
grodę jest Literacki Lego Quest 
realizowany przez MBP, a w ka-
tegorii ruch rodzice zgłosili Spar-
takiadę Przedszkolaka, wspólne 
przedsięwzięcie Gliwickiego 
Ośrodka Metodycznego i GKS 
Piast Gliwice. (mm)

Według raportu „Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu” klub Piast gliwice osiągnął 
w 2015 roku 1,4 mln złotych zysku netto. Zwiększyły się wpływy z transmisji me-
czów Piasta, a także ze sponsoringu i reklamy. Sama marka jest natomiast coraz 
bardziej rozpoznawalna i jej wartość również rośnie.

Z raportu „Ekstraklasa Piłkar-
skiego Biznesu” opublikowanego 
przez Ekstraklasę SA i firmę EY 
wynika, że zysk Piasta jest re-
kordowy. W 2015 roku udało się 
go osiągnąć, pomimo wzrostu 
kosztów operacyjnych, aż o 12% 
w stosunku do roku ubiegłego.

W rankingu biznesowym 
wszystkich polskich klubów Piast 
Gliwice zajął 12 miejsce (oczko 
wyżej niż rok temu). W raporcie 
podano również kwoty, jakie 
Piast otrzymał w ramach wyna-
grodzenia dla klubów. W sezonie 
2015/2016, przy budżecie 25,9 
mln złotych, aż 11 366 068 zł 
pochodziło z Ekstraklasy. Jest 

to najwyższa kwota jaką Piast 
otrzymał kiedykolwiek.

Wpływy ze sponsoringu i re-
klamy wyniosły 4,2 mln złotych 
(o 23% więcej niż rok temu), 
a wpływy z dnia meczowego 
kształtowały się na poziomie 
1,6 mln złotych (aż o 93% więcej 
niż rok temu). Wzrosły też wy-
nagrodzenia dla piłkarzy (o 17% 
w stosunku do roku 2014).

Raport podaje, że rozpo-
znawalność marki „Piast Gli-
wice” również bardzo wyraź-
nie wzrosła. Eksperci szacują 
ją na ponad 35 mln złotych, 
umieszczając klub na czwar-
tym miejscu w Ekstraklasie. 

Piast wykorzystuje tę popu-
larność, zwiększając sprzedaż 
klubowych gadżetów takich 
jak np. koszulki. – Właściwie 
w każdej  klasyfikacji  rapor-
tu  Piast  Gliwice  zanotował 
awans  o punkt  lub  kilka 
punktów rankingu. To  jasno 
pokazuje, że podążamy dobrą 
drogą  i nadal  zamierzamy 
trzymać się polityki racjonal-
nych wydatków i przemyśla-
nych decyzji – podsumowuje 
Maciej Smolewski, rzecznik 
GKS Piast SA.

Cały raport jest dostępny 
na stronie internetowej http://
www.piast-gliwice.eu.  (pm)
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