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To, co już wiadomo, to dość 
ogólne informacje przekazywa-
ne przez przedstawicieli BGK 
Nieruchomości (spółki zależnej 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, odpowiedzialnej za przygo-
towanie i pilotażową realizację 
Mieszkania Plus). Z wyliczeń 
tej instytucji wynika, że w 17 
miastach mogłoby powstać 
około 5000 tanich mieszkań 
na wynajem albo na wynajem 
z opcją dojścia do własności. 
Projekt ma być realizowany na 
Śląsku w Katowicach (ok. 1000 
mieszkań), Gliwicach (ok. 700 
mieszkań), Chorzowie (ok. 200 
mieszkań) i Tychach (ok. 30 
mieszkań), a także w innych 
polskich miastach.

„Plusowe” mieszkania – 
jak deklaruje BGK Nieru-
chomości – miałyby być 
wznoszone przez bank na 
gruntach Skarbu Państwa 
albo gminnych wskaza-
nych przez samorządy. 
Również cała reszta zale-
żałaby od Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

12 października w Katowi-
cach prezydent Gliwic zgłosił 
do programu m.in. działki o po-
wierzchni 7,2 ha. – Szacujemy, 
że można tam zrealizować 
mniej więcej 680 mieszkań. 

Należy jednak pamiętać, że 
ubiegłotygodniowe porozumie-
nie jest wstępem do przeprowa-
dzenia szczegółowych analiz, 
niezbędnych w przypadku każ-
dego procesu inwestycyjnego. 
Dopiero uzyskanie pozytywnej 
oceny ekonomicznej i prawnej 
inwestycji na wskazanej działce 
pozwoli na określenie progra-
mu funkcjonalnego zabudowy 
oraz ewentualne zawarcie 
ostatecznej umowy inwestycyj-
nej – podkreśla w imieniu BGK 
Nieruchomości Justyna Kwiek, 
dyrektor ds. komunikacji mar-
ketingowej BGK. 

Przewiduje się, że umowa 
mogłaby zostać wynegocjowa-
na i podpisana do końca 2016 
roku. Do połowy 2017 roku 
planowane jest przygotowanie 
inwestycji do realizacji i uzy-
skanie stosownych zgód ad-
ministracyjnych. Jak deklaruje 
BGK Nieruchomości, pierwsze 
mieszkania mogłyby być udo-
stępnione najemcom pod ko-
niec 2018 roku.

Realizacja inwestycji nie 
będzie jednak zależała od gli-
wickiego samorządu, lecz go-
towości Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Miasto Gliwice jest 
jedynie partnerem projektu, 
a nie głównym inwestorem.

>> 3

Kiedy ?

Piast rządzi 
na Śląsku

Śląski Jazz Club ma 60 lat!
KULTURA

Nie wszyscy wiedzą, że tak znane festiwale jak Boom Jazz, 
Rawa Blues czy Metalmania powstały z inicja-
tywy Stowarzyszenia Muzycznego Śląski 
Jazz Club, które obchodzi w tym roku 
60-lecie działalności. Z tej okazji 15 
października odbył się uroczysty 
koncert jubileuszowy. Poznajcie 
historię najstarszego stowarzyszenia  
jazzowego w Polsce i jednego z najstarszych 
w Europie. >> 10

SPORT

>> 16

W ramach pilotażu rządowego projektu Mieszkanie Plus nad Kłodnicą mogłoby powstać nawet 700 tanich mieszkań 
na wynajem i z opcją wykupu. Ich budową ma zająć się Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości SA. Gliwi-
ce mogą przekazać na ten cel atrakcyjne grunty. Mieszkanie Plus już na etapie podpisywania listów intencyjnych 
rozbudziło nadzieje części społeczeństwa. Program ma w założeniach rozwiązać problemy lokalowe wielu polskich  
rodzin bez zdolności kredytowej. Na razie jednak brakuje konkretów.
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DRuGA StRONA W OBIeKtyWIe

W Palmiarni tropiki, ale wokół budynku prawdziwa jesień. Barwy tej pory 
roku, wszechobecne w parku Chopina, wspaniale kontrastują z metaliczną 
konstrukcją Palmiarni i miejskim zgiełkiem na Drogowej Trasie Średnicowej. 
Prawdziwe zderzenie światów. (fot. Custom Copters)

Podczas Maratonu Tenisowego w Grze Podwójnej w Gliwicach, w hali przy ulicy Ko-
zielskiej, ustanowiono nowy rekord świata. Tenisiści (Francuz Mathieu Aoutin oraz 
trzech Polaków – Marek Szymonik, Tomasz Malisz oraz kapitan zespołu Jarosław 
Kądzielewski) grali bez przerwy przez 64 godziny. Zawodnicy rozpoczęli swoją grę 
w piątek (14 października) o godzinie 6.00 rano, a zakończyli w niedzielę o godz. 22.00. 
Grając non stop rozegrali w ciągu 64 godzin prawie 95 setów. Poprzedni rekord świata 
(z 2013 roku) należał do Holendrów, którzy grali dokładnie 57 godzin 32 minuty i  27 
sekund. (fot. A. Witwicki)

Tak wygląda nasze miasto nocą… Miliony świateł rozświetlają mrok. Po lewej 
stronie widać nowe perony modernizowanego dworca PKP, po prawej jasny 
pas Drogowej Trasy Średnicowej i podświetlony skwer nad tunelem. (fot. 
Custom Copters)

O konieczności jego powstania u zbiegu ulic Kosów, Czapli i Jaskółczej nie trzeba było nikogo przekonywać. Czterowylotowe rondo (z dwiema zatokami autobusowymi przy 
ul. Czapli) z pewnością usprawni komunikację w tej części miasta i zwiększy bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Kierowcy będą mogli z niego korzystać już 
od 21 października. – Prace, które w ostatnich miesiącach tam prowadzono, związane były przede wszystkim z wymianą infrastruktury podziemnej, przełożeniem wodociągu, 
położeniem nowej nawierzchni – przypomina Jadwiga Jagiełło--Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

Szare, czarne, w prążki, białe, w łatki, w ciapki, z nakrapianym uszkiem, za-
dziornym spojrzeniem –  każdy inny, a wszystkie piękne, urocze, pragnące 
miłości i opieki człowieka. Większość kociąt, które pojawiły się na niezwykłej 
wystawie w Palmiarni, znalazła już nowy dom. Była to druga wystawa kotów 
nierasowych, która, jak się okazało, było skuteczną formą adopcyjną – koty 
kradną ludzkie serca. Organizatorem akcji było Schronisko dla Zwierząt  
w Gliwicach administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.  
Uwaga! Maluszek ze zdjęcia wciąż czeka na swój dom. (fot. MZUK)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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AKtuAlNOŚCI 

 dokończenie ze str. 1

Dla kogo i za ile?
– O mieszkanie plus będą mogli się 

ubiegać wszyscy obywatele – przeko-
nuje Justyna Kwiek z BGK Nieruchomo-
ści. – W przypadku gdy liczba chętnych 
przekroczy ofertę mieszkań na wynajem 
w danej lokalizacji, przy naborze na-
jemców uwzględniana będzie sytuacja 
ekonomiczna gospodarstw domowych 
ubiegających się o najem. 

Pierwszeństwo zawarcia umowy 
będzie przysługiwać m.in. go-
spodarstwom domowym o do-
chodach uniemożliwiających na-
bycie lub wynajem mieszkania 
w oparciu o ofertę rynkową czy 
wychowującym przynajmniej 
jedno dziecko. 

– Zgodnie z przyjętą przez Radę 
Ministrów uchwałą w sprawie Naro-
dowego Programu Mieszkaniowego, 
rozpoczęcie naboru najemców do 
pierwszych inwestycji mieszkanio-
wych na wynajem z opcją dojścia do 
własności przewidziane jest na drugą 
połowę 2017 roku – deklaruje BGK 
Nieruchomości.

Jeśli chodzi o koszty, w pro-
gramie Mieszkanie Plus więcej 
zapłacą ci, którzy wybiorą opcję 
z wykupem lokalu. Wielkość czyn-
szu będzie się bowiem kształtować 
na poziomie 10–20 zł za m2 lub  
12–24 zł za m2 w przypadku czynszu 
z ratą kapitałową wynikającą z opcji 
dojścia do własności. Kwota czynszu 
nie uwzględni opłaty administracyj-
nej za powierzchnie wspólne oraz 
rozliczeń za media, zaś stawka pod-
stawowa będzie zależna od lokalizacji 
nieruchomości. 

 (kik)

Kiedy ?

Po ogłoszeniu, że Gliwice są gotowe do udziału w rządowym programie Mieszkanie Plus, w urzędzie Miejskim i Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej urywają się telefony od zainteresowanych programem gliwiczan. Padają pytania o zapisy na listy mieszkań. – To zdecydowanie za 
wcześnie – mówi Adam Neumann zastępca prezydenta Gliwic, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie. 

Gliwice, jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce, zgłosiły swoją 
gotowość do udziału w rządo-
wym programie Mieszkanie Plus.  
Dlaczego? 

Jakiś czas temu BGK Nieruchomości 
zwrócił się do wielu gmin, także do 
nas, z propozycją, aby przeznaczyć 
(w niezdefiniowanej dotychczas for-
mie) pod tanie budownictwo grunty 
z planem zagospodarowania prze-
strzennego, dobrze skomunikowane 
i uzbrojone. Mamy w Gliwicach takie 
tereny, dlatego zgłosiliśmy akces do 
programu i zaproponowaliśmy kilka 
lokalizacji. Najbardziej atrakcyjną 
z punktu widzenia celów programu 
Mieszkanie Plus wydaje się lokaliza-
cja w rejonie ul. Żabińskiego, głównie 
z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo 
Strefy Ekonomicznej. Warto przypo-
mnieć, że działa tam 75 zakładów 
pracy zatrudniających ponad 20 tys. 
osób – zarówno z naszego miasta, 
jak i powiatu gliwickiego czy nawet 
z całego regionu. 

Czy właśnie tam powstaną dekla-
rowane przez BGK Nieruchomości 
gliwickie mieszkania z plusem?

Tego jeszcze nie wiemy. Trwa analiza 
wszystkich lokalizacji przez inwestora 
– BGK Nieruchomości. Nie otrzymali-
śmy dotąd żadnej oficjalnej informacji 

na temat ostatecznego wyboru loka-
lizacji. Patrząc jednak na możliwości 
rozwojowe Gliwic, zaproponowane 
tereny na pewno w perspektywie kilku, 
może kilkunastu lat zostałyby wyko-
rzystane pod budownictwo wieloro-
dzinne, bo mówią o tym zapisy miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Tu liczymy na szybki 
efekt – BGK deklaruje przekazanie 
pierwszych mieszkań pod koniec 2018 
roku – i dobrze, niech tak się stanie. 

Czyli… program Mieszkanie Plus ma 
więcej plusów niż minusów?

To idea na pierwszy rzut oka dobra, bo może 
stymulować rozwój ośrodków miejskich 
i jednocześnie szybko przynieść widoczny 
efekt. Jak zawsze jednak diabeł tkwi w szcze-
gółach. Ciągle czekamy na konkrety. Ruch 
należy do Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Dlatego apeluję do gliwiczan: ostudźmy 
emocje. Jest jeszcze za wcześnie, by dzwo-
nić i dopytywać o zapisy na listę mieszkań. 

Realizacja programu poprawi sytu-
ację mieszkaniową w mieście?

W Gliwicach powstają wciąż nowe osiedla 
mieszkaniowe. W tego rodzaju inwesty-
cjach prym wiodą najczęściej prywatni 
inwestorzy. Z naszego rozpoznania wy-
nika, że takie mieszkania wciąż znajdu-
ją nabywców. Innymi słowy ludzie chcą 
mieszkać w Gliwicach i są gotowi zapłacić 
więcej za własne „m” niż w innych lokali-
zacjach. Zawsze jednak może być lepiej. 
Wchodząc w program adresowany do 
osób bez zdolności kredytowej, młodych 
rodzin na starcie, które mimo to byłoby 
stać na opłacenie mieszkania z czynszem 
w wysokości 10 lub 20 zł za metr kwadra-
towy, chcemy także zmierzyć się z tren-
dem wyludniania miast, który w jakimś 
stopniu dotyka również Gliwice.

Reasumując… 

Program Mieszkanie Plus może uzupeł-
nić działania w sferze mieszkalnictwa, 
które Miasto Gliwice realizuje z powo-
dzeniem od wielu lat. Zasób mieszkań 
komunalnych w starszym, pieczoło-
wicie remontowanym budownictwie, 
oraz w nowych budynkach miejskich, 
liczy około 13 tys. lokali i jest dość duży 
na tle innych miast. Mamy też blisko 2 
tys. mieszkań w systemie TBS o bardzo 
dobrym standardzie wykonania. Jest 
dobrze, ale tak jak mówiłem, zawsze 
może być jeszcze lepiej.  (kik)

„Ostudźmy emocje.  
Poczekajmy na konkrety”
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14 października w polskich szkołach obchodzono Dzień edukacji Narodowej. W Gliwicach główne uroczystości odbyły się w Szkole Pod-
stawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego. W wydarzeniu wziął udział prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, który zasłużonym nauczycielom 
wręczył nagrody I i II stopnia. 

Dzień Edukacji Narodowej 
to okazja, by podziękować na-
uczycielom i pedagogom za ich 
pracę. Tradycyjnie też tego dnia 
Zygmunt Frankiewicz wręcza za-
służonym nauczycielom Nagro-
dy Prezydenta Miasta Gliwice. 

– Każdego roku wiele się 
zmienia. Nowe przepisy i ustawy 
narzucają nowe obowiązki na 
samorząd i placówki oświato-
we. Zrobimy wszystko, co w tych 
okolicznościach będzie możliwe, 
aby mieli Państwo warunki do 
spokojnej i efektywnej pracy 
– mówił prezydent Zygmunt 
Frankiewicz. 

Szkoły i przedszkola w Gli-
wicach są na bieżąco remon-
towane i modernizowane. 
Każdego roku przeprowadzane 
są nie tylko konieczne naprawy 
i remonty, ale duże inwestycje 
– szkoły przechodzą termomo-
dernizacje, gruntowne remonty, 
przy placówkach budowane są 
nowe boiska.

– Mamy takie obiekty, do 
których chętnie przychodzimy 
i które są naszą dumą – pod-
kreśliła podczas spotkania Mał-
gorzata Popińska ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

W tym roku Nagrodą Pre-
zydenta Gliwic uhonorowano 
40 pedagogów: 19 osób otrzy-
mało nagrody I stopnia, 21 
osób – II stopnia. Wyróżnie-
nia I stopnia otrzymali: Piotr 
Badocha (dyrektor ZSO nr 5), 
Florian Brom (dyrektor ZSO nr 
11), Mariola Bucher (dyrektor 
SP nr 13), Katarzyna Czaplicka 
(ZSO nr 11), Anna Hora-Lis (SP 
nr 7), Halina Husak (ZSO nr 

10), Dorota Iwanek (dyrektor 
ZPM nr 4), Danuta Jamińska 
(dyrektor ZSP nr 10), Mariola 
Jugowiec (dyrektor ZPM nr 2), 
Bożena Kobierska (dyrektor 
PM nr 18), Joanna Mitas (Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna), 
Marzanna Pietruszka-Łój (SP 
nr 28), Jacek Płowiec (dyrek-
tor ZSSp), Grażyna Rosławska 
(dyrektor Gimnazjum nr 1), 
Beata Spałek (dyrektor ZSB-C),  
Barbara Strocen (wiceprezes 
ZNP Oddział w Gliwicach), 
Krystian Szatka (dyrektor 
CKZiU nr 1), Czesława Świen-
tek (dyrektor PM nr 38) i Gra-
żyna Wach (dyrektor SP nr 
28). Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gliwice II stopnia otrzy-
mali: Anna Barbachen (ZSO 
nr 2), Anna Cichocka (ZSP 

nr 3), Katarzyna Dąbrowska 
(ZSO-E), Dorota Kaczmarczyk 
(ZSS), Rafał Kempa (ZSP nr 5), 
Barbara Klajmon (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicz-
na), Izabela Kwiatkowska 
(ZSP nr 7), Dorota Majewska 
(ZSO nr 10), Anna Malczew-
ska (ZSO nr 1), Jerzy Mendel 
(ZSO nr 5), Joanna Mika (SP 
nr 3), Tatiana Müller-Olszak 
(GCE), Joanna Piotrowska (SP 
nr 9), Barbara Pypno (CKZiU 
nr 1), Aleksandra Sikora (ZSP 
nr 4), Bogusława Sitko-Ka-
linowska (SP nr 13), Beata 
Słowik (ZSOS nr 7), Bożena 
Sozańska (Gimnazjum nr 1),  
Magdalena Szyszka-Stasiak 
(SP nr 2), Joanna Śliwińska 
(Gimnazjum nr 10), Aleksan-
dra Zięba (ZSO nr 4). 

Przy okazji Dnia Edukacji 
Narodowej uhonorowano też 
Katarzynę Czaplicką z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
11 (Nagroda Ministra Eduka-
cji Narodowej) oraz Izydorę 
Antczak z Gimnazjum nr 10, 
Annę Klozę z ZSO nr 11 i Elż-
bietę Maliszewską z ZSO nr 
10 (Nagrody Śląskiego Kura-
tora Oświaty). Natomiast na 
wniosek NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty w Gliwi-
cach, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oddziału w Gliwicach 
oraz Samorządu Miasta Gliwice 
13 nauczycielom ze szkół pu-
blicznych, przyznano Medale 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Otrzymali je: Jolanta Piecuch 
(dyrektor ZSO-E), Mariola 
Łaszowska (SP nr 28), Tomasz 

Ocieczek (dyrektor ZSS), Beata 
Bednarczyk (dyrektor ZSP nr 1), 
Danuta Jamińska (dyrektor ZSP 
nr 10), Bożena Kamińska (ZSO 
nr 5), Krystyna Kondrusiewicz 
(dyrektor ZSP nr 2), Teresa Lis 
(dyrektor PM nr 37), Renata 
Onopiuk (ZPM nr 3), Jolanta 
Polczyk (ZSS), Joanna Sawicka
-Wymazała (ZSP nr 1), Dorota 
Tarczyńska (dyrektor ZSOS nr 7) 
oraz Danuta Tarkota (ZSO nr 2).

Podczas miejskiej uroczy-
stości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej prezydent Gliwic po-
dziękował tym, którzy szczególnie 
wspomagają oświatę. Miejska 
Biblioteka Publiczna, Muzeum 
w Gliwicach oraz Teatr Miejski 
z niesłabnącym zapałem nie tylko 
realizują swoje działania w zakre-
sie edukacji, ale przyczyniają się 
do wzbogacenia i urozmaicenia 
pracy nauczycieli. Również przed-
stawiciele biznesu wspierają ak-
tywność samorządu w zakresie 
oświaty: włączają się w poprawę 
jakości edukacji poprzez wspar-
cie finansowe, stypendialne, 
partnerskie czy patronalne. Są 
to zarówno firmy zlokalizowane 
w Podstrefie Gliwice Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
jak i gliwiccy przedsiębiorcy  
i zakłady produkcyjno-usługowe 
oraz międzynarodowe koncerny 
działające w naszym mieście. 
Podczas tegorocznej uroczysto-
ści specjalnymi podziękowania-
mi uhonorowano pana Hijikata 
Yasukazu, prezesa NGK Ceramics 
Polska oraz Marka Ślibodę, pre-
zesa spółki Marco. Firmy te od 
wielu lat wspierają gliwickie 
placówki oświatowe. (mf)

eDuKACJA

Zasłużyli na szóstkę z plusem

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali występ artystyczny

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 42/2016 (818), 20 października 2016 5

Brak obowiązku szkolnego dla 6-latków to jedna z najważniejszych zmian w obecnym roku szkolnym. Rodzice dostali wybór, więc powinni 
się cieszyć, podobnie jak nauczyciele, dyrektorzy szkół, władze gmin i samorządów. Powszechna radość nie przebija się jednak w ogólnym 
odbiorze, bo ten zwrot (i kolejne zapowiadane przez rząd w ramach reformy polskiej edukacji) wprowadza informacyjny chaos i liczne kom-
plikacje nawet w przedszkolno-szkolnej logistyce… to wyzwanie dla gmin i samorządów, z którym mierzą się m.in. Gliwice.

Osiedle Obrońców Pokoju. 
Od czasu, gdy wznoszone są tu 
TBS-y i rozwija się budownictwo 
jednorodzinne, staje się ostoją 
młodych rodzin z dziećmi. Ma 
to ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie osiedlowego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4, 
w którego skład wchodzi Przed-
szkole Miejskie nr 28 oraz Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 39.

W Szkole Podstawo-
wej nr 39 z roku na rok 
zwiększa się liczba klas. 
W Przedszkolu Miejskim 
nr 28 brakuje natomiast 
miejsc dla dzieci przed-
szkolnych. 

W budynku przedszkola dzia-
ła już sześć oddziałów. Brakuje 
możliwości, aby utworzyć kolej-
ny oddział, ponieważ w obiekcie 
funkcjonuje również od lat filia 
nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz przychodnia lekarska.

– Aby zaradzić tej sytuacji, już 
kilka lat temu przedszkolną „ze-
rówkę” zorganizowano również 
w sąsiednim budynku SP 39. Jed-
nak w bieżącym roku szkolnym, 
ze względu na kumulację sze-
ściolatków z różnych roczników, 
nauka w „39” musi odbywać 
się w systemie zmianowym. Sal 
lekcyjnych jest za mało – zwraca 
uwagę Mariusz Kucharz, naczel-
nik Wydziału Edukacji UM.

Niestety, w nadchodzących la-
tach nie będzie lepiej. Planowana 
reforma edukacji, wiążąca się m.in. 

z przekształceniem 6-letniej szkoły 
podstawowej w szkołę 8-letnią, 
już za rok doprowadzi tego, że w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 funkcjonować będzie aż 25 
oddziałów. W takim przypadku 
zmianowość byłaby konieczno-
ścią. Miasto znalazło już wyjście z 
tej sytuacji.

W sąsiedztwie szko-
ły i przedszkola na os.  
Obrońców Pokoju po-
wstanie nowy budynek. 
taką decyzję już kilka 
miesięcy temu podjął 
prezydent Gliwic. 

Nowy obiekt będzie służył 
m.in. filii MBP nr 13 i przychodni 
zdrowia. Tym sposobem w do-
tychczasowej siedzibie PM nr 28 

zwolni się miejsce dla sześciolat-
ków i najmłodszych dzieci z osie-
dla Obrońców Pokoju, a gmach 
„39” pomieści wszystkich uczniów 
bez potrzeby wprowadzania syste-
mu zmianowego (w tym również 
przyszłych 7- i 8-klasistów, jeśli 
reforma edukacji wejdzie w życie). 

– Koncepcja budowy nowe-
go obiektu, przygotowana przez 
Wydział Inwestycji i Remontów 
UM, przewiduje jego wzniesienie 
na wydzielonym terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4, 
w sąsiedztwie siedziby przed-
szkola. Prace projektowe ruszą 
w przyszłym roku – informuje 
Mariusz Kucharz. (kik)

eDuKACJA

Miasto od kilku lat wspiera żłobki niepubliczne działające na terenie Gliwic, przyznając im dotacje z miejskiego budżetu. to bardzo dobra 
wiadomość dla zapracowanych rodziców – coraz więcej dzieci może korzystać z tańszej opieki.

Miasto Gliwice co roku wspie-
ra działalność niepublicznych 
żłobków, przekazując środki z bu-
dżetu na organizowanie opieki 
nad dziećmi. W efekcie opłaty po-
bierane od rodziców zmniejszają 
się o kwotę do 500 zł miesięcznie. 
W 2013 roku dofinansowano 
20 miejsc w żłobkach, w 2014 
roku – 71 miejsc, w 2015 roku 
– 78 miejsc, a w 2016 roku aż 
183 miejsca. Tendencja rosnąca 
prawdopodobnie utrzyma się 
także w 2017 roku.

 Prezydent Miasta Gliwice 
ogłosił właśnie kolejny konkurs 

na dotacje dla prywatnych żłob-
ków. – Konkurs ogłoszony został 
na okres od 1 stycznia do 31 
sierpnia. Przeznaczono na niego 
560 tys. zł. Zapraszamy podmioty 
prowadzące żłobki niepubliczne 
na terenie Gliwic do składania 
ofert. Można to zrobić do 4 listo-
pada 2016 roku – mówi Paweł 
Staszel, naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. – Głów-
nym celem przyznawania dotacji 
dla żłobków niepublicznych jest 
obniżenie opłat pobieranych od 
rodziców, ale dofinansowanie 

wpływa również na rozwój sieci 
tych placówek w naszym mieście. 
Obecnie w Gliwicach działa 7 żłob-
ków niepublicznych i wszystkie są 
dofinansowywane z budżetu mia-
sta – dodaje Paweł Staszel. 

 Niepubliczne żłobki w Gli-
wicach znajdują się na os. Ko-
pernika, Trynku, os. Gwardii Lu-
dowej, w Śródmieściu, Ostropie 
i Szobiszowicach. W 2017 roku, 
zgodnie z informacjami przeka-
zanymi przez przedsiębiorców, 
powstaną dwie nowe placówki, 
współfinansowane ze środków 
unijnych. (mm)

Coraz większe wsparcie!
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Miasto ma pomysł… 
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AKtuAlNOŚCI / KOMuNIKAty

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW 
WyDZIAŁu PlANOWANIA PRZeStRZeNNeGO

ORAZ SAMODZIelNeGO ReFeRAtu
MIeJSKIeJ INFORMACJI PRZeStRZeNNeJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że od 10.10.2016 r.

Wydział Planowania Przestrzennego 
zlokalizowany jest przy ulicy Jasnej 31 A.

Sekretariat Wydziału PP
tel. 32-338-65-02; fax. 32-338-65-03

Od 24.10.2016 r.
Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

będzie zlokalizowany przy ul. Jasnej 31 A.
Po przeniesieniu wydziału będą obowiązywały nowe numery telefonów:

Sekretariat Referatu SIP
tel. 32-338-65-31; fax. 32-338-65-32

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Pisma i dokumenty kierowane do wydziałów będą przyjmowane w biurze podawczym (tel. 32-338-64-01)  
w filii przy ul. Jasnej 31 A oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21.

W budynku przy ul.Jasnej 31 A znajdują się również 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

(tel. 32-338-64-62, fax. 32-338-64-63)

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

Nadeszły chłodniejsze dni i pracownicy Miejskiego Zarządu usług 
Komunalnych zakończyli prace związane z odłączaniem fontann. 
Jako pierwsza zakończyła sezon fontanna na placu Piłsudskiego.

Po wodotrysku przy pomniku Piłsud-
skiego, który ma najbardziej skompliko-
waną i delikatną konstrukcję (składa się 
z 30 dysz, systemu sterowania i oświetle-
nia), wyłączone zostały kolejne, którymi 
opiekuje się MZUK – w parku Chopina, 
Chłopiec z łabędziem na skwerze Dessau, 
fosa na skwerze Salgótarján przy Zamecz-

ku Piastowskim, fontanna przy Radiostacji 
i Neptun na Rynku, a także poidełka.

– Elementy, którym mogą zagrozić 
zbliżające się przymrozki, zostały zdemon-
towane i zabezpieczone w magazynie. 
Przed kolejnym sezonem zostaną dokładnie 
wyczyszczone i odkamienione – mówi Ma-
rzena Sosnowska, rzecznik prasowy MZUK.

Popularną fontannę przedstawiającą 
tańczące fauny ominą przygotowania 
do zimy, ponieważ od kilku miesięcy 
znajduje się w konserwacji i na swoje 
miejsce przed Urzędem Miejskim po-
wróci wiosną.

Gliwickie fontanny rozpoczynają 
sezon przed długim majowym weeken-
dem. Aż do października są ogromną 
atrakcją dla mieszkańców oraz gości 
odwiedzających nasze miasto. Pracow-
nicy MZUK kilka razy w tygodniu kon-
trolują pracę wodotrysków i, w razie 
konieczności, je serwisują. Wyjątkiem 
jest fontanna przy placu Piłsudskiego 
– ta jest sprawdzana każdego dnia. 

Podczas letnich upałów gliwicza-
nie, zwłaszcza najmłodsi, chętnie 
korzystają z ochłody przy tryskającej 
wodzie. Ci nieco starsi chętnie wybie-
rają się na spacer przy fontannach, 
które mienią się światłami i tworzą 
niepowtarzalny nastrój. Po zakończe-
niu sezonu, w październiku, tylko nie-
które fontanny czekają aż do maja na 
rozpoczęcie kolejnego sezonu. Fontan-
na na placu Piłsudskiego oraz Chłopiec 
z łabędziem już niebawem zostaną 
przystrojone świątecznymi ozdobami 
świetlnymi i znów przyciągną uwagę 
i zainteresowanie gliwiczan.

 (mf)

Zamiast wody – światło
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eKOlOGIA

KOlORy 
MIAStA

W mieście ciepło, coraz cieplej…
Mamy coraz większą świadomość zagrożeń, jakie niesie spalanie węgla i śmieci w przestarzałych piecach węglowych. W ślad za tym rośnie nasze zaintere-
sowanie dużo bardziej ekologicznymi źródłami ciepła, m.in. gazem, prądem, ekogroszkiem, miejską siecią ciepłowniczą. ta ostatnia pozwala na wygodne 
i bezpieczne ogrzewanie mieszkań, domów i instytucji oraz dostarczanie ciepłej wody. Jej zarządca – miejska spółka Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej 
w Gliwicach – od lat prowadzi akcję informacyjną zachęcającą mieszkańców poszczególnych dzielnic do korzystania z ciepła systemowego.

Do wspólnej sieci ciepłowniczej podłą-
czonych jest obecnie w Gliwicach blisko 45 
tysięcy mieszkań. Liczba ta z roku na rok 
rośnie. Na przestrzeni ostatnich 6 lat na 
przyłączenie do PEC zdecydowali się wła-
ściciele ponad 3 tys. lokali mieszkalnych 
– również w tych dzielnicach, w których 
przez lata ciepła systemowego nie było.

W październiku 2015 r. do miejskiej sieci 
ciepłowniczej podłączono kilkanaście bu-
dynków tzw. Starej Sośnicy. Były to budynki 
administrowane przez Spółdzielnię Mieszka-
niową Domator z ulic Gankowej, Wielickiej, 
Staszica, Na Filarze, Korczoka i Sztygarskiej. 
Kolejni mieszkańcy budynków zarządzanych 
przez SM Domator, a także ZBM I TBS w So-
śnicy (z ulic: Odrowążów, Reja i Związkowej, 
Staszica i Bieszczadzkiej) korzystają z syste-
mowego ciepła od niedawna, bo od obec-
nego sezonu grzewczego. Podobnie rzecz 
ma się z mieszkańcami Łabęd z ulic Róży 
Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów 
(numery nieparzyste), przyłączonych do 
PEC – Gliwice w ramach tzw. I etapu ucie-
płowienia dzielnicy.

Skąd ten podział? 
W Łabędach obszar przewidziany do 

uciepłowienia jest większy niż w Sośni-
cy – zajmuje blisko 110 hektarów. Z tego 
powodu podzielono go na rejony. Pierwszy 
ciągnie się od ul. Kosmonautów, wzdłuż ul. 
Róży Luksemburg, do ul. Partyzantów. Drugi 
obejmuje obszar od ul. Partyzantów (numery 
parzyste) do dawnego domu kultury przy ul. 
Wolności. Rejon trzeci to okolice ulic Strzel-
ców Bytomskich i Olimpijskiej. Warto też wie-
dzieć, że w tej części miasta stroną rozmów 
z PEC – Gliwice są na ogół liczne wspólnoty 
mieszkaniowe. Między innymi na podstawie 
podjętych przez nie uchwał sprawdzono 
realne zainteresowanie tematem ciepła 
systemowego. 

Podłączenie do ciepłowni drugie-
go rejonu Łabęd planowane jest 
na lata 2017–2018. 

Obszar i kolejność przyłączanych budyn-
ków ustalane będą na podstawie zaintereso-
wania mieszkańców Łabęd z poszczególnych 
ulic (potwierdzonego podpisaniem umów 
przyłączeniowych w terminie do 15 kwiet-
nia 2017 r.). Właśnie o tym rozmawiano na 
początku października podczas spotkania 
informacyjnego w Centrum Sportowo-Kul-
turalnym „Łabędź”.

– Z łabędzianami, których domy będą 
przyłączane do miejskiej sieci w II etapie 
uciepłowienia dzielnicy, spotkał się Rudolf 
Widziszowski, prezes PEC – Gliwice oraz 
pracownicy tej spółki, zaangażowani 
w przygotowanie inwestycji – relacjonuje 
przebieg wydarzenia Krystyna Sowa, radna 
miejska od lat wybierana do RM głosami 
mieszkańców Łabęd. W spotkaniu uczestni-
czyła też Agnieszka Setnik, szefowa Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
oraz Straż Miejska. Blisko 150 mieszkańcom 
towarzyszyła Rada Osiedla Łabędy. 

– Przekazano nam wszystkie nie-
zbędne informacje dotyczące przyszłej 
inwestycji. Podano m.in. terminy i za-
kres prac planowanych do wykonania 
przez PEC – Gliwice, zasady podziału 
kosztów podłączenia do sieci w za-
leżności od liczby mieszkań w danej 
wspólnocie, które będą korzystały z cie-

pła miejskiego, prognozowane koszty 
ogrzewania. Pytań z sali nie było wiele. 
Wydaje się, że dobiegający końca I etap 
budowy sieci ciepłowniczej w Łabędach 
przyniósł wiele cennych doświadczeń 
i wyposażył mieszkańców w niezbędną 
wiedzę na temat tej inwestycji – zauwa-
ża Krystyna Sowa.

Dlaczego warto?
Bo to wygodne i bezpieczne rozwią-

zanie. Nie trzeba martwić się o zakup 
i magazynowanie paliw, nie ma zagroże-
nia wybuchem, zaczadzeniem czy poraże-
niem prądem, a urządzenia zajmują nie-
wielką powierzchnię, z kolei mieszkańcy 
zyskują pełną kontrolę nad regulacją 
temperatury. Wystarczy odkręcić kran, 
a popłynie ciepła woda lub przekręcić 
zawór przy kaloryferze w sezonie grzew-
czym, by ogrzać mieszkanie lub dom do 
odpowiedniej temperatury. 

Równie ważny jest aspekt ekologiczny. 
Ciepło systemowe dostarczane przez PEC 
– Gliwice wytwarzane jest z węgla, ale jest 
bezpieczniejsze dla ludzi i środowiska natural-
nego. Jak to się dzieje? W gliwickiej ciepłowni 
zamontowano urządzenia pozwalające zre-
dukować ilość pyłu trafiającego do atmosfery 
nawet o 99%. Wysokość kominów sięga 80 

i 100 metrów, co zapobiega niskiej emisji. 
Temperatura spalania dochodzi do 1000°C, 
a to gwarantuje efektywniejsze wykorzysta-
nie paliwa. Produkcja ciepła odbywa się pod 
wnikliwą kontrolą, spełnia właściwe normy, 
a firma stale modernizuje urządzenia, aby 
zmniejszać zużycie węgla i energii elektrycz-
nej oraz emisję zanieczyszczeń.

Ile to kosztuje?
Za przyłącza cieplne do budynków 

płaci PEC – Gliwice. Do sfinansowania 
przez mieszkańców pozostaje węzeł 
cieplny, instalacja wewnętrzna w budyn-
ku i instalacja w samych mieszkaniach.

 Aby wesprzeć wykonanie ła-
będzkiej inwestycji, ciepłownia 
zdecydowała się na ewentualne 
partycypowanie także w części 
tych wydatków. 

– Za instalację wewnątrz mieszkań oraz 
w budynku mieszkańcy muszą zapłacić sami. 
Jeżeli jednak w lokalu jest sprawna instala-
cja wewnętrzna centralnego ogrzewania, 
dotychczas podłączona do kotła gazowego 
lub węglowego, to po dostosowaniu jej 
do nowych warunków dostarczania ciepła 
można ją wykorzystać. Nasza firma, w zależ-
ności od wielkości wspólnot i liczby mieszkań 
w budynku, które podłączą się do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, oferuje dodatkowo za-
kup i instalację węzła cieplnego – wyjaśnia 
Beata Wacławczyk, specjalista ds. marketin-
gu i handlu w PEC – Gliwice. W przypadku 
podłączenia lokalu do miejskiej sieci cie-
płowniczej istnieje również możliwość uzy-
skania dotacji ze środków budżetu miasta.

Ile trzeba będzie płacić za ogrzewanie? 
PEC szacuje, że przykładowo dla mieszka-
nia o powierzchni 50 m2 jest to koszt roczny 
w średniej wysokości 1410 zł (jeżeli odbior-
ca sam zapłaci za węzeł cieplny). Może też 
wynieść 1560 zł w przypadku sfinansowa-
nia węzła przez PEC – wówczas eksploata-
cja węzła leży po stronie przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego.  (kik)

22 października w sześciu miejscach Gliwic będzie można oddać odpa-
dy szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego: substancje palne, 
toksyczne i korozyjne. Ponadto w Czechowicach i Szobiszowicach zbie-
rane będą elektrośmieci.

W sobotę na terenie miasta będzie 
można oddać odpady niebezpieczne. 
W mobilnym punkcie zbiórki odpadów 
przyjmowane będą m.in. termometry rtę-
ciowe, akumulatory, baterie, kleje, farby, 
tusze, chemikalia, rozpuszczalniki, zużyty 
olej silnikowy, środki ochrony roślin, po-
jemniki ciśnieniowe i elektrośmieci. Ozna-
czony samochód będzie stał między godz. 
9.00 a 10.00 na parkingu przy kościele pw. 
Narodzenia NMP (ul. Rolników) w Bojko-

wie, między godz. 10.20 a 11.20 na parkin-
gu przy kościele pw. Ducha Świętego (ul. 
Daszyńskiego) w Ostropie, między godz. 
11.40 a 12.40 na pl. Piłsudskiego w Śród-
mieściu, między godz. 13.00 a 14.00 na 
parkingu przy ZSO nr 14 (ul. Przedwiośnie) 
w Sośnicy, między godz. 14.20 a 15.20 na 
parkingu przy Radiostacji (ul. Lubliniecka) 
w Szobiszowicach, między godz. 15.40 
a 16.40 na parkingu przy placu zabaw (ul. 
Literatów) w Łabędach.

Również w sobotę, między godz. 
10.00 a 13.00, w Czechowicach (przy 
ul. Nad Łąkami na skrzyżowaniu  
z ul. Toszecką) i Szobiszowicach (przy 
Radiostacji) zbierany będzie zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Elektrośmieci będzie można przynieść 
do mobilnego punktu zbiórki odpa-
dów. To ostatnia zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w tym roku.

Odpady można też oddawać przez 
cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (ul. Rybnicka, przy 
składowisku odpadów komunalnych) w dni 
robocze od 7.00 do 17.00 i w soboty od 
7.00 do 13.00. Nieodpłatnie przyjmowane 
są odpady zielone, odpady wielkogabary-
towe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. (mm)

uwaga! Odpady!
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Na górze róże,  
na dole fiołki

Rozstrzygnięto miejski konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy i bal-
kon. Poniżej prezentujemy wyróżnione aranżacje. Jest się czym pochwalić!

W 2016 roku I miejsce w kategorii 
najładniejszy balkon zdobyła Małgo-

rzata Rudny. II miejsce przyznano bal-
konowi Jolanty Kuczery. I miejsce i tytuł 

najładniejszego ogródka przydomowego 
w Gliwicach przypadł Izabeli Kuczce.  
II miejsce w kategorii najładniejszy 
ogród wywalczyła Brygida Kaczmarczyk, 
a III miejsce Bogusława Siciarz. Jury 
przyznało także wyróżnienia dla Zdzi-
sława Prajsa i Jolanty Kowalczewskiej.

– Konkurs na najładniejszy gliwicki 
balkon i ogród cieszył się w tym roku 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Chcemy zaznaczyć, że konkurencja 
z roku na rok staje się coraz większa. 
Różnorodność pomysłów na zagospo-

darowanie terenów zielonych wokół 
domów czy na balkonach jest zdumie-
wająca. Cieszymy się z tego, ponieważ 
nasze otoczenie pięknieje – mówi Da-
riusz Stanek z Wydziału Środowiska.

Konkurs na najładniejszy ogródek 
przydomowy i balkon jest organizowany 
co roku przez Urząd Miejski w Gliwicach. 
Ocenie podlegają: aranżacja balkonów 
i ogródków, dobór roślin i pomysłowość 
wykonania. Celem jest zachęcenie miesz-
kańców do dbałości o estetykę najbliż-
szego otoczenia. (mm)

AKtuAlNOŚCI

Śląskie Dni Słowacji, które odbyły się w Gliwicach w miniony weekend, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Okazało się, że mieszkańcy 
naszego miasta są żywo zainteresowani ofertą turystyczno-kulturalną Słowacji. Co więcej, wielu gliwiczan na Słowacji bywa i sporo o niej wie. 

Słowacja to niewielki, ale niezwykle 
piękny kraj, pełen atrakcji turystycznych. 
Mieszkańcy regionu mieli okazję się o tym 
przekonać podczas minionego weekendu 
– na gliwickim Rynku stanęły namioty peł-
ne słowackich dóbr kultury, atrakcji tury-
stycznych, zapachów, smaków i dźwięków. 
Tradycyjne jedzenie przygotowane przez 
kucharzy z Terchovej i Małokarpackiego Re-
gionu koło Bratysławy, terchovska muzyka 
i bogata oferta turystyczna – tego wszyst-
kiego można było doświadczyć podczas 
minionego weekendu na gliwickim Rynku. 
Pogoda dopisała, dobre nastroje również. 

– Na Słowacji są piękne góry, jeziora, 
jaskinie, 425 pałaców, 180 grodów, 1472 
źródła mineralne, uzdrowiska, kąpieliska 
termalne, szlaki winne, hotele SPA&Well-
ness, parki narodowe, drewniane kościoły, 
150 ośrodków narciarskich, 350 km tras 
zjazdowych – wylicza Ján Bošnovič, dy-
rektor Narodowego Centrum Turystyki 
Słowackiej w Warszawie – Zapraszamy na 
Słowację – dodaje.

Jedną z atrakcji weekendu była polska 
premiera „Cirkus Charms” – niezwykłego 
widowiska, które przygotowała grupa te-
atralna Teatro Tatro, przybyła do naszego 
miasta na zaproszenie Teatru Miejskiego 
w Gliwicach.

– Od wieków między Polską i Słowacją 
były dobre relacji sąsiedzkie i tak jest do 
dziś. Uważam, że dni kultury słowackiej to 
bardzo cenne wydarzenie – podsumowuje 
wydarzenie Rudolf Urbanovič, wicemini-
ster w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Republiki Słowackiej.

Słowacki weekend w Gliwicach orga-
nizowany był z okazji prezydencji Słowacji 
w Radzie Unii Europejskiej. W przygoto-
wania zaangażował się Konsulat Honoro-
wy Republiki Słowackiej w Gliwicach oraz 
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej 

w Polsce – pierwsze przedstawicielstwo 
zagraniczne Słowackiej Agencji Ruchu Tu-
rystycznego, rządowej organizacji do spraw 
promocji Słowacji w dziedzinie turystyki. 

– Pomysł organizacji Śląskich Dni Sło-
wacji wyszedł od konsula honorowego 
Republiki Słowackiej w Gliwicach, Mariana 
Czernego. To świetny pomysł nie tylko na 
promocję Słowacji, ale również na zacieśnie-
nie kontaktów oraz promocję Gliwic. Wiele 

osób, które przyjechały na dni Słowacji, za-
poznało się również z ofertą Gliwic – mówi 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

– Pomysł pojawił się dwa lata temu. 
Zależało nam na promocji turystyki i pre-
zentacji tego, co mamy najlepsze, ale też 
na tym, aby nasze kultury się przenikały 
i uzupełniały. I to się udało – mówi Marian 
Czerny, konsul honorowy Republiki Słowac-
kiej w Gliwicach. (mf)

Pani 
Kazimiera
„Znam Słowację 
i bardzo lubię tam 
jeździć. Przeszłam 
chyba wszystkie 
ich górskie szlaki. 

Dlatego przyszłam na Rynek, żeby zoba-
czyć, jakie nowe atrakcje oferują obec-
nie nasi południowi sąsiedzi. Uważam, 
że takie wydarzenia to bardzo dobry po-
mysł. Gliwiczanie mogą się dowiedzieć, 
co warto zobaczyć relatywnie blisko, ale 
poza Polską”.

Pan 
Józef
„Uważam, że 
organizacja Ślą-
skich Dni Słowa-
cji w Gliwicach 
to dobry pomysł. 
Każda promocja 

jest wskazana. To dobry krok. Słowacy 
mają sporo atrakcji turystycznych, na 
pewno należą do nich góry”.

Pan 
Roman
„Bardzo fajne wy-
darzenie. Podoba 
mi się, bo można 
znaleźć wyczerpu-
jące informacje tu-
rystyczne, muzykę 

i jedzenie. Powinniśmy wiedzieć, co sły-
chać u naszych sąsiadów i utrzymywać 
z nimi dobre relacje. A w tym pomagają 
takie wydarzenia, jak Śląskie Dni Słowa-
cji w Gliwicach”.

Polak, Słowak, dwa bratanki

I miejsce 
w kategorii 

najładniejszy 
balkon

I miejsce 

w kategorii 

najładniejszy 

ogródek przydo-

mowy

Uroczyste otwarcie Śląskich Dni Słowacji. Od lewej: Marian Czerny – konsul honorowy 
Republiki Słowacji w Gliwicach, Ivan Škorupa – konsul generalny Republiki Słowackiej 
w Polsce, Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic i Karol Smetana – zastępca ambasa-
dora Republiki Słowackiej w Polsce
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AKtuAlNOŚCI / ZDROWIe

KOlORy 
MIAStA

Kolejne zmiany  
na Toszeckiej

Autobusy staną 
przy QubusieNa dwóch odcinkach ul. toszeckiej – między ulicami uszczyka i Or-

ląt Śląskich oraz na przebudowywanym skrzyżowaniu z ul. Czołgo-
wą – obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. 

– Przebudowa skrzyżowania ulic To-
szeckiej i Czołgowej wkroczyła w kolejny 
etap prac. Z tego powodu, od 17 paź-
dziernika, jezdnia w miejscu robót została 
zawężona do jednego pasa ruchu. Rozpo-
częło się asfaltowanie. Przez mniej więcej 
2 tygodnie kierowcy będą się poruszać 
wahadłowo (przy ręcznym sterowaniu 
ruchem). Ruch w obu kierunkach jest przy-
wracany w godzinach wieczorno-nocnych 
– informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Do tej pory na krzyżówce ulic Toszec-
kiej i Czołgowej zakończono już prace 
związane z budową blisko kilometrowe-
go przyłącza do oświetlenia oraz pasów 
włączenia i wyłączenia z ruchu. Trwają 

dalsze roboty związane z oświetleniem 
skrzyżowania. Koniec remontu plano-
wany jest na grudzień.

to niejedyna ważna zmiana na wy-
lotówce z miasta w kierunku Pyskowic. 

18 października na fragmencie ul. To-
szeckiej pomiędzy ulicami Uszczyka i Orląt 
Śląskich rozpoczął się remont nawierzchni. 
– Na czas prac z ruchu wyłączona została 
część jezdni przy zachowaniu przejazdu w obu 
kierunkach. Prace w tym miejscu powinny za-
kończyć się na przełomie października i listo-
pada – zawiadamia rzecznik prasowy ZDM.

Miejska jednostka przeprasza 
kierowców za wszelkie niegodności 
i utrudnienia w ruchu. Przypomina też 
o zasadach bezpiecznej jazdy w rejonie 
remontowanych odcinków.  (kik)

Dla wygody gliwiczan, chętnie korzystających z autobusów jadą-
cych w kierunku ulic Rybnickiej i Pszczyńskiej, rozpoczyna się budo-
wa nowego przystanku w centrum miasta. Zarząd Dróg Miejskich, 
odpowiadając na wnioski mieszkańców, wyznaczył lokalizację no-
wej zatoki autobusowej w ciągu ul. Dworcowej – na zieleńcu za 
wjazdem do hotelu Qubus. 

Obecnie odległość między istniejącymi 
przystankami przy ul. Dworcowej (na wy-
sokości Gliwickiego Centrum Handlowego) 
i ul. Jana Pawła II (okolice katedry) wynosi 
blisko 850 metrów. Podobny dystans dzieli 
przystanek przy ul. Dworcowej od kolejne-
go przy ul. Mikołowskiej. Zimą to się zmie-
ni. – Od 19 października kierowcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami na ul. Dworcowej 

w sąsiedztwie Qubusa. Drogowcy zajęli 
jeden z trzech pasów ruchu – zawiadamia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Prace powinny zakończyć się na prze-
łomie 2016 r. i 2017 r. Po ich zakończeniu 
kierowcy będą poruszali się ul. Dworcową 
jak dotąd – trzema pasami ruchu. 

.  (kik)
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Przy ul. Toszeckiej trwa m.in. przebudowa wiaduktu nad al. Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego (DK 88)

Zadbaj o zdrowie!
W ramach miejskiej akcji „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” już 22 października gli-
wiczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, specjalistycznych kon-
sultacji i spotkań o tematyce medycznej.

Wydarzenie jest organizowane 
po raz szósty i cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem miesz-
kańców. W ubiegłym roku z oferty 
skorzystało niemal 750 osób. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że 
działające w Gliwicach placówki 
medyczne nieodpłatnie przyłą-
czają się na zaproszenie miasta 
do tej ważnej akcji społecznej. Bez 
nich zrealizowanie tego przedsię-
wzięcia byłoby niemożliwe. Warto 
zapoznać się ze szczegółowym wy-
kazem tegorocznych propozycji, 
bo jest w czym wybierać.  (kik)

22 października
godz. 10.00–15.00
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego Województwa 
Śląskiego, ul. Chudoby 10

• zabiegi kosmetyczne i masaże
• oznaczanie poziomu cukru 

we krwi
• pomiary ciśnienia tętniczego
Naturhouse, ul. Okopowa 10
• porady dietetyczne
• badanie składu ciała
Fridamedical, ul. Nowy Świat 61
• konsultacje z położną
• porady fizjoterapeutyczne 

dla dzieci i dorosłych
• konsultacje logopedyczne dla 

dzieci i dorosłych
• spotkanie z ortotykiem – spe-

cjalistą w ortezowaniu dzieci 
• zabiegi fizjoterapeutyczne
• pokaz masażu Shantala
Specjalistyczny Zakład Sto-
matologii Zachowawczej,  
ul. Daszyńskiego 30
• badania stomatologiczne

Mrs Sporty Gliwice, ul. Sikory 3  
(wejście od ul. Witkiewicza)
• 11.00 – prelekcje i porady 

dietetyka „Odchudzanie z roz-
sądkiem”

• 13.00 – porady fizjoterapeuty 
„Jak wzmocnić swój kręgosłup”

godz. 7.00–10.30
laboratorium Medyczne lAB-
MeD – Punkt pobrań, ul. Raci-
borska 11
• badania laboratoryjne krwi: 

ALAT, ASPAT, glukoza, chole-
sterol – badania wykonywane 
na czczo!

godz. 9.00–13.00
Specjalistyczne Centrum Sto-
matologii i Medycyny Bental 
Baron sp.j., ul. Chemiczna 3

• przegląd jamy ustnej i kon-
sultacje w zakresie leczenia 
stomatologicznego

• usuwanie kamienia nazębne-
go (skaling) oraz fluoryzacja 
zębów – po zakwalifikowaniu 
przez lekarza

godz. 12.00–18.00
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Studentów Medycyny 
(IFMSA – Poland), CH FORuM, 
ul. lipowa 1

• badanie poziomu glukozy we 
krwi, ciśnienia tętniczego, 
wskaźnika BMI, składu masy 
ciała i wydolności układu 
oddechowego

• porady z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przed-
medycznej, profilaktyki no-
wotworowej, prowadzenia 
zdrowego trybu życia

• możliwość złożenia deklaracji 
zostania potencjalnym daw-
cą szpiku kostnego
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KULTURA

Mało kto wie, że tak znane festiwale jak Boom Jazz, Rawa Blues czy Metalmania powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Muzycznego Śląski 
Jazz Club, które obchodzi w tym roku 60-lecie działalności. Z tej okazji, 15 października, odbył się uroczysty koncert jubileuszowy.

Śląski Jazz Club powstał w 1956 roku 
w środowisku studentów Politechniki 
Śląskiej w Zabrzu, jednak wkrótce potem 
przeniósł się do Gliwic. Jazz i muzyka im-
prowizowana były wówczas namiastką 
wolności i oznaką buntu wobec siermiężnej 
rzeczywistości. – W latach 50., w czasach 
tak zwanej eksplozji jazzu w Polsce, w in-
nych miastach również powstawały kluby 
zrzeszające miłośników jazzu, ale to Śląski 
Jazz Club jest najstarszym działającym sto-
warzyszeniem. Udało się je powołać dzięki 
fachowej pomocy prawnej ojca Tadeusza 
„Errolla” Kosińskiego, który przed wojną 
był we Lwowie uznanym specjalistą od 
prawa o stowarzyszeniach – wspomina 
Mirosław Rakowski, działacz i były prezes 
Śląskiego Jazz Clubu.

Śląski Jazz Club przez wiele lat populary-
zował muzykę i kulturę jazzową, organizując 
koncerty, spotkania muzyków i festiwale, 
zarówno w Gliwicach, jak i innych mia-
stach. Warto przypomnieć, że ŚJC był przez 
kilka lat głównym organizatorem festiwalu 
w Jarocinie, a członkowie stowarzyszenia 
przyczynili się do utworzenia Domu Pracy 
Twórczej Śląskiego Jazz Clubu „Leśniczów-

ka” w Chorzowie. Do Śląskiego Jazz Clubu 
należeli i należą wybitni muzycy i animato-
rzy kultury, tacy jak Henryk Choliński, Jan 
Kwaśnicki, Andrzej i Piotr Schmidtowie, 
Czesław Gawlik, Bartek Pieszka, Przemek 
Strączek, Arek Skolik, Kajetan Drozd. Część 
z nich, podczas gali jubileuszowej, otrzymała 
za swój wkład w upowszechnianie kultury 
medale i odznaki przyznane przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego.

Tomasz Beler, organizator wydarzeń 
kulturalnych oraz Andrzej Schmidt, hi-
storyk jazzu i wykładowca akademicki, 
zostali uhonorowani Brązowymi Meda-
lami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
otrzymali: Czesław Gawlik, pianista 
i aranżer; Mieczysław „Mikołaj” Osia-
dły, prezes Śląskiego Jazz Clubu w latach 
1962–1991; Mirosław Rakowski, prezes 
ŚJC w latach 2001–2015; Zbigniew Go-
cek, menedżer muzyczny. Odznaka tra-
fiła także do Śląskiego Jazz Clubu jako 
organizacji.

Jubileuszowa gala i koncert odbyły się 
w kinie Amok. Zagrał Big Band Akademii 
Muzycznej w Katowicach pod kierownic-

twem prof. Jerzego Jarosika i prof. Andrzeja 
Zubka, który sięgał do najlepszych tradycji 
jazzowych: swingu, dużych orkiestr i znako-
mitych solistów. Przez zespół przewinęło się 
wielu studentów AM w Katowicach, którzy 
szlifowali tam swój talent, m.in. Stanisław 
Sojka i Krystyna Prońko. Podczas jubileuszo-
wego koncertu muzykom Big Bandu na sce-
nie towarzyszyli świetni muzycy, przyjaciele 
i członkowie Śląskiego Jazz Clubu: wokaliści 
Ewa Uryga, Beata Przybytek, Jarosław Wist 
i Wojciech Myrczek, trębacz Piotr Schmidt, 
wibrafonista Bartek Pieszka oraz gitarzysta 
Przemek Strączek. – Udało się zrealizować 
wydarzenie niezwykłe, oryginalne i, jak się 
wydaje, niepowtarzalne. To był doskonały 
koncert sięgający pięknych tradycji wielkich 
orkiestr jazzowych – big bandów i wspa-
niałych solistów. Udało się też oddać hołd 
ludziom, którzy przez lata tworzyli zjawisko 
pod tytułem jazz czy blues w regionie, kraju 
i poza jego granicami, i robili to poprzez Ślą-
ski Jazz Club. Był to wieczór wielu wzruszeń 
i spotkań po latach. W końcu 60 lat to kawał 
historii i co najmniej kilka pokoleń pasjona-
tów – powiedział „MSI – GLIWICE” Daniel 
Ryciak, prezes Śląskiego Jazz Clubu. (mm)

Polski jazz  
narodził się w Gliwicach

High Society Band. Czołowy zespół jazzu tradycyjnego w latach 
1967–1984. Działał pod patronatem Śląskiego Jazz Clubu i wszyscy 
muzycy byli jego członkami
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Podczas gali zostały także wręczone nagrody Śląskiego Jazz Clubu. Podziękowania za dobrą 
współpracę trafiły do Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic oraz Jana Kwaśnickiego i Ryszarda 
Siomkajły, założycieli ŚJC. W imieniu władz miasta nagrodę odebrał sektetarz Andrzej Karasiński
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Festiwal Rytm Gliwice to dwudniowe święto muzyki, podczas którego w Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko zaprezentują się młodzi wykonawcy. udział w koncertach finałowych 
wywalczyli podczas organizowanych przez cały rok koncertów eliminacyjnych. Po ich popi-
sach w części konkursowej scena należeć będzie do doświadczonych muzyków: Bartka Piesz-
ki, tomka Muchy i Skorupa.

W VIII Festiwalu Rytm Gliwice wezmą udział 
dzieci i młodzież wyłoniona w koncertach elimi-
nacyjnych. Finał to zmagania najlepszych z naj-
lepszych – początkujących wokalistów, obdarzo-
nych talentem muzycznym i dużą wrażliwością.  
28 października o godz. 14.00 w Mrowisku 
(ul. Pszczyńska 85) rozpoczną się warsztaty 
z technik wykonawczych, które poprowadzi 
Aleksandra Siejka, a o godz. 16.00 wystąpią 
uczestnicy festiwalu w wieku poniżej 14 lat. 
Po występach finałowych zaplanowany jest 
koncert najbardziej znanych piosenek 
z bajek, takich jak „Pocahontas”, 
„Król Lew”, „Rogate Ranczo”. 
Wystąpią najzdolniejsi wokaliści 
Akademii Muzycznej Pasjart.

29 października czeka nas 
jeszcze większa dawka muzy-
ki. O godz. 14.00 rozpoczną 
się warsztaty ze śpiewu 
z Dominiką Płonką, a o godz. 
16.00 zmierzą się ze sobą 
wokaliści w wieku powyżej 
14 lat. Po dwudniowych zmaga-

niach ogłoszony zostanie werdykt jury i poznamy 
zwycięzców tegorocznego festiwalu, którzy w na-
grodę nagrają płytę w profesjonalnym studiu. 
Później festiwalową sceną zawładną uznani wy-
konawcy: na pierwszy ogień pójdą Bartek Pieszka 

i Przemysław Hanaj. Pieszka jest uznanym 
wibrafonistą i kompozytorem, 
a Hanaj to gitarzysta i ceniony 
muzyk sesyjny. Około godz. 

18.30 w Mrowisku rozpocznie 
się niezwykły jazzowo-rapowy kon-

cert. Skrzypek Tomek Mucha, wraz 
z towarzyszącymi muzykami, połączy 
siły ze Skorupem, popularnym gliwic-

kim raperem. To będzie wieczór 
spod znaku jazzowej 

i m p r o w i z a c j i 
i rasowego hip 
hopu.

Wstęp na 
warsztaty i kon-

certy jest wolny. 
Festiwal Rytm jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

KULTURA

KOlORy 
MIAStA
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CZWARteK 20 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 16.00–18.00: „Drukateria” – warsztaty arty-

styczne dla dzieci i rodziców, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – spektakl mu-
zyczny, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „ZOO” – koncert Katarzyny Groniec, 
Scena Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Erik Truffaz Quartet – koncert w ramach 
VII Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych Palm Jazz, 
Centrum Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

 ■ godz. 20.00: „Teatr Witkacego Od-JAZZ-dowo” 
– koncert New Bone z cyklu „Czwartek Jazzowy 
z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIąteK 21 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 16.00–17.30: „Lalki z wełny” – warsztaty rę-

kodzieła dla dzieci, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. 
Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.00: „Zbilansowana dieta dziecka” – spo-
tkanie z dietetykiem z cyklu „Talerz malucha”, Bi-
blioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: spotkanie ze Stowarzyszeniem Artystycz-
nym Faun-Art, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Nowa Gwinea w kilku słowach” – 
spotkanie z Dianą Dyjak Montes de Oca, Biblioteka 
Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.30: „Rodzina Addamsów” – spektakl mu-
zyczny, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

SOBOtA 22 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 10.00–14.30: Śląskie Warsztaty Origami – warsz-

taty, Filia nr 1 MBP (pl. Inwalidów Wojennych 3)
 ■ godz. 14.30 i 18.30: „Rodzina Addamsów” – spek-

takl muzyczny, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
 ■ godz. 18.55: „Don Giovanni” – transmisja z cyklu 

„MET Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 19.00: LizZard – koncert w ramach 25. Między-

narodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest, Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

NIeDZIelA 23 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwiccy bohaterowie” – za-

jęcia dla dzieci, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 16.00: „Podwieczorek z gwiazdą” – koncert 

Joanny Kściuczyk-Jędrusik z cyklu „Podwieczorki 
muzyczne”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Rodzina Addamsów” – spektakl mu-
zyczny, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

PONIeDZIAŁeK 24 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów 

z Teatrem A, Centrum Organizacji Kulturalnych Pe-
rełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 17.00: warsztaty literackie z Krzysztofem Siw-
czykiem, Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 17.00: „Wierszowanie z nutką szaleństwa” – 
konkurs recytatorski, MDK (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.00: „Tuk Tuk Cinema...” – spotkanie z Robbem 
Maciągiem, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Anatol Stefanet Trio – koncert w ramach 
VII Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych Palm Jazz, 
Centrum Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

WtOReK 25 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 18.15–19.00: „Teatr tańca dla dzieci” – warsz-

taty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 19.00: Piotr Wyleżoł Sextet – koncert w ramach 

VII Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych Palm Jazz, 
Centrum Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

 ■ 19.15–20.45: „Teatr tańca dla dorosłych” – warsztaty dla 
początkujących, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚRODA 26 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 18.00: „Od cynku do kremu” – spotkanie z To-

maszem Kostrą z cyklu „Literatura na Stacji”, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

Porcelana dla wszystkich!
Serwisy do kawy i herbaty, wazony, popielniczki oraz tace – pod postacią tych 
wyrobów sztuka najczęściej trafia pod strzechy. Historię polskiej ceramiki można 
poznać w Muzeum w Gliwicach.

Projektowanie użytkowe jest  obecnie naj-
powszechniejszą dziedziną sztuki. Wystawa 
„Do widzenia rokoko!” składa się z obiektów 
wykonanych głównie z porcelany i porcelitu, 
wyprodukowanych przez wiodące polskie 
wytwórnie ceramiki lat 50. i 60. XX wieku. Za 
wzory w produkcji seryjnej służyły wówczas 
projekty wybitnych artystów projektantów – 
Danuty Duszniak, Lubomira Tomaszewskiego 
i Henryka Jędrasiaka (kto pamięta słynne „pi-
kasiaki” z Ćmielowa?), Mieczysława Naruszewi-
cza, Ludmiły Pokornianki.

Muzeum w Gliwicach kolekcjonuje artystycz-
ną ceramikę użytkową już od 1961 roku, ale 
wystawa w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)  
to pierwsza okazja, żeby zobaczyć te bogate 
zbiory na własne oczy. – Lata 50. i 60. XX w. to 
niewątpliwie bardzo ważny okres w historii pol-
skiego wzornictwa przemysłowego. Produkcja 
naczyń opartych o nowe fasony i dekoracje była 
jednym z przejawów „nowoczesności”. W 1950 
roku założony został w Warszawie 
(funkcjonujący do dzisiaj) Instytut  

Wzornictwa Przemysłowego (IWP), który był 
– jak podają znawcy – jedną z pierwszych po-
wojennych europejskich instytucji promujących 
wzornictwo. Rodzą się pytania: czy naprawdę 
nastąpiło wówczas definitywne rozstanie z neo-
rokokowymi fasonami dzbanków i filiżanek po-
strzeganych często jako drobnomieszczańskie? 
Czy edukacja, teoria i wytwórczość zmieniły cał-
kowicie ówczesne gusta? A może „nowoczesny” 
dizajn był jednak dla polskiego odbiorcy nadal 
zbyt drogi lub zbyt dziwaczny – zastanawiają 
się organizatorzy wystawy.

Dzisiaj obserwujemy powrót do wzorów 
projektowania ceramiki z lat 50. i 60. Produkty 
wytwórni z Ćmielowa, Chodzieży, Katowic-Bo-
gucic czy Wałbrzycha cieszą się dużą popularno-
ścią. Warto „łyknąć” trochę historii wzornictwa, 
zanim następnym razem uraczymy się herbatą 
z porcelanowej filiżanki – może akurat została 
wyprodukowana na wzór jednego z uznanych 
ceramicznych projektów?

Wystawę można oglądać w Willi Caro do 31 
grudnia. Kuratorem jest Anna Kwiecień. (mm)

Finał w dobrym RytMie
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Pożegnanie z Addamsami

nieruchomości

komunikaty

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetargu nieograniczonym, p.n.:

Remont budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Przyszowskiej 25 w Gliwicach.
Część nr 1.

Podłączenie do kanalizacji deszczowej  
budynku przy ul. Przyszowskiej 25.

Część nr 2.
Remont i docieplenie elewacji  

wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych  
oraz remont dachu, wykonanie instalacji niskoprądowej i zbiorczej instalacji antenowej  

w budynku przy ul. Przyszowskiej 25.
termin składania ofert:  21 października 2016 r. do godz. 9.00 
termin otwarcia ofert:  21 października 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetargu nieograniczonym, p.n.:

Remont budynku mieszkalnego  
usytuowanego przy ul. tarnogórskiej 252 w Gliwicach.

Część nr 1.
Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian fundamentowych oraz remont klatki schodowej, remont dachu, wykonanie 

zbiorczej instalacji antenowej i rurarzu dla instalacji niskoprądowej w budynku  
przy ul. tarnogórskiej 252.

Część nr 2.
Renowacja nawierzchni przy budynku przy ul. tarnogórskiej 252.

termin składania ofert:  24 października 2016 r. do godz. 9.00 
termin otwarcia ofert:  24 października 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

że 18 listopada 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie 
się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nieza-
budowanej obejmującej działkę gruntu nr 653/2, księga wieczysta Gl1G/00031874/0  
w obrębie Stare Miasto, położonej przy ul. Dolnych Wałów.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 66 000,00 zł 
Wadium: 7000,00 zł
Minimalne postąpienie: 660,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2016 r., poz. 710)

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia  
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-2839/2016  
z 23 maja 2016 r.

I przetarg nieograniczony odbył się 2 września 2016 r.  
i zakończył wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie 
regularnym zbliżonym do prostokąta, położona po-
między dwoma budynkami mieszkalno-usługowymi 
(kamienice). 

Nieruchomość znajduje się na terenie staromiej-
skiego układu urbanistycznego Gliwic, obejmu-
jącego obręb dawnych murów miejskich, który 
został wpisany do rejestru zabytków. Z tego względu 
nieruchomość podlega szczególnej ochronie praw-
nej, wyrażającej się m.in. koniecznością uzyskania 
pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w razie wykonywania na tej działce 
gruntu jakichkolwiek inwestycji, podziałów geo-
dezyjnych itp.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej  
oraz gazowej. Brak dostępu do sieci c.o.

Działka nie posiada bezpośredniego zjazdu do drogi 
publicznej, aczkolwiek położona jest bezpośrednio 
przy ul. Dolnych Wałów. Dojazd wyłącznie przez 
nieruchomość przyległą, obejmującą dz. nr 652, przy 
ul. Dolnych Wałów 25, po uzyskaniu zgody przez jej 
współużytkowników wieczystych.

W granicy działki nr 653/2 i działki sąsiedniej nr 654 
znajduje się szczytowa ściana budynku położonego 
przy ul. Dolnych Wałów 21a wraz z oknem, a elewacja 
(ok. 30 cm ocieplenia ściany) tego budynku zachodzi 
na zbywaną działkę nr 653/2.

Powierzchnia zbywanej działki, jej usytuowanie oraz 
istnienie ww. okna może w znacznym stopniu utrud-
nić lub uniemożliwić zabudowę działki. Przyczyną 
utrudniającą zabudowę jest ponadto, usytuowany 
w bliskiej odległości, tj. na dz. nr 652 budynek oficyny 
z oknami od strony działki nr 653/2. 

Odwodnienie wód z terenu działki w gestii właści-
ciela.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą  
nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r. Miejscowym Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego dla terenu położo-
nego w centralnej części miasta, teren położony 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów, obejmujący  
m.in. działkę nr 653/2, oznaczony jest symbolem:

12 uM – co oznacza:

tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej inten-
sywności zabudowy. 

§ 1. Dla obszaru oznaczonego symbolem 12UM obo-
wiązują następujące ustalenia:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa. 

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) dojazdy, parkingi 

c) urządzenia i sieci uzbrojenia  terenu

Ponadto przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem:

• strefy „W” – ochrony archeologicznej,

• ścisłego obszaru rewitalizacji.

Działka znajduje się na terenie układu urbanistycz-
nego obejmującego obręb dawnych murów miej-
skich, który został wpisany do rejestru zabytków pod  
nr A/270/50.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą wadium w wysokości 7000,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z zaznaczeniem „II ustny przetarg nieograniczony, 
dz. nr 653/2, obręb Stare Miasto, położona w Gli-
wicach przy ul. Dolnych Wałów”, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz 
nieruchomość będzie nabywana. Wadium winno 
być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
15 listopada 2016 r. 

Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację 
oferenta do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-
wanej przez oferenta, który wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 
nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-
sokości oraz okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesię-
cy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonywania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości. 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia. Umowa notarialna przenosząca 
prawo własności nieruchomości powinna zostać 
zawarta do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 
do 19 grudnia 2016 r.

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzieli pracownik Urzędu w godzinach przy-
jęć: poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 16.00, 
czwartek od 8.00 do 17.00 i piątek 8.00-15.00, tel. 
32/338-64-09 (Małgorzata Łazowa).

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ww. ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami. 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 i ul. Jasnej 31A.

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

PreZyDent miaSta GLiWice

oGłaSZa,

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

wykonanie remontu i docieplenia elewacji wraz z izolacją przeciwwodną 
ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Góry Chełmskiej 40-42 w Gliwicach.

termin składania ofert: 21 października 2016 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 października 2016 r. o godz. 10.00

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

wykonanie dobudowy i uporządkowania przewodów kominowych,  
remontu dachu, remontu elewacji frontowej, remontu i docieplenia elewacji tylnej  

i bocznych, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku mieszkalnego  
przy ul. Franciszkańskiej 9 w Gliwicach.

termin składania ofert: 21 października 2016 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 października 2016 r. o godz. 10.30

Demoniczna „Rodzina Addamsów” będzie wystawiana w teatrze 
Miejskim 20–23 października. to ostatnia okazja, żeby zobaczyć zna-
komity spektakl muzyczny w reżyserii Jacka Mikołajczyka – widowi-
sko schodzi później z afisza.

Pełen humoru, przebojowy spektakl 
w świetnej obsadzie został nagrodzony 
Złotą Maską za reżyserię i Teatralną 
Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury za 
najlepszy spektakl i scenografię. Na Sce-
nie przy Nowym Świecie (ul. Nowy Świat 
55–57) będzie wystawiany w różnych po-

rach, tak aby każdy zainteresowany mógł 
go zobaczyć: 20 października o godz. 
18.30, 21 października o godz. 10.00 
i 18.30, 22 października o godz. 14.30 
i 18.30, 23 października o godz. 17.00. 
Bilety są dostępne w kasie teatru. 

 (mm)
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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

 □ ul. PSZCZyŃSKA 133, lokal nr IV, II piętro,  
pow. 37,44 m2, 4 pomieszczenia
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 400,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
termin oględzin: 26 października 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1  
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. POWStAŃCÓW WARSZAWy 7, lokal nr 14,  
IV piętro, pow. 22,20 m2 + piwnice – 0,87 m2,  
3 pomieszczenia
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 49 200,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
10.40 do 10.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. ZWyCIĘStWA 16-18, lokal nr VI, parter, pow. 
27,17 m2, 1 pomieszczenie, WC
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 400,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 9.35 do 9.50
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 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: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. PRyMASA SteFANA WySZyŃSKIeGO 9, lokal  
nr IV, parter, pow. 30,45 m2, 1 pomieszczenie  
użytkowe, 2 korytarze, umywalnia i WC
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 10.10 
do 10.25
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
11.15 do 11.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. DWORCOWA 45, lokal nr VI, parter,  
pow. 22,77 m2, 2 pomieszczenia
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 10.40 
do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. MIKOŁOWSKA 22, lokal nr II, parter,  
pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia użytkowe,  
2 pomieszczenia sanitariatów
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 269 900,00 zł
Wadium: 13 500,00 zł
termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 10.10 
do 10.25
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.55 do 13.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. WOlNOŚCI 66, lokal nr 2, parter,  
pow. 39,10 m2 + piwnica – 2,10 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 300,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
termin oględzin: 24 października 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
13.40 do 13.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy 
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. JASIŃSKIeGO 22, lokal nr 8, II piętro, pow. 37,01 m2  
+ piwnica – 2,32 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
przedpokój
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 26 października 2016 r. od godz. 14.30 do 
14.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Asnyka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro,  
pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje,  
łazienka z WC, komórka
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 500,00 zł

Wadium: 6000,00 zł
termin oględzin: 28 października 2016 r. od godz. 13.30 do 
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
8.40 do 8.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddzał 1  
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. KSAWeReGO DuNIKOWSKIeGO 9, lokal nr 9,  
I piętro, pow. 23,97 m2 + piwnica – 2,03 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 12.10 
do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ ul. MIKOŁOWSKA 12, lokal nr 10, III piętro,  
pow. 30,69 m2 + piwnica – 5,86 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.30 do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 12.35 
do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

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

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

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

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 223/2016 do 2 listopada 2016 r.
•	 nr 224/2016 do 2 listopada 2016 r.

•	 nr 225/2016 do 2 listopada 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 204/2016 do 25 października 2016 r. •	 nr 205/2016 do 25 października 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 31/SP/2016 do 2 listopada 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 budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 625–629 do 25 października 2016 r. •	 nr 635-649 do 31 października 2016 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 607 do 28 października 2016 r. •	 nr 631, 633 do 1 listopada 2016 r.

www.scl.com.pl

Śląskie Centrum logistyki SA 
wynajmie:

Nowoczesne  
pomieszczenia biurowe  

o powierzchni ok. 400 m2 
i 340 m2.

Siedziba firmy: Gliwice, nr ref.: ŚCL29/DM/2016

Pomieszczenia znajdują się na terenie Śląskiego 
Centrum Logistyki, bezpośrednio przy Drogowej 
Trasie Średnicowej, DK88, A4, niedaleko A1. Teren 
jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez 
agencję ochrony całą dobę.

Na terenie znajduje się bocznica kolejowa, 
terminal kontenerowy, wolny obszar celny oraz 
oddział celny.

Kontakt: 
tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl.

OGŁOSZeNIe O PRZetARGu
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Mikołowskiej 15/U1

lokal użytkowy ul. Mikołowska 15/u1 – parter,  
o pow. użytkowej 63,86 m2, składający 
się z trzech pomieszczeń (sala sprzeda-
ży, zaplecze, WC). Wyposażony jest w in-
stalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal  
w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni: 
20,00 zł
Wadium: 3832,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%
Oględziny lokalu 20 października 2016 r. od 
godz. 14.30 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przetargu odbędzie się 25 październi-
ka 2016 r. od godz. 9.00 do 10.00 w poko-
ju 101-103, I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11. Przetarg rozpocznie się  
25 października 2016 r. o godz. 10.30 w pokoju 
101-103, ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie  wadium na konto  
ZBM I tBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych  
Wałów 11 – ING Bank Śląski SA  
O/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lokalu, tre-
ścią regulaminu przetargu (załącznik nr 1), 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);  
złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem  
nr 3 oraz 4;
3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką 
zawarto albo złożenie aktualnego zaświadcze-
nia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu 
wpłaty wadium, a osoba przystępująca do 
przetargu w imieniu uczestnika przetargu (tj. 
osoby, która dokonała wpłaty wadium) musi 
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe poświadczone notarialnie, 
upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umo-
wy najmu można zapoznać się na stronie in-
ternetowej www.zbmgliwice.pl lub w Dziale 
Zasobów Własnych, ul. Dolnych Wałów 11,  
I piętro, pokój 101-103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu 
bez prawa żądania naliczania odsetek od tej 
kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu 
lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu 
w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

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

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści niezabudowanej części nieruchomości – oznaczonej jako: 
• działka nr 1076/2, obręb Bojków, o powierzchni 

0,1126 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Spa-
cerowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr Gl1G/00039689/2.

termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 101 300,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 10 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.
_______________________________________________

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w Gli-
wicach przy ul. Rolników, oznaczonych 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 nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513, obręb Bojków.
termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 73 500,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7400,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 listopada 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

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

Czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 31 października 2016 r.
uprzejmie informujemy,  

że 31 października 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny  
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kasa Ośrodka w tym dniu czynna będzie od 9.00 do 15.00.

inFormacJe

komunikaty

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w związku z projektem Gliwickiego 
Programu Rewitalizacji do roku 2023. 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 47 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu progno-
zy oddziaływania na środowisko dla projektu Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego, pok. 374, III p.,  
gdzie są wyłożone do wglądu lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dokumenty są zamieszczone w dziale  „Strategie, 
Raporty, Plany” (http://bip.gliwice.eu/strategie_raporty_plany).
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski można składać w wersji papierowej, elektronicznej 
lub ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (włącznie)  – tj. do 27 października br. – pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), w godzinach pracy Urzędu lub na adres brm@um.gliwice.pl. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz uzasadnienie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta, codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni 
świątecznych pod numerem telefonu: 32/238-54-62.

PreZyDent miaSta GLiWice
Z AW I A DA M I A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 
Ogłoszenie dotyczące prac społecznie użytecznych w 2017 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach uprzejmie informuje 
o możliwości przystąpienia w roku 2017 do prac społecz-

nie użytecznych realizowanych na terenie miasta Gliwice. Zaintereso-
wanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia wolnego miejsca w ramach 
prac społecznie użytecznych na wniosku do pobrania na stronie Powia-
towego Urzędu Pracy w Gliwicach w linku http://www.pup.gliwice.pl/ 
pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html i przesłanie 
go w formie papierowej do 21 października 2016 r. na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.
Wszelkich informacji na temat prac społecznie użytecznych udziela 
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Mirella Doluk-Świerczek, pod  
nr telefonu: 32/335-96-08.
Jednocześnie OPS Gliwice informuje, że szczegółowy sposób i tryb 
organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a Ustawy  
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 
z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie 
użytecznych (DzU nr 155, poz. 921).
Podmiotami organizującymi prace społecznie-użyteczne mogą być:
1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy spo-

łecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

2. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charyta-
tywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na 
zlecenie lub w ramach działań statutowych.

4. Instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, niedziałające 
w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 31 października 2016 r.

oFerty Pracy

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

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać  
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

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

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie  
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

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

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  
młodszy specjalista lub młodszy inspektor 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać  
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: młodszy specjalista lub młodszy inspektor”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie  
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

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

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej w Gliwicach  

informuje, 
że 4 listopada 2016 r. (piątek)  

Zakład będzie czynny  
w godzinach

od 7.30 do 12.30.

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej w Gliwicach  

informuje, że z dniem  
10 października 2016 r. dział 

księgowości oraz dział wspól-
not mieszkaniowych zmienił 
lokalizację. Obecna znajduje 

się na placu Inwalidów  
Wojennych 3.

ZAPROSZeNIe  
DO SKŁADANIA OFeRt NA:

ReMONt POMIeSZCZeŃ SOCJAlNyCH  
W BIuROWCu PRuiM SA

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

zaprasza                                             
firmy remontowo-budowlane do składania ofert na wykonanie remontu pracowniczych 

pomieszczeń socjalnych (szatni). Przed złożeniem ofert przedmiotowe pomieszczenia 
można oglądać  

w siedzibie firmy w godz. 8.00–12.00
W ofercie należy dodatkowo uwzględnić na czas remontu zastępcze kontenery  

socjalno-sanitarne dla pracowników.

Szczegółowych informacji dotyczących składania ofert udziela: 
Jarosław Skiba (e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl, tel. 32/270-40-03).

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 no-
wo budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 
– z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 
3-pokojowe, w dwóch trzypiętrowych budynkach  
o powierzchniach od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań po-
siada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

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

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

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.
pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji 
na temat proponowanych mieszkań. 

Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać 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.

nieruchomości

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZeNIA
oFerty Pracy

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

• montażysta okien i rolet – wykształce-
nie: brak wymagań, mile widziane do-
świadczenie, prawo jazdy kat. B, zakres 
obowiązków: montaż okien, bram; jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice, mile wi-
dziani emeryci; 

• spawacz MAG – wykształcenie zawodo-
we; min. rok doświadczenia, uprawnienia 
spawalnicze, znajomość rysunku technicz-
nego, spawanie konstrukcji stalowych, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Zabrze;

• rymarz-tapicer - wykształcenie zawodo-
we, doświadczenie zawodowe 2 lata, nie-
karalność, umiejętność szycia na maszy-
nie rymarskiej, zakres obowiązków: szycie 

pokrowców ze skóry lub brezentu, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice-Łabędy;

• młodszy elektromonter - wykształcenie 
min. zawodowe, zdolności manualne, 
prace pomocnicze przy montażu złącz 
kablowych, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

• monter konstrukcji stalowych - wykształ-
cenie: brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe na ww. stanowisku, mile widzia-
na znajomość języka angielskiego, upr. 
na wózki widłowe, platformy nożycowe, 
zakres obowiązków: montaż regałów wy-
sokiego składowania, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice, strefa ekonomiczna;

• kierowca kat. C+e - wykształcenie: brak 
wymagań, doświadczenie zawodowe na 
ww. stanowisku, prawo jazdy kat. C+E, 
kurs na przewóz rzeczy, zakres obowiąz-
ków: przewóz części samochodowych, 
jedna zmiana od pn-pt, miejsce pracy: 
teren Śląska;

• operator wózka widłowego - wykształce-
nie min. zawodowe, co najmniej pół roku 
doświadczenia zawodowego, uprawnie-
nia do kierowania wózkiem jezdniowym; 
zakres obowiązków: obsługa linii produk-
cyjnej, dostarczanie surowców do proce-
su produkcyjnego, odbiór i składowanie 
wyrobów gotowych, utrzymanie czystości 
linii produkcyjnej, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 13 października 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:

technik Materiałowy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: TM/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrud-

nienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych 

w postaci opieki medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.
Wymagania:
• wykształcenie: min. średnie,
• min. 2 lata doświadczenia w pracy na 

podobnym stanowisku,

• praktyczna znajomość funkcjonowania 
magazynu,

• umiejętność obsługi komputera i kompu-
terowych urządzeń magazynowych,

• gotowość do pracy w trybie zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie,
• odpowiedzialność za powierzone mienie 

i podejmowane decyzje.

Zakres obowiązków:
• przyjmowanie i wydawanie, kontrola 

zgodności i jakości materiałów,
• zarządzanie materiałami na magazynie - 

ewidencja materiałów i ich oznakowanie,
• inwentaryzacja stanów magazynowych,
• rozmieszczanie i sortowanie towaru 

w magazynie,

• formowanie jednostek magazynowych,
• organizowanie transportu wewnątrz 

magazynowego.
• 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego 
CV wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym TM/
MSI/2016  na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Por-
towa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych, t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)".

nabór nr KD.210.27.2016.KP-5

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Kultury i Promocji Miasta  

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stano-

wisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 9 listopada 2016 r. do godz. 16.00  
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.2111.2.2016.CPZiWR-1

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / MENU PRZEDMIOTOWE / 
OFERTY PRACY / Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta / Ogłoszenia  

o naborach dyrektorów jednostek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,
• wymagań niezbędnych,

• warunków pracy na danym stano-
wisku,

• wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty należy składać do 28 października 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny"
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane i zostaną odesłane do kandydata. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

nabór nr KD.2111.3.2016.GZAZ-1

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / MENU PRZEDMIOTOWE / 
OFERTY PRACY / Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta / Ogłoszenia  

o naborach dyrektorów jednostek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,
• wymagań niezbędnych,

• warunków pracy na danym stano-
wisku,

• wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty należy składać do 4 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń  
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nabór na stanowisko dyrektora Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej"
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane i zostaną odesłane do kandydata. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

PreZyDent miaSta GLiWice

PreZyDent miaSta GLiWice

oGłaSZa nabór na StanoWiSko  
Dyrektora centrum PiecZy ZaStĘPcZeJ  

i WSPierania roDZiny   
Z SieDZibą PrZy uL. SikorSkieGo 134

oGłaSZa nabór na StanoWiSko  
Dyrektora GLiWickieGo ZakłaDu  

aktyWności ZaWoDoWeJ   
Z SieDZibą PrZy uL. DoLneJ WSi 74

Numer naboru: GCOP.KD.210.7.2016

Dyrektor  
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 
zatrudni pracownika na stanowisko podinspektora 

w pełnym wymiarze czasy pracy, tj. 1 etat
Zakres zadań, które będą wykonywane na sta-

nowisku:
• pomoc w prowadzeniu zamówień w sprawach 

robót budowlanych, zakupu towarów i usług, 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych i Re-
gulaminem GCOP,

• przygotowywanie ogłoszeń i przekazywanie in-
formacji wymaganych PZP na tablicę ogłoszeń, 
stronę WWW GCOP, Portal UZP, BIP,

• przechowywanie i archiwizacja dokumentacji 
postępowań o zamówienia publiczne,

• pomoc w sporządzaniu sprawozdawczości 
z udzielonych zamówień,

• prowadzenie całości spraw dotyczących umów 
cywilnoprawnych, w tym m.in. media, telefony, 
umowy kupna-sprzedaży, umowy na roboty 
budowlane etc.:

- tworzenie umów we współpracy z Kancelarią 
prawną i kontrola czynności związanych z ich 
zawarciem,

- opisywanie formalno-prawne faktur, rachunków 
związanych z zamówieniami publicznymi, wery-
fikacja zgodności z umową,

- prowadzenie rejestru dostawców oraz sporządza-
nie półrocznej sprawozdawczości umów,

• prowadzenie zaangażowania wydatków rze-
czowych na podstawie zleceń, umów i innych 
dokumentów angażujących wydatki,

• prowadzenie dokumentacji związanej z centra-
lizacją podatku VAT:

- wprowadzanie danych do rejestru zakupu i sprze-
daży VAT,

- sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT 7 dla po-
trzeb scentralizowanego rozliczania VAT przez 
Miasto Gliwice.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w zakresie zamówień publicznych 

po stronie Zamawiającego,
• staż pracy - co najmniej 1 rok w jednostce sa-

morządu terytorialnego,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwa 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• praktyczna znajomość Ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
• znajomość Kodeksu cywilnego oraz ustawy o fi-

nansach publicznych,

• znajomość wytycznych w zakresie kwalifiko-
walności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

• doświadczenie w realizacji zadań związanych 
z realizacją co najmniej 1 projektu współfinan-
sowanego z funduszy Unii Europejskiej,

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

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne: 

Komunikatywność, umiejętność współpracy, samo-
dzielność, skrupulatność.

Informacja o warunkach pracy na danym stano-
wisku: 

• miejsce pracy:  Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 1,

• warunki pracy:
1. praca w budynku wielokondygnacyjnym nie 

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, 
praca na II-piętrze,

2. praca z urządzeniami biurowymi- praca z moni-
torem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, 
kserokopiarką, praca z ludźmi.

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających 

posiadane doświadczenie zawodowe i kwali-
fikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie interne-
towej www.gcop.gliwice.pl).

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy 
składania dokumentów: 

list motywacyjny, życiorys  oraz  oświadczenia  kan-
dydata  powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. Dokumenty aplikacyj-
ne należy składać do  21 października 2016 r. 
do godziny 10.00 w sekretariacie Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych (44-100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 - II piętro) w zakle-
jonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na 

stanowisko urzędnicze – podinspektor”, nu-
merem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem 
kandydata. Dokumenty aplikacyjne mogą być 
przekazywane jedynie w formie papierowej. 
W przypadku przesłania oferty za pośrednic-
twem poczty decyduje data jej wpływu. Doku-
menty złożone po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 
w dniach 26-28 października 2016  r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/232-04-77.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania kon-
kursu bez podania przyczyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 8%
Dodatkowe informacje: 
1. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwi-
ska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2. zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 
1202):

• w oparciu o art. 15 - dane osobowe osoby za-
trudnionej podlegają publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

http://www.pup.gliwice.pl/
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W 12. kolejce piłkarskiej lOttO ekstraklasy Piast wygrał przed wła-
sną publicznością z Ruchem Chorzów 2:1 (1:0). Bramki dla Niebiesko-
-Czerwonych zdobyli tomasz Mokwa i Aleksandar Sedlar. Po kolejne 
ligowe punkty gliwiczanie pojadą do Gdańska!

W porównaniu do poprzedniego ligo-
wego meczu w podstawowym składzie 
Piasta nastąpiły trzy zmiany. Od pierw-
szej minuty na boisko wybiegli Josip Ba-
rišić, Tomasz Mokwa i Michał Masłowski. 
W wyjściowej jedenastce zabrakło Pawła 
Moskwika, Edvinasa Girdvainisa i Heber-
ta, który musiał pauzować przez 4 żółte 
kartki. – Chcieliśmy wygrać, dlatego 
w drugiej połowie wprowadziłem trzech 
ofensywnych graczy, którzy dobrze się 
zaprezentowali – mówił Radoslav Látal, 
który na pomeczowej konferencji praso-
wej nie krył radości ze zwycięstwa nad 
Ruchem Chorzów. – Jestem zadowolony 
z końcowego wyniku. Było widać sporo 
walki, szczególnie w środku pola, gdzie 
głównie toczyła się gra. Takie są właśnie 
derby – mówił czeski szkoleniowiec. 

Trener Látal był zadowolony, że dru-
żyna – po zwycięstwie w Gdyni – zdobyła 
trzy punkty również w domu. – Zdobyli-
śmy sześć punktów w dwóch ostatnich 
meczach. To bardzo nas cieszy. Ciągle 
jeszcze mamy co poprawiać w naszej 
grze. Stracona bramka jest kolejny raz 
wynikiem naszej słabej koncentracji – 
mówił Látal. Pierwsza bramka padła 
w 41. minucie spotkania. Josip Barišić 
zagrał do Tomasza Mokwy, a ten zdecy-
dował się na uderzenie zza pola karnego. 
Piłka po jego strzale minęła bramkarza 

i wylądowała w siatce. Piast objął prowa-
dzenie, które utrzymał do 60. minuty. Do 
remisu doprowadził Jarosław Niezgoda. 
Gola na wagę zwycięstwa dał Piastowi 
Aleksandar Sedlar. Bardzo ważna bram-
ka dająca gospodarzom 3 punkty padła 
w 86. minucie gry. 

– To moja pierwsza bramka w barwach 
Piasta i muszę przyznać, że smakuje wy-
śmienicie. Z dwóch powodów – po pierw-
sze dała nam bardzo potrzebne trzy punkty, 
a po drugie została zdobyta w derbowym 
meczu z Ruchem – mówił serbski zawodnik. 
– Wiele słyszałem o Derbach Śląska, ale to 
co zobaczyłem, przerosło moje oczekiwa-
nia. Odkąd tutaj jestem, pierwszy raz na 
trybunach pojawiło się tylu widzów. Doping 
z obu stron był świetny. Cały czas czuliśmy 
ogromne wsparcie ze strony kibiców. Na-
prawdę wspaniała atmosfera, która spra-
wiła, że lepiej nam się grało. Każdy dawał 
z siebie nie sto, a dwieście procent i był 
niesiony śpiewem fanów. Występ w takich 
spotkaniach to naprawdę ogromna przy-
jemność – stwierdził obrońca gliwiczan. 

Derbowy pojedynek z Ruchem Cho-
rzów był setnym meczem Piasta rozegra-
nym na nowym stadionie przy ul. Okrzei 
we wszystkich rozgrywkach. Przypomnijmy, 
że obiekt został otwarty 5 listopada 2011 
roku. Sobotnie spotkanie obejrzało z try-
bun 7662 kibiców.

Najbliższym przeciwnikiem Piasta 
w Ekstraklasie będzie aktualny lider – Le-
chia Gdańsk. Mecz rozegrany zostanie na 
wyjeździe. Oby kolejna eskapada gliwi-

czan nad morze miała podobny finał, co 
wyjazd do Gdyni, kiedy to w 11. kolejce 
Piast wygrał z Arką 2:1. 

 (as)

SPORT

Powoli, do przodu… 

Piast rządzi na Śląsku!

Jedna wygrana, jedna przegrana i dwa remisy – tak wygląda bi-
lans futsalowego Piasta Gliwice po czterech rozegranych meczach 
o mistrzostwo Futsal ekstraklasy w sezonie 2016/2017. – Drużyna 
musi się ukształtować, dajmy jej czas – mówią szkoleniowcy.

Przypomnijmy, futsalowy Piast to 
drużyna nowa. Powstała z połączenia 
dwóch gliwickich klubów (Nbit Gliwice 
oraz Gliwickiej Akademii Futsalu). De-
cyzję o fuzji podjęto w czerwcu. Kadra 
zespołu liczy obecnie 18 zawodników 
(głównie byłych graczy GAF i Nbit 
Gliwice). Jest też dwóch zawodników 
z Ukrainy oraz pozyskani już po połącze-
niu: Marcin Grzywa i Maciej Mazgajski. 
Pierwszym trenerem został Sebastian 
Wiewióra, były trener Nbit Gliwice. Pre-
zesem klubu jest Jarosław Jenczmionka.

 Pierwszy mecz (17 września) gliwicka 
drużyna przegrała 1:3 z UG Gdańsk. Dru-

gie spotkanie (2 października), znaczenie 
lepsze, odbyło się w Gliwicach. Piastowi 
udało się zremisować z Mistrzem Polski 
Gattą Zduńska Wola 2:2. W meczu 3. ko-
lejki z Euromaster Chrobry w Głogowie 
(8 października) gliwiczanie rozgromili 
gospodarzy 5:2, ale w kolejnym meczu 
już tylko zremisowali z Solnym Miastem 
Wieliczka 3:3 (16 października). 

 W klubie mówią, że drużyna, sklejona 
z dwóch zespołów, potrzebuje czasu. Po 
czterech kolejkach w Futsal Ekstraklasie 
gliwiczanie zajmują siódme miejsce. 
Najbliższe spotkanie to wyjazdowy mecz 
z Lechią Gdańsk (23 października).  (pm)

Na Mistrzostwach Polski w Koszykówce Niesłyszących Chłopców 
do lat 23 gliwiczanie zajęli pierwsze miejsce. Zespół MIG Gliwice 
już po raz czwarty z rzędu wywalczył tytuł Mistrza Polski.

Turniej odbył się w dniach od 7 do 
9 października w Łodzi. W zawodach 
wzięło udział pięć zespołów. Oprócz  
MIG-u Gliwice w zmaganiach uczestni-
czyli również: Spartan Lublin, Świt Wro-
cław, Wars Warszawa oraz gospodarz 
ŁKSG Łódź. Organizatorem turnieju był 
Polski Związek Sportu Niesłyszących.

To niejedyne wyróżnienie dla Gliwic. 
Jakub Wania, który kończy wiek mło-
dzieżowca (obecnie jest zawodnikiem 
AZS Gliwice), został „królem strzelców”. 
Dodatkowo, wraz z dwoma kolegami  
z zespołu (Maciejem Gawrysiem i Da-
nielem Sędłakiem) znalazł się w ,,Naj-
lepszej Piątce Turnieju”.  (pm)

MIG Gliwice 
mistrzem Polski
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