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Detekcja w TV
W jednym z listopadowych od-

cinków TRANSPORT TV (www.

transport.gov.pl) zaprezentowa-

no gliwicki inteligentny system 

sterowania ruchem. Tym samym 

detekcja znalazła się w gronie naj-

ciekawszych i najważniejszych in-

westycji realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko.

4
Gliwickie  
Laury Nauki 
19 uzdolnionych uczniów i absol-

wentów gliwickich szkół – zdobyw-

ców prezydenckich stypendiów za 

2011 rok – uhonorował niedawno 

prezydent Gliwic. Spotkał się z ni-

mi 18 listopada podczas uroczy-

stej gali w siedzibie „Sceny BAJKA 

– Kina AMOK”.

5
MROWISKO otwarte
Wszyscy, którzy pamiętają, jak 

kiedyś wyglądała dawna stołów-

ka studencka przy ul. Pszczyń-

skiej, teraz po wejściu do środka 

przecierają oczy ze zdumienia. 

MROWISKO, czyli Centrum Kul-

tury Studenckiej, to nowoczesny  

i świetnie wyposażony obiekt.
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HONOROWY OBYWATEL 

Po raz piąty w powojennych dziejach naszego miasta zostanie nadany 
tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. 17 listopada na sesji Rady Miejskiej 
podjęto uchwałę o przyznaniu tego zaszczytnego wyróżnienia Wojcie-
chowi PSZONIAKOWI – jednemu z najsłynniejszych polskich aktorów. 
Artysta urodził się we Lwowie, a jako czterolatek wraz z rodziną prze-
niósł się do Gliwic. Tu spędził dzieciństwo i młodość. Służył w Pułku 
Czołgów, uczęszczał do tutejszej szkoły muzycznej, pracował na Po-
litechnice Śląskiej, współtworzył Studencki Teatr Poezji. Choć przed 
laty opuścił nasze miasto, to często odwiedza swoje rodzinne strony. 
W wywiadach wielokrotnie podkreśla, że Gliwice są dla niego ważnym 
miejscem, gdzie ukształtował się jako człowiek, nauczył się dorosłego 
życia i rozpoczynał artystyczną drogę. 
Uroczystość wręczenia artyście tytułu Honorowego Obywatela odbędzie 
się najprawdopodobniej w maju przyszłego roku. Aktor będzie wtedy 
obchodził swoje 70. urodziny. (bom)

więcej na str. 3

PSZONIAK

Tu zajdzie 
zmiana

Wielkimi krokami zbliża się moment podpisania umowy z Polimeksem-Mostostalem Warsza-
wa, wyłonionym w przetargu wykonawcą hali widowiskowo-sportowej PODIUM. Od tego mo-
mentu firma będzie miała 27 miesięcy na realizację zadania. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie,  
to PODIUM powinno być gotowe w 2014 roku. Powstanie, przypomnijmy, na 9-hektarowej działce 
w miejscu dawnego stadionu XX-lecia.
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Tlenek węgla 
(CO), potocznie 
zwany czadem, 
ma silne właści-
wości toksycz-
ne. Gromadzi się 
głównie pod su-
fitem, ponieważ 
ma nieco mniejszą 
gęstość od powie-
trza. Wdychanie 
nawet niewielkiej 
ilości tlenku wę-
gla może spowo-
dować zatrucie, 
silny ból głowy, 
wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon. Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym 
zmysłami człowieka (bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku), 
blokującym dostęp tlenu do organizmu.

W celu uniknięcia zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole tech-
niczne – w tym sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycz-
nie je czyścić i konserwować. Można użytkować tylko urządzenia sprawne 
technicznie (zgodnie z instrukcją producenta). Nie należy zaklejać i zasłaniać  
w inny sposób kratek wentylacyjnych! Trzeba systematycznie sprawdzać 
ciąg powietrza (np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź 
kratki wentylacyjnej) i często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się 
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe). W trosce 
o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujni-
ków dymu i gazu. (kik)

Uważaj na czad

ORŁY  
BUDOWNICTWA

Kolejny raz dwie miejskie spółki z Gliwic nagrodzono  
w ogólnokrajowym konkursie „Orły Polskiego Budownic-
twa” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Zarząd 
Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o. uhonorowano pierwszym miejscem w kate-
gorii „Zarządzanie nieruchomościami”, a Przedsiębiorstwu 
Remontów Ulic i Mostów S.A. przypadła pierwsza lokata  
w kategorii „Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, ener-
getyczna i kolejowa”.

Celem konkursu, organizowanego przez Mazowieckie 
Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz spółkę Europa 

2000 Consulting, jest promowanie firm, które „poprzez 
nowoczesne produkty, usługi i technologie oraz me-

tody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo 
nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne”.

Przypomnijmy, że Zarząd Budynków Miejskich  
I TBS i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów to 
dwie spośród trzynastu spółek komunalnych, w któ-

rych miasto Gliwice ma swoje udziały (w tych 
przypadkach wynoszą one 100%). ZBM  
I TBS zarządza i administruje budyn-
kami mieszkalnymi, lokalami użyt-
kowymi i garażami znajdującymi się  

w zasobach gminy oraz wspólnot mieszkanio-
wych. Buduje domy w ramach TBS oraz w syste-
mie deweloperskim. Natomiast PRUiM realizuje 
rozmaite przedsięwzięcia drogowo-inżynieryjne.  
W ostatnich latach spółka wykonała wiele waż-
nych dla miasta zadań inwestycyjnych m.in. 

budowę węzła drogowego przy kompleksie 
handlowym ARENA, modernizację ponad 7-ki-
lometrowego odcinka DK 88 w obrębie Gli-
wic, a także budowę rond w ciągu ulic Jasnej, 
Kozielskiej i Łużyckiej. Przedsiębiorstwo ma 
również na swoim koncie sporo zrealizowa-

nych inwestycji drogowych w innych miastach Śląska. Więcej informacji o wy-
różnionych spółkach można znaleźć na stronach internetowych: www.pruim.
gliwice.pl i www.zbm.gliwice.pl. (kik)

Nowy most  
na Staromiejskiej

Zakończyła się przebudowa mostu nad Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej w Ła-
będach. Podczas trwających blisko 4 miesiące prac naprawiono uszkodzenia i wzmoc-
niono konstrukcję mostu. Ułożono nową nawierzchnię jezdni, a chodniki poszerzono. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych trotuary zabudowano ochronnymi barie-
ro-poręczami. – Ze względu na poprawę parametrów technicznych obiektu zmniejszy 
się hałas komunikacyjny. Usprawnieniu ulegnie też płynność ruchu – mówi Jadwiga  
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Uwaga, kierowcy! Wraz z oddaniem do użytku mostu (30 listopada) w ciągu  
ul. Staromiejskiej przywrócona zostaje pierwotna organizacja ruchu. Ulica Portowa 
będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu. (bom)

Gliwicki system  
w ministerialnej telewizji

Przed dwoma tygodniami na łamach MSI pisaliśmy o modernizacji sygnalizacji świetlnej  
w ciągu ul. Kościuszki, dzięki której kolejna ulica w centrum miasta zostanie włączona do inte-
ligentnego systemu sterowania ruchem. Ostatnio uwagę na gliwicki projekt zwróciło Minister-
stwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Inwestycję zaprezentowano w jednym  
z listopadowych odcinków TRANSPORT TV, w którym pokazywane są najciekawsze i najważ-
niejsze inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
(POIiŚ). Autorzy filmów mówią nie tylko o tym, gdzie się buduje, jaki jest koszt projektu i ile wy-
nosi unijne dofinansowanie, ale także pokazują, co z tych inwestycji będą mieć mieszkańcy ob-
szarów, na których trwają prace. 

– Gliwice, jak wiele dużych polskich miast, zmagają się z ulicznymi korkami. Sposobem na uła-
twienie życia kierowców jest tzw. zielona fala, dlatego miasto zainwestowało w system detekcji, 
a także modernizację istniejącej już sygnalizacji świetlnej – mówią redaktorzy TRANSPORT TV. 
Na czym polega ten projekt i w jaki sposób uwzględnia społeczne zaangażowanie, można zo-
baczyć na www.transport.gov.pl (baner TRANSPORT TV po lewej stronie, odcinek z 22 listo-
pada). (bom)
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– Należy się spodziewać, 
że zawarcie umowy z Polimek-
sem-Mostostalem Warszawa 
na realizację hali widowisko-
wo-sportowej PODIUM nastą-
pi w grudniu – poinformował 
na początku tygodnia Mariusz 
Komidzierski, zastępca naczel-
nika Wydziału Inwestycji i Re-
montów Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, dodając: – Poli-
mex-Mostostal przedstawił naj-
korzystniejszą ofertę już w lipcu. 
Zaproponował za wzniesienie 
PODIUM ok. 295 mln zł. Po ogło-
szeniu tej decyzji wpłynęły jed-
nak odwołania, które rozstrzy-
gała Krajowa Izba Odwoławcza 
w Warszawie – przypomniał.

Wyrok KIO został ogłoszo-
ny 11 sierpnia. Trzy odwołania 
oddalono, a jedno uwzględnio-
no. – Zgodnie z wyrokiem Izby 
unieważniliśmy wybór najko-
rzystniejszej oferty i zwróciliśmy 
się do firmy Polimex-Mostostal 
o uzupełnienie dokumentów. Komisja przetargowa w UM 
musiała jeszcze raz dokonać oceny ofert i ponownie ogło-
sić wynik przetargu na budowę hali. Zrobiła to pod koniec 
września. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Polimex-
Mostostal – relacjonuje zastępca naczelnika Wydzia-
łu IR. 

Okres, w którym uczestnicy przetargu mogli skła-
dać odwołania od wyniku ponownego rozstrzygnięcia 
postępowania w tej sprawie minął 7 października. Po 
uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zostały wysłane do tzw. obowiązkowej 
kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych. Nastąpiło to 2 listopada. – Zakończenie takiej kon-
troli, zgodnie z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, następuje nie później niż w terminie 14 dni 
od doręczenia materiałów do prezesa UZP, a w przypad-
ku kontroli szczególnie skomplikowanej – nie później niż 
w terminie 30 dni – objaśnia zawiłości prawne Mariusz 
Komidzierski. Wniosek nasuwa się z tego jeden:

Podpisanie umowy  
na budowę PODIUM będzie 

możliwe w grudniu 
Biorąc pod uwagę ofertę Polimeksu-Mostostalu (wy-

noszącą, przypomnijmy, ok. 295 mln zł), miasto zapłaci 
za budowę hali o ponad 80 mln zł mniej niż zakładano 
(przewidywano 380 mln zł). Inwestycja ma zostać dofi-
nansowana przez Unię Europejską, a zarząd wojewódz-
twa śląskiego zarekomendował ją jako jedną z trzech naj-
ważniejszych dla regionu. Unijne wsparcie ma wynieść 
ponad 141 mln zł (sprawa jest na etapie ostatecznego 
rozpatrywania w Komisji Europejskiej). Resztę pienię-
dzy miasto chce pozyskać przede wszystkim z kredytu 
zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
Obecnie negocjuje zapisy umowy w tej sprawie. 

W ciągu 27 miesięcy Polimex-Mostostal nie tylko wy-
buduje halę. Zakres zadania obejmie również m.in. takie 
usługi, jak przygotowanie symulacji komputerowej prze-
biegu ewakuacji osób z widowni hali do bezpiecznych 

miejsc na zewnątrz obiektu oraz wy-
konanie tablicy pamiątkowej doty-
czącej inwestycji. Plac budowy prze-
każe wykonawcy inżynier kontraktu 
– konsorcjum firm GRONTMIJ Polska  
i GRONTMIJ Nederland. Uczestniczy-
ło ono w przygotowaniu dokumenta-
cji, która umożliwiła ogłoszenie przez 
miasto przetargu na wybór firmy bu-
dującej obiekt. GRONTMIJ przez cały 
czas będzie nadzorować roboty. Po 

zakończeniu budowy ma odpowiadać jeszcze przez  
3 lata za przeglądy gwarancyjne. Za swoją pracę otrzy-
ma około 2,8 mln zł.

Koncert gwiazdy rocka  
czy mistrzostwa świata?

Takie pytanie będzie można zadać już za trzy lata.  
W PODIUM mają być bowiem organizowane duże kon-
certy muzyczne, widowiska operowe, kongresy i targi 
oraz zawody sportowe w różnych dyscyplinach. Gliwic-
ka hala spełni warunki pozwalające na rozgrywanie za-
wodów nawet o randze halowych mistrzostw Europy  
i świata. Takich obiektów wciąż w Polsce brakuje. 

– PODIUM będzie miało ogromne znaczenie nie tylko 
dla promocji naszego miasta, ale też całego regionu. Prze-
mawia za tym wyjątkowo korzystna lokalizacja Gliwic na 
skrzyżowaniu autostrad oraz dogodna odległość naszego 
miasta od trzech międzynarodowych portów lotniczych  
(w Pyrzowicach, Balicach i Ostravie). Nie można też za-
pominać, że za rok w sąsiedztwie PODIUM powinna roz-
począć się budowa gliwickiego odcinka Drogowej Trasy 
Drogowej, finalizowana – jak się przewiduje – w 2014 r.  
To wszystko sprawi, że do gliwickiej hali widowiskowo-spor-
towej będą mogli dotrzeć szybko i wygodnie turyści spoza 
Śląska, w tym turyści zagraniczni – przekonuje Zygmunt 
Frankiwicz, prezydent Gliwic. 

Warto wiedzieć, że doradztwem przy wyborze dzier-
żawcy dla nowo budowanej hali zajmie się firma Inve-
stment Support Agata Kozłowska z Brwinowa. Została 
ona wyłoniona we wrześniowym przetargu. (kik)

Realizacja Projektu jest dofinansowywana w 46,67% całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,  

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.
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Tu zajdzie zmiana
dokończenie ze str. 1

56 tys. m2 powierzchni użytkowej. W środku – wielka hala dla 15 tys. osób plus dodatko-
wa hala treningowa mogąca pomieścić nawet 3 tys. widzów, centrum fitness i odnowy 
biologicznej oraz lokale gastronomiczne. Na zewnątrz – m.in. wielopoziomowy garaż 
dla aut osobowych i autokarów, nowe zjazdy na ul. Akademicką i Kujawską, bliskie 
sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej. To podstawowe fakty o PODIUM, hali wido-
wiskowo-sportowej uznanej przez zarząd województwa śląskiego za jeden z trzech 
największych i najważniejszych dla regionu projektów dofinansowanych z UE.



W dziale „Dla mieszkańców” co tydzień znajdziesz aktualny numer gazety, a pod nim odsyłacz do archiwum. 

dostępny także na www.gliwice.eu
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Jakie są zasady „Literackiej kuchni”? 
W każdy pierwszy czwartek miesiąca na 
stronie internetowej MBP i we wszyst-
kich filiach bibliotecznych oraz w każdym 
pierwszym wydaniu miesiąca „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego – Gliwice” publi-
kowane są poszczególne części czytelni-
czej rywalizacji. To wybrane fragmenty  
z literatury pięknej, zawierające przepis 
kulinarny, opis potraw, uczty czy przyję-
cia. Za każdym razem zadaniem uczestni-
ków jest odgadnięcie autora i tytułu utwo-
ru, z którego pochodzi przytoczony cytat. 

Rzecz jasna można korzystać z podpowie-
dzi – listy 20 książek o tematyce kulinar-
nej, którą MBP umieściła na swojej stronie 
internetowej (www.biblioteka.gliwice.pl)  
i udostępniła w filiach. 

Co dalej? Po odgadnięciu zagadki 
należy wypełnić formularz konkursowy 
(znajdziemy go na stronie MBP i w filiach 
bibliotecznych). Trzeba dostarczyć go do 
organizatora do 22 grudnia. Można to 
zrobić osobiście, za pośrednictwem pocz-
ty lub drogą e-mailową (adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 17,  

44-100 Gliwice, e-mail: instrukcyjny@bi-
blioteka.gliwice.pl). Korespondencję nale-
ży opatrzyć dopiskiem KUCHNIA LITERAC-
KA. Organizatorzy rozlosują 3 upominki 
książkowe wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi. – Nagrody za rozwiązanie  
7. zagadki („Czekolada” autorstwa Joanne 
Harris) przypadły Annie Kubik, Luizie Pa-
luchiewicz oraz Marzenie Spyrze-Grzesik  
– informuje Grażyna Lazar, dyrektor MBP 
w Gliwicach. Osoby, które prawidłowo 
odgadną wszystkie zagadki, otrzymają 
nagrodę specjalną! (kik) 

„(…) A przed ko-
ściołem wnet się za-
trzęsło od przekrzy-
ków i biegów, bo jak 
to było we zwyczaju 
odwiecznym, w każ-

dą Wielką Sobotę zebrali się zaraz ran-
kiem chować żur i grzebać śledzia, jako 
tych najgorszych trapicieli przez Wielki 
Post. Nie było parobków ni starszych, 
to zmówiły się na to same chłopaki, 
jeno z Jaśkiem Przewrotnym na czele, 
porwali gdziesik wielki garnek z żurem, 
do którego jeszcze dołożyli różnych pa-
skudności. 

Witek dał się namówić i poniósł 
garnek na plecach w siatce od serów, 
drugi zaś chłopak wlókł pobok na po-
stronku śledzia, wystruganego z drze-
wa. Żur ze śledziem szły w parze przo-
dem, a za nimi całą hurmą reszta, grze-
chocąc, kołatając a wrzeszcząc, co ino 
gardzieli starczyło. Jasiek wiódł wszyst-
kich, bo chociaż głupawy był i niemra-
wa, ale do psich figlów głowę miał  
i sprawność. Obeszli w procesji cały 
staw i koło kościoła skręcali już na to-
polową drogę, kaj się to miał odbyć 
pochowek, gdy wtem Jasiek walnął 
łopatą w garnek, że rozleciał się w ka-
wałki, a żur z onymi różnościami polał 
się po Witku (…)”

Arcydzieła literatury pełne są receptur, 
opisów potraw i rytuałów jedzenia.  
O degustacji i celebrowaniu posiłków 
pisali m.in. Jan Kochanowski, Ignacy 
Krasicki, Adam Mickiewicz, Bolesław 
Prus i Władysław Stanisław Reymont. 
Jednak wiktuały pojawiają się rów-
nie często u twórców współczesnych! 
Właśnie z tego względu Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gliwicach zapro-
ponowała Czytelnikom – smakoszom 
słów i miłośnikom dobrej kuchni – ko-
lejny cykl 8 zagadek. W tym miesiącu 
dobiega on końca.

STYPENDIUM PREZYDENTA  
MIASTA GLIWICE I STOPNIA: 

1. Barbara Sanocka – II Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 3, za wyróżniające wy-
niki w nauce, liczne osiągnięcia w dziedzi-
nie sportu – czołowe miejsca na poziomie 
ogólnopolskim, europejskim oraz świato- 
wym.
2. Łukasz Winny – I Liceum Ogólnokształ-
cące w ZSO nr 10, za wyróżniające wyni-
ki w nauce, uzyskanie czołowych pozycji  
w kwalifikacji końcowej konkursów ogólno-
polskich i międzynarodowych w dziedzinie 
prawa, wiedzy o Unii Europejskiej, o Polsce 
i świecie oraz za działalność w ramach or-
ganizacji pozarządowych.

STYPENDIUM PREZYDENTA  
MIASTA GLIWICE II STOPNIA: 

1. Mikołaj Benesiewicz – Gimnazjum nr 15 
w ZSO nr 11, za wyróżniające wyniki w na-
uce, uzyskanie wysokich pozycji w kwalifi-
kacji końcowej konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych w dziedzinie histo-
rii oraz osiągnięcia w dziedzinie sportu na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim, 
międzynarodowym.
2. Michał Glapa – V Liceum Ogólnokształ-
cące w Krakowie, za wyróżniające wyniki  
w nauce, uzyskanie wysokich pozycji w kwa-
lifikacji końcowej konkursów matematycz-
nych, informatycznych oraz w dziedzinie  
fizyki.
3. Michał Mazur – V Liceum Ogólnokształ-
cące w ZSO nr 11, za wyróżniające wyni-
ki w nauce, uzyskanie wysokich pozycji  
w kwalifikacji końcowej konkursów  
w dziedzinie matematyki, języka angielskie-
go, fizyki, chemii , geografii, biologii oraz 
wiedzy o społeczeństwie, oraz za czynny 
udział w organizacji Polska Akcja Humani- 
tarna. 

4. Przemysław Sadownik – V Liceum Ogól-
nokształcące w ZSO nr 11, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie matematyki, języka angiel-
skiego, fizyki.
5. Adam Szewiola – V Liceum Ogólnokształ-
cące w ZSO nr 11, za wyróżniające wyniki  
w nauce, uzyskanie wysokich pozycji w kwa-
lifikacji końcowej konkursów wojewódz-
kich i ogólnopolskich w dziedzinie języka 
niemieckiego.

STYPENDIUM PREZYDENTA  
MIASTA GLIWICE III STOPNIA: 

1. Agata Magdalena Goldmann – I Liceum 
Ogólnokształcące w ZSO nr 10, za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie języka niemieckiego. 
2. Katarzyna Komander – I Liceum Ogól-
nokształcące w ZSO nr 10, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie języka niemieckiego, języka 
angielskiego oraz za udział w organizacji 
pozarządowej. 
3. Natalia Łomnicka – V Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 11, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich pozy-
cji w kwalifikacji końcowej konkursów wo-
jewódzkich i ogólnopolskich w dziedzinie 
języka polskiego, historii, matematyki.
4. Anna Majewska – V Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 11, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w konkursach recytatorskich, konkur-
sach przedmiotowych z języka polskiego 
oraz za czynny udział w organizacjach po-
zarządowych.
5. Sebastian Majgier – I Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 10, za wyróżniające wy-
niki w nauce, uzyskanie wysokich pozycji  

w kwalifikacji końcowej konkursów w dzie-
dzinie matematyki oraz szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie sportu.
6. Bartłomiej Malik – V Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 11, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich pozycji 
w konkursach z dziedziny historii, Unii Euro-
pejskiej i teologii katolickiej oraz za czynny 
udział w organizacjach pozarządowych.
7. Sara Nowak – Zespół Szkół Ekonomiczno-
Technicznych, za wyróżniające wyniki w na-
uce, osiągnięcia w dziedzinie sportu na po-
ziomie ogólnopolskim oraz światowym.
8. Magda Małgorzata Staniczek – Gimna-
zjum nr 3, za wyróżniające wyniki w nauce  
i osiągnięcia w dziedzinie sportu na pozio-
mie wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
9. Wojciech Wandzik – I Liceum Ogólno-
kształcące w ZSO nr 10, za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie matematyki oraz szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportu.
10. Agata Wilk – I Liceum Ogólnokształ-
cące w ZSO nr 10, za wyróżniające wyniki  
w nauce, uzyskanie wysokich pozycji w kwa-
lifikacjach końcowych konkursów w dzie-
dzinie matematyki, szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie języka niemieckiego oraz za 
bezinteresowną pracę na rzecz niepełno-
sprawnych uczniów.
11. Grzegorz Zieliński – V Liceum Ogól-
nokształcące w ZSO nr 11, za wyróżniające 
wyniki w nauce, liczne osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu – tańcu towarzyskim na po-
zimowe ogólnopolskim i międzynarodo- 
wym.
12. Konrad Żurowski – Gimnazjum nr 14  
w ZSO nr 10, za wyróżniające wyniki w na-
uce, osiągnięcia w dziedzinie sportu na po-
ziomie ogólnopolskim oraz światowym.

Prezydent Gliwic uhonorował 19 uzdolnionych uczniów i absolwentów gliwickich szkół 
– zdobywców prezydenckich stypendiów za 2011 rok. Spotkał się z nimi 18 listopada 
podczas uroczystej gali „Gliwickich Laurów Nauki” organizowanych w siedzibie „Sceny 
BAJKA – Kina AMOK”. Warto wiedzieć, że o otrzymanie stypendium mogli starać się za-
mieszkali w Gliwicach uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz podopieczni 
szkół artystycznych. Musieli oni m.in. udokumentować osiągnięcia w danej dziedzinie  
na co najmniej szczeblu krajowym oraz legitymować się średnią ocen wynoszącą przy-
najmniej 4,0. W tym roku do konkursu stypendialnego napłynęło 60 wniosków. 

Mikołajkowy 
Turniej

Każdy młody gliwiczanin, któremu nieobce są 
roszady, wieże, skoczkowie i gońce, ma szansę zmie-
rzyć się z rówieśnikami w grze w szachy. W sobotę, 
3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 12 na osiedlu 
Kopernika odbędzie się 10. edycja Ogólnopolskie-
go Mikołajkowego Turnieju Szachowego dla Dzieci. 
Impreza organizowana jest przez Sekcję Szachową 

Klubu Środowiskowego AZS 
Politechniki Śląskiej. Uczest-

nicy turnieju zmierzą się 
w czterech kategoriach 

wiekowych – 8, 10, 13  
i 16 lat. Zawody roz-
poczną się o godzinie 

10.00 (aby wziąć udział  
w turnieju należy zapisać się na li-
stę graczy między godz. 8.45 a 9.15  
w dniu zawodów). Więcej informacji 

można uzyskać, dzwoniąc do se-
kretariatu klubowego AZS pod 
numer 32/231-86-07. (as)

Młodzieżowa  
pomoc

Gliwicka młodzież ma w sobie wiele zapału  
i chęci pomocy rówieśnikom. Świadczy o tym po-
stawa uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek-
tronicznych, którzy już po raz 35 organizują trady-
cyjne mikołajki pod hasłem „Święty Mikołaj i szkolna 
paczka w ZSM-E”. Tym samym chcą pomóc dzie-
ciom z zaprzyjaźnionych gliwickich domów dziecka  
i szkoły specjalnej. Impreza odbędzie się w czwartek,  
8 grudnia. W tym roku na spotkanie z małymi gość-
mi przygotowano wyjątkową oprawę artystyczną. 
– W gorączkowych przygotowaniach uczestniczy jak 
zawsze samorząd uczniowski i dyrektor ZSM-E, Wero-
nika Tebinka, która swoim zapałem zaraża wszystkich 
wokół. Zapraszamy na świąteczne spotkanie w ZSM-E!  
– zachęcają do uczestnictwa organizatorzy. (as)



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 48/2011 (562) czwartek, 1 grudnia 2011 r. 5

Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

 Napisali o Gliwicach i zostali nagrodzeni (odcinek z 23 listopada)
	Olimpiada	„Małego	Misia”	i	nowe	boiska	w	gimnazjum	nr	3	(odcinek	z	24	listopada)
	 Tęczowe	spotkania	w	Bojkowie	(odcinek	z	25	listopada)

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 

– Zakres prac był bardzo duży. Ze starego obiektu 
wykorzystaliśmy tylko część konstrukcyjną. W środ-
ku, na swoim miejscu, nie została praktycznie ani 
jedna ściana – mówi prof. Witeczek. 

MROWISKO 
to	bardzo	dobra	
nazwa dla zmo-
dernizowanego 
budynku.	W	Cen-
trum	Kultury	Stu-
denckiej	będzie	
się	bowiem	bar-
dzo	wiele	działo,	
i	 to	 na	 różnych	
płaszczyznach.	
Na	 pierwszym	
poziomie	uloko-
wano	 SPIRALĘ.	
Klubowy	lokal	o	powierzchni	550	m2 podzielono na 
5	sal.	W	każdej	z	nich	bez	problemu	bawić	można	
się	przy	innym	gatunku	muzyki.	Na	dużym	parkiecie	
powinni	pomieścić	się	wszyscy	chętni.	Surowe	ce-
glane	ściany	w	połączeniu	z	lustrami	i	skórzanymi	
sofami	w	kolorze	czerwonym	i	niebieskim	nadają	
klubowym	wnętrzom	nowoczesny	charakter.	

Do	SPIRALI	prowadzi	strefa	wejściowa	o	powierzch-
ni	prawie	600	m2.	Tutaj	znajdują	się	ciekawie	zaaran-
żowane	szatnie,	sanitariaty	oraz	minigaleria,	czyli	
część	przeznaczona	na	prezentowanie	wystaw.	

Na	drugim	poziomie,	w	sali	widowiskowej	na	 
250	widzów	z	pełnym	zapleczem	scenicznym,	od-

bywać	się	będą	przedstawienia	teatralne,	wido-
wiska,	koncerty	oraz	występy	chórów.	Warto	pod-
kreślić,	że	oba	działające	przy	Politechnice	Śląskiej	
zespoły	chóralne	będą	ćwiczyć	w	nowej	200-me-

trowej	sali,	spe-
cjalnie	przysto-
sowanej	do	ich	
potrzeb.		

Niezależne	
wejście	prowa-
dzi	do	sali	ban-
kietowej	 na	 
80	 osób.	 Dys-
ponuje	 ona	
pełnym	zaple-
czem caterin-
gowym.	 Co	
jeszcze	trzeba	

wiedzieć	o	MROWISKU?	Bez	problemu	pomiesz-
czą	się	w	nim	wszystkie	organizacje	studenckie.	
Mają	do	dyspozycji	ponad	30	małych	biur	oraz	
salę	konferencyjną	na	70	osób.	

Oficjalne	otwarcie	MROWISKA	z	udziałem	
władz	uczelni,	władz	miasta	oraz	zaproszonych	
gości	odbyło	się	28	listopada.	Dzień	później	klu-
bową	działalność	rozpoczęła	SPIRALA.	(fid)

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyjnego  
z 28 listopada na www.gliwice.eu 

MROWISKO otwarte, 
SPIRALA się rozkręca

Wszyscy, którzy pamiętają, jak kiedyś wyglądała dawna stołówka studencka 
przy ul. Pszczyńskiej, teraz po wejściu do środka przecierają oczy ze zdumienia. 
Budynek zmienił się diametralnie. MROWISKO, czyli Centrum Kultury Studenckiej, 
to nowoczesny, wielofunkcyjny i świetnie wyposażony obiekt. Zaprojektował 
go prof. Jerzy Witeczek z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 
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Czy w tym roku również nie zabraknie ludzi dobrego serca, którzy 
chętnie wylicytują prace młodych artystów? Przekonamy się o tym 
5 grudnia, kiedy to po raz trzeci na falach Radia Plus Śląsk odbędzie 
się aukcja, podczas której zainteresowani będą mieli okazję zakupić 
dzieła wychowanków Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach. – Tym razem 
podopieczni gliwickiej placówki przygotowali obrazki przedstawiają-
ce św. Mikołaja. Prace wykonane techniką suchej pasteli w formacie  
A3 są oprawione w passe-partout i aluminiowe ramy. Autorami są 
dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które włożyły wiele starań w to, aby ich 
prace się podobały i znalazły nabywców – opowiada Jolanta Woźni-
ca, pomysłodawczyni przedsięwzięcia i opiekunka koła plastycz-
nego. Pieniądze uzyskane z aukcji zostaną przeznaczone na zakup 
prezentów pod choinkę dla dzieci. Prace można oglądać na stronie 
Domu Dziecka nr 3 www.ddz3.prv.pl, a informacje na temat licyta-
cji można znaleźć także na stronie Radia Plus Śląsk (www.plusslask.
pl). Początek radiowej aukcji – godzina 13.00. (as)

Alan, lat 13

Daniel, lat 10

Patrycja, lat 12
Michał, lat 10Alan, lat 12

KUP OBRAZEK  
I POMÓŻ  

DZIECIOM!

Mecz, który przeszedł do historii jako jed-
na z najefektowniejszych wygranych i symbol 
przezwyciężenia pozornie beznadziejnej sytu-
acji, stał się inspiracją dla organizatorów „Szla-
chetnej Paczki”. – Poza Twoim domem jest świat, 
w którym tysiące rodzin przegrywa swoje życie. 
Do przerwy! Dziś możesz po-
móc im wygrać – przekonu-
ją. W jaki sposób? Na stronie 
internetowej www.szlachet-
napaczka.pl została urucho-
miona baza rodzin czeka-
jących na pomoc. Każdy 
może wybrać jedną z nich  
i specjalnie dla jej członków 
przygotować bożonarodze-
niową paczkę.

W naszym mieście akcja 
jest organizowana już po raz 
piąty. W ubiegłym roku Gli-
wice były drugim rejonem w Polsce pod wzglę-
dem liczby wolontariuszy i obdarowanych. Czy 
uda się powtórzyć ten wynik? Wolontariusze  
– SuperW odwiedzili już ponad 100 najbardziej 
potrzebujących gliwickich rodzin, które nie 

mają postawy roszczeniowej, i w których bie-
da jest ukryta. – W szczególności były to rodziny 
wielodzietne, z chorymi lub niepełnosprawnymi 
dziećmi lub członkami rodziny, osoby starsze  
i samotne, rodziny, które dotknęło nieszczę-
ście oraz takie, których bieda jest niezawiniona  

– informują pomysłodaw-
cy przedsięwzięcia.

Opisy rodzin z listą po-
trzeb zostały opublikowa-
ne w anonimowej bazie in-
ternetowej, dzięki czemu 
każdy z nas może zostać 
darczyńcą, wybierając ro-
dzinę, dla której przy-
gotuje paczkę. W przy-
gotowanie podarunku 
może zaangażować się ca-
ła firma, rodzina i znajomi,  
klub sportowy, szkoła, jak 

i osoba prywatna. W Gliwicach podarunki bę-
dą przyjmowane w Zespole Szkół FILOMATA 
przy ul. Bojkowskiej 20A w sobotę i niedzie-
lę, 10 i 11 grudnia, w godzinach od 9.30 do 
18.00. (bom)

Zostań darczyńcą – zrób paczkę!
19 listopada ruszyła XI edycja ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 
Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Do przerwy 0:3”. Nawiązuje ono do 
słynnego finałowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy AC Milan i FC Liver-
pool. Drużynie Liverpoolu, w której na bramce stał Jerzy Dudek, udało 
się przełamać złą passę i zwyciężyć w drugiej połowie. 

„Warto rozmawiać”
Pod koniec listopada Waleria DĘBICKA z Gliwic obcho-
dziła setne urodziny. Z tej okazji Małgorzata Korze-
niowska, szefowa Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach, 
wręczyła jej w imieniu prezydenta miasta urodzinowy 
bukiet kwiatów.

Waleria Dębicka przyszła na świat 25 listopada 1911 roku w Krząt-
ce na Rzeszowszczyźnie. Jej mąż pochodził z wschodnich rubieży Polski.  
W 1958 roku przyjechali do Gliwic. Doczekali się 7 dzieci. Pani Waleria 
mieszka obecnie z najmłodszą córką. Ma 7 wnuków i 7 prawnuków. Od 
1977 roku jest wdową. Krótko (właśnie w latach 70. XX wieku) pracowała 
w Instytucie Metali Nieżelaznych. Poza tym niemal całe życie zajmowała 
się domem. Bardzo lubi przebywać z ludźmi. Ceni sobie ponad wszystko 
spotkania i długie rozmowy z rodziną oraz sąsiadami. (kik)
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Co? Gdzie? Kiedy?

7 grudnia na Scenie 
BAJKA (ul. Dolnych Wa-
łów 3) będzie można zoba-
czyć spektakl  „Andropauza 
– Męska Rzecz”. Przedsta-
wienie to – jak wyjaśnia 
podtytuł – zdecydowana 
odpowiedź na „Klimakte-
rium”. „Klimakterium… i już” 
to z kolei sztuka Elżbiety Jo-
dłowskiej, która objechała 
całą Polskę. Opowiedziany 
z humorem przez cztery ak-
torki temat utraty młodości 
zwabił do teatrów tłumy. 
Sukces zainspirował Jana 
Jakuba Należytego, który 
postanowił spojrzeć na pro-
blem mijającego czasu z punktu widzenia mężczyzny. W ten sposób powstała „Andropauza” 
– opowiedziana śmiesznymi dialogami i piosenkami historia pięciu mężczyzn. Nieznajomi  
o odmiennych osobowościach, charakterach i życiorysach spotykają się w sanatorium, 
gdzie stawiają czoła wspólnemu wrogowi – doktorowi Zósowi. W rolę kuracjuszy wcie-
lają się (zamiennie): Michał Pietrzak, Marek Siudym, Jacek Kawalec, Maciej Damięcki, Ry-
szard Kotys i Dariusz Gnatowski. Początek spektaklu – godz. 19.00. (bom)

Teatr PRESS FOTO 2011
„BZ WBK Press Foto 2011” to największy konkurs fotografii prasowej w Polsce. 

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięło udział 393 fotoreporterów, którzy 
nadesłali ponad 8600 zdjęć. Pokonkursową wystawę będzie można zobaczyć  
w Gliwicach w Galerii Miejskiej M{pi}K (Rynek 4 – 5). – Przypomnijmy sobie naj-
ważniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy – zachęcają organizatorzy. Wernisaż 
rozpocznie się 2 grudnia o godz. 18.00. Wystawa potrwa do 14 grudnia. (bom)

NIE TYLKO KSIĄŻKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zachęca do 
oglądania wystaw prezentowanych w swoich filiach 
na terenie całego miasta. Co placówka przygotowała  
na grudzień? 

Od 4 grudnia w Galerii „9” (Filia nr 9 przy ul. Czwartaków 18) będą udo-
stępniane prace Grażyny Palecznej. Artystka maluje amatorsko od pięciu lat 
– głównie pejzaże. Lubi bawić się kolorami i plamami. Tworzy na płótnie, bez 
szkicowania – to, co widzi i co czuje. Próbowała wielu technik malarskich, 
m.in. akrylu i akwareli. Jednak najbardziej upodobała sobie olej. Jej prace na 
stałe są eksponowane w bytomskiej galerii „W Szafie”. Ekspozycja w bibliote-
ce zatytułowana „Moje obrazy farbami i sercem malowane” będzie czynna 
do końca stycznia 2012 r. 

W „9” swoje fotografie pokaże także Krzysztof Lachowicz. Szczecinianin 
fotografuje od wczesnej podstawówki. Robi zdjęcia zarówno w technice 
cyfrowej, jak i tradycyjnej, używając kamer średnioformatowych, polaroidu,  
a nawet aparatów otworkowych. Wiele jego prac powstaje w technice czar-
no-białej, ale autor posługuje się też przetworzeniami cyfrowymi. Nie trzy-
ma się jednej tematyki – fotografuje pejzaże, portrety oraz tworzy pełne ko-
lorów i faktur kompozycje, zamieniając cyfrowo pospolite obrazy. Pomimo 
długoletniego doświadczenia jest fotografem poszukującym. Wciąż zaska-
kuje nowymi pomysłami i niebanalną stylistyką. Wystawa „Martwe kałuże” 
to czarno-białe prace inspirowane zimowym pejzażem. Ekspozycja będzie 
czynna od 12 grudnia do 31 stycznia 2012 r. 

Natomiast w sali wystawowej MBP przy Placu Inwalidów Wojennych 3 
będzie można oglądać wystawę „Miłość i wojna. Władca Pierścieni. Wojny  
i Japonia w literaturze, filmie i kulturze” przygotowaną przez Stowarzysze-
nie Miłośników Fantastyki, Kultury i Sportu Dalekiego Wschodu. Będzie ona 
udostępniana od 5 do 30 grudnia. W czasie trwania ekspozycji, 10 grudnia, 
odbędzie się impreza z wieloma atrakcjami. W programie m.in. pokazy walk 
i kramik z pamiątkami. Początek – godz.11.00. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. (bom)

MALARSTWO 
CIEŚLAK

Gliwicko-zabrzański okręg 
Związku Polskich Artystów 
Plastyków zorganizował kolej-
ną wystawę. W Restauracji „Trzy 
światy” (ul. Kilińskiego 14a) moż-
na oglądać malarstwo Ilony Cie-
ślak. Częstochowianka ukończy-
ła w swoim rodzinnym mieście 
Wydział Edukacji Artystycznej 
Akademii im. J. Długosza. Zaj-
muje się malarstwem, grafiką, 
rzeźbą w ceramice i fotogra-
fią. Wystawa będzie czynna do  
6 lutego 2012 r. (bom)

USA W OBIEKTYWIE
Zdjęcia z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych można oglądać w Galerii „Zakama-

rek”, działającej przy Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej (ul. Kaszubska 23). Wystawa „USA  
w Twoim Obiektywie” będzie udostępniana do 3 grudnia w godzinach otwarcia biblioteki. 

Na ekspozycji prezentowane są zdjęcia wybrane spośród prac nadesłanych na konkurs zor-
ganizowany w 2010 r. przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Ambasa-
dę Amerykańską w Warszawie oraz „American Corners” w Polsce. – Ameryka zawsze zajmowała 
ważne miejsce w wyobraźni Polaków. Pokazywali ją fotografowie i filmowcy na wiele sposobów. 
Teraz, kiedy coraz więcej Polaków podróżuje do Stanów Zjednoczonych i zdobywa doświadcze-
nie z pierwszej ręki, zastanawialiśmy się, jak wygląda Ameryka w ich obiektywie. Otrzymaliśmy 
wspaniałe zdjęcia  
z różnych zakątków. 
Zdjęcia ukazują co-
dzienne życie, pomni-
ki, ruchliwe miasta  
i wspaniałe krajobra-
zy. Mamy nadzieję, 
że zdjęcia, które wy-
braliśmy, pokazują 
prawdziwe oblicze 
Ameryki widzianej 
oczami Polaków 
– mówi Benjamin 
Ousley Naseman, 
konsul ds. prasy  
i kultury. (bom)

Wystawy
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
Wielkimi krokami zbliżają się święta. Muzeum w Gliwicach 
– tradycyjnie już – przygotowało zajęcia i spotkania, które 
wprowadzą nas w niepowtarzalną atmosferę Bożego Na-
rodzenia. W najbliższych dniach będziemy przygotowywać 
choinkowe ozdoby, poznawać tradycje i zwyczaje. 

W trzy grudniowe popołudnia będziemy spotykać się w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) na warsztatach. Każde z nich poświęcono innej tema-
tyce. 4 grudnia szykują się „Rozmowy przy świątecznym pierniku” (początek 
– godz. 12.00). 18 grudnia zajmiemy się ozdobami i dekoracjami choinko-
wymi podczas zajęć „Magiczne drzewko” (początek – godz. 12.00). Nato-
miast tuż przed Wigilią, 22 grudnia, odbędzie się spotkanie zatytułowane 
„Baśń zimowa” (początek – godz. 17.00). W warsztatach mogą wziąć udział  
wszyscy chętni. Wstęp jest wolny.

Do 22 grudnia w Willi Caro będą organizowane także lekcje muzeal-
ne „Śląskie Boże Narodzenie” i „Spotkania z baśnią zimową” dla przedszko-
li i szkół. Ich uczestnicy poznają dawne i współczesne zwyczaje, wierzenia 
i obrzędy związane z okresem Bożego Narodzenia. W jednej lekcji mo-
że wziąć udział maksymalnie 30 osób. Zajęcia trwają 60 minut i kosztują  
30 zł. Zapisy prowadzą pracownicy muzeum pod numerem telefonu 32/335-
44-03. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej  
www.muzeum.gliwice.pl. 

Gliwickie Muzeum zaprasza także na „Świąteczne spotkania z historią  
w Zamku Piastowskim”. Od 5 do 11 grudnia Pod Murami 2 organizowane bę-
dą bezpłatne zajęcia i warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Z oferty 
mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy szkolne (maksy-
malna liczba uczestników na jednych zajęciach to 30 osób). Co znalazło się 
w harmonogramie tych spotkań?

To tytuł koncertu fortepianowego, który odbędzie się 3 grudnia w Palmiarni Miejskiej  
(ul. Fredry 6). To także tytuł płyty Krzysztofa Kobylińskiego – znanego gliwickiego kompozytora 
i pianisty. Album ukaże się na początku 2012 r. Znalazły się na nim utwory nawiązujące do zna-
nej barcelońskiej bazyliki, słynnej z niepowtarzalności detali architektonicznych, z których ża-
den nie jest identyczny. Krzysztof Kobyliński dokonał transkrypcji własnych tematów „Sagrada 
Familia” na fortepian. Do wykonania zaprosił dwoje młodych pianistów – Jekatierinę i Stanisława 
Drzewieckich. Sam twórca również bierze czynny udział w projekcie, interpretując muzykę na 
swój indywidualny autorski sposób. Cała trójka zagra w najbliższą sobotę w Palmiarni. Koncert 
rozpocznie się o godzinie 19.00. Imprezę organizuje Fundacja Integracji Kultury Gliwice, którą 
wspiera miejski samorząd. (bom)

MISTRZOWSKIE  
INTERPRETACJE

Gliwicka Orkiestra Kameralna zaprasza melomanów 
na swój kolejny koncert z cyklu „Mistrzowskie Interpreta-
cje”. Impreza odbędzie się 4 grudnia w Centrum Edukacyj-
nym im. Jana Pawła II (w sąsiedztwie katedry). Początek 
– godz. 18.00. Wystąpi GOK pod batutą Wojciecha Rodka, 
kierownika muzycznego GTM, oraz Marcin Zdunik, młody 
wirtuoz wiolonczeli, laureat wielu krajowych i międzyna-
rodowych konkursów. Muzycy zaprezentują dzieła Piotra 
Czajkowskiego (Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur 
op.48 i Wariacje na temat rokoko na wiolonczelę i orkiestrę A-dur op.33) oraz Wolfganga Amade-
usza Mozarta (Symfonia g-moll KV 550). Wstęp na koncert jest wolny. (bom)

KWASOŻŁOPY  
W GLIWICACH

W Rock’a Music Clubie (Rynek 18) szykuje 
się bardzo energetyczna impreza. 4 grudnia 
wystąpi tam jeden z najważniejszych zespo-
łów thrashmetalowych w naszym kraju – Acid 
Drinkers. Grupa powstała w 1986 r. w Pozna-
niu z inicjatywy basisty i wokalisty Tomasza 
„Titusa” Pukackiego oraz gitarzysty Rober-
ta „Litzy” Friedricha. Od tego czasu muzycy 
wydali 15 albumów, zagrali setki koncertów 

i zdobyli wiele nagród. Na gliwickiej scenie pojawią się tuż po 19.00. Bilety na koncert można ku-
pić w kawiarence „Iglo” (Rynek 18) i księgarni muzycznej „Czas” (ul. Zwycięstwa 1). (bom)

Muzyka
Muzeum

4 grudnia 
Kino AMOK  

(ul. Dolnych Wałów 3) za-
prasza dzieci na „Mikołajki  
z przytupem”. W programie: 
projekcja filmu w 3D „Happy 
Feet: Tupot Małych Stóp 2”, 
stepowanie z pingwinkami 
oraz specjalne spotkanie  
z gościem z dalekiej półno-
cy. Początek – godz. 15.30. 
Uwaga rodzice! Biuro ds. 
kontaktów ze św. Mikoła-
jem mieści się w kasie kina  
(tel. 32/231-56-99, kasa@
amok.gliwice.pl). (bom)

Kino

fot. materiały prasowe organizatorów

Co? Gdzie? Kiedy?

5 grudnia
 godz. 8.30, 10.00, 11.30: „Mło-

dzi odkrywcy gliwickiej Starów-
ki” – warsztaty przeznaczone dla 
przedszkolaków, uczniów szkoły 
podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej; poprowadzi je 
Radosław Zdaniewicz

 godz. 13.00: zwiedzanie Zamku 
Piastowskiego – oprowadza Anna 
Kulczyk

6 grudnia
 godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30:  

„Obraz św. Mikołaja w legendzie, hi-
storii i popkulturze” – zajęcia prze-
znaczone dla uczniów szkoły pod-
stawowej; poprowadzi je Anna Kul-
czyk

7 grudnia
 godz. 9.00, 10.30, 12.00: „Krótka 

historia kartki świątecznej” – warsz-
taty przeznaczone dla uczniów 
szkoły podstawowej; poprowadzi 
je Joanna Puchalik

 godz. 13.00: zwiedzanie Zamku 
Piastowskiego – oprowadza Sonia 
Ogaza

8 grudnia
 godz. 9.00: „Starożytny Egipt  

– przewodnik dla małych odkryw-
ców” – zajęcia przeznaczone dla 

uczniów szkół podstawowych; po-
prowadzi je Sonia Ogaza

 godz. 10.30: „Krótka historia kartki 
świątecznej” – warsztaty przeznaczo-
ne dla uczniów szkół podstawowych; 
poprowadzi je Joanna Puchalik

 godz. 12.00: „W drodze do Betle-
jem” – zajęcia przeznaczone dla 
uczniów szkół podstawowych; po-
prowadzi je Anna Kulczyk

 godz. 13.00: zwiedzanie Zamku 
Piastowskiego – oprowadza Sonia 
Ogaza

9 grudnia
 godz. 10.00, 11.30, 13.00: „Staro-

żytny Egipt – przewodnik dla ma-
łych odkrywców” – zajęcia prze-
znaczone dla przedszkolaków  
i uczniów szkół podstawowych; po-
prowadzi je Sonia Ogaza

 godz. 14.30: zwiedzanie Zamku 
Piastowskiego – oprowadza Anna 
Kulczyk

10 i 11 grudnia – „Świąteczny week-
end z historią” – propozycja dla rodzi-
ców z dziećmi i grup szkolnych
 godz. 12.30 i 14.00: „Starożytny 

Egipt – przewodnik dla małych od-
krywców” – zajęcia przeznaczone 
dla młodszych dzieci (do lat 8); po-
prowadzi je Sonia Ogaza



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 48/2011 (562) czwartek, 1 grudnia 2011 r.10

Nasze „koronki” to białe szkło z motywem geome-
trycznym lub kwiatowym, wykonanym poprzez piasko-
wanie lub trawienie. W poprzednim odcinku „Kolorów...” 
nie wgłębiałam się w tajniki procesu jego wytwarzania. 
Pora powiedzieć więc trochę więcej [zainteresowanym zaś 
podpowiem, że tematyka produkcji szkła budowlanego 
z przełomu XIX i XX wieku została omówiona w artykule 
Antoniny Żaby, opublikowanym w numerze 3/2010 „Spo-
tkania z zabytkiem” – czasopisma wydawanego cyklicznie 
przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej]. 

Trawienie to metoda obróbki szkła poprzez nanie-
sienie kwasu fluorowodorowego i wyrycie dekoracji. 
Otrzymujemy zestawienie matu i przezroczystości. De-
koracje wyrytych na takiej powierzchni koronkowych 
ornamentów są różne. Floralne (spotykane w Gliwicach) 
mają zazwyczaj formę maleńkich ośmiolistnych kwiat-
ków na diagonalnej szachownicy złożonej z mniejszych 
kwiatuszków. Ten typ szkła pokrytego sitodrukiem zwa-
ny jest też szkłem muślinowym. 

„Koronki” zachowały się jeszcze w wielu oknach gliwic-
kich kamienic, niestety – najczęściej fragmentarycznie (jako 
relikty dawnych witraży). Najprawdopodobniej tworzyły 
kompozycje ramowe dla kwater z białego, przezroczyste-
go szkła. Stawiam to pod znakiem zapytania, bo do końca 
nie wiadomo, co było w środkowej części przeszkleń. Ko-
lorowe wstawki w narożach okien (płytki z „wyrżniętym” 
kwiatkiem) przypominają dla odmiany jubilerskie ozdoby. 
Ciekawe połączenie – „koronki” i „biżuteria”. 

Warto zadać pytanie: Czy możliwe było stworzenie 
równie ciekawych kompozycji, lecz w wersji skromniej-
szej? Tak. Należało użyć do tego białego lub kolorowego 
szkła (o seledynowej, liliowej czy żółtej barwie) z intere-
sującą fakturą. Ta najczęściej występująca w Gliwicach 
przyjmowała kształt „gwiazdek”. Rzadziej używano szkła  
o fakturze żwirku, gąbki, prążków czy żłobków. Tafle mia-
ły łączenie drewniane, nieołowiane. 

Opisane kompozycje witrażowe doświetlały pomiesz-
czenia w budynkach powstałych w latach 20. i 30. XX wie-
ku. Proste rozwiązania dodawały uroku klatkom schodo-
wym i pozytywnie oddziaływały na gości wchodzących 
do kamienicy. Warto o tym pamiętać, drodzy Czytel-
nicy, kiedy zaczyna w Was kiełkować myśl o wymianie  
o starych okien. Czy rozweselą Was „plastiki” o dużo szer-
szych ramach niż drewniane, wpuszczające przez to mniej 
światła? Apeluję do szczęściarzy posiadających jeszcze 
w swoim budynku tak oryginalne, przedwojenne kru-
che dekoracje: Doceńcie je. Nawet w egoistycznej trosce  
o swój dobry nastrój.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Kolory miasta

Tekst o przeszkleniach z mlecznego szkła sprowokował Was, drodzy Czytelnicy, do 
arcyciekawych porównań. Bardzo trafne było na przykład skojarzenie z dawnym rę-
kodziełem. „Przecież to przypomina stare koronki!” – tak m.in. komentowano prezen-
towane przed tygodniem zdjęcia. Ta opinia odnosi się również do zamieszczonej dziś 
fotografii witrażowej kompozycji z białego trawionego szkła, znajdującej się w oknie 
budynku szkoły muzycznej przy ul. Wieczorka. 

25 października w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Zorganizowano je  
w czterech turach. Sekretarz miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 45 parom okolicznościowe medale i dyplomy „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 12 małżeństw świętujących 
półwiecze lub 60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w czwartej 
turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Anna i Jerzy Wesołkowie, 
Irena i Janusz Wikertowie, Zofia i Michał Witrakowie, Bogna Pajerska-Wojnarowska i Józef Wojnarowski,  Maria i Tadeusz 
Woźniakowie, Elżbieta i Adam Zemłowie, Józefa i Józef Żakowie oraz Michalina i Zbigniew Żurakowscy. Diamentowe 
Gody celebrowali natomiast: Irena i Stefan Cieśliccy, Helena i Józef Romanowowie, a także Gertruda i Karol Sidzinowie. 
Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Gertrudę i Wiktora Polifków. (kik)
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KOMUNIKATY

DOTACJE 

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

dostawę dziewięciu fabrycznie nowych  
niskopodłogowych autobusów komunikacji  

miejskiej w 2012 r.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2011 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego  
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” na

dostawę ubrań służbowych dla kierowców  
PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 16 grudnia 2011 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2011 r. o godz. 9.00.

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach,  

ul. Bolesława Śmiałego 2b 

ogłasza I nieograniczony przetarg 
ustny (z licytacją) na sprzedaż 

trzech samochodów osobowych.

Termin przetargu: 12 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia organizowanego według procedur 

określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę tuszy i tonerów oraz innych  
akcesoriów komputerowych.

Termin składania ofert: 8 grudnia 2011 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
ustnego nieograniczonego  

odbywającego się w drodze licytacji na ustalenie stawki 
czynszu na dzierżawę nieruchomości: 

 dz. nr 373, obręb Zatorze, ul. św. Marka 52  
w Gliwicach

Termin licytacji: 14 grudnia 2011 r. o godz. 12.00.
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Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Gliwicach,  
ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych  
organizowanych według procedur określonych  

regulaminem PWiK Gliwice na:

►	 dostawę komputerów FUJITSU oraz monitorów 
SAMSUNG.

Termin składania ofert: 6 grudnia 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

►	 dostawę koagulantu do strącania ze ścieków 
fosforu za pomocą żelaza aktywnego Fe+3.

Termin składania ofert: 8 grudnia 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Gliwicach, 
ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
organizowanego na podstawie ustawy  

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. 

Udzielenie długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia: 
„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej  

w Gliwicach – II etap” w kwocie 9 735 305,80 zł.

Termin składania ofert: 19 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2011 r. o godz. 12.00.

1) W ZAKRESIE WSPIERANIA  
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
W TERMINIE OD 1 STYCZNIA 2012 R.  
DO 30 CZERWCA 2012 R.
Cel konkursu
Powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo 
mieszkańców miasta w różnorodnych formach ak-
tywności fizycznej, których realizacja zaplanowana 
jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca  
2012 r.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

osób nieposiadających uprawnień do uczestnictwa 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez polskie związki sportowe,

 organizowanie zawodów oraz imprez sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
44–100 Gliwice lub wysłać pocztą w terminie do  
16 grudnia 2011 r.

2) W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI  
W 2012 ROKU
Cel konkursu
1. Powierzenie i wspieranie zadań publicznych w dzie-
dzinie kultury i sztuki, których realizacja zaplanowana 
jest na 2012 r.
2. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury
2.1. Cel – zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze 
oraz poziomu organizowanych wydarzeń kulturalnych 
w Gliwicach: 
a)  przez odbiorców treści kulturowych (bierny udział);
b)  przez twórców treści kulturowych (czynny udział).
2.2. Kierunki działania:
a)  organizacja festiwali, przeglądów, koncertów, wystę-

pów artystycznych, prezentacji, wystaw, konkursów, 
plenerów, warsztatów;

b)  wydawanie publikacji, periodyków, książek, katalo-
gów, nagrań audiowizualnych, wydawnictw reali-
zowanych z zastosowaniem innych technik zapisu 
niż druk, opracowań multimedialnych, filmowych, 
muzycznych, o tematyce związanej z Gliwicami lub 
też mieszkańcami;

c)  organizowanie przedsięwzięć prezentujących i pie-
lęgnujących różnorodność kulturową miasta oraz 
jej tożsamość,

d)  podtrzymywanie i upowszechnianie działań z zakresu 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Wspieranie artystycznych działań o charakterze lo-
kalnym.
3.1. Cel – rozwój środowisk twórczych. 
3.2. Kierunki działania:

a) tworzenie warunków oraz narzędzi mających 
wpływ na zwiększenie twórczej działalności 
wśród społeczności;

b) opracowanie projektów wspierających rozwój 
edukacji artystycznej w obrębie projektu i two-
rzenia treści kulturowych;

c) realizacja programów wspierających dostoso-
wanie się artystów do realiów współczesnej 
gospodarki.

4. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji kultu-
ralnej i dziedzictwa kulturowego.
4.1.  Cel – zwiększenie znaczenia przedsięwzięć kultu-
ralnych organizowanych w Gliwicach.
4.2. Kierunki działania:

a)  organizacja projektów szkoleniowych dla osób 
zarządzających projektami z zakresu kultury; 

b)  organizacja konferencji, cyklów spotkań dla 
środowisk twórczych z zakresu marketingu, 
zarządzania i promocji kultury;

c)  upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez 
organizację konferencji, warsztatów, cyklów 
spotkań dla środowisk twórczych z zakresu 
marketingu, zarządzania i promocji kultury;

d)  realizacja projektów, które umożliwią bliższe 
poznanie z różnymi dziedzinami sztuk;

e)  upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. 
publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy; 

f )  upowszechnianie sztuki i historii Gliwic poprzez 
wydawnictwa książkowe, opracowania multime-
dialne, organizowanie konferencji, warsztatów, 
wystaw;

g)  realizacja projektów skierowanych na nowator-
skie formy edukacji kulturalnej.

Terminy składania ofert 
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
44–100 Gliwice lub wysłać pocztą w terminie:
a) I termin składania ofert: do 15 grudnia 2011 r. 
b) II termin składania ofert: do 1 czerwca 2012 r.

3) W DZIEDZINIE TURYSTYKI  
I KRAJOZNAWSTWA W 2012 ROKU

Cel konkursu
1. Powierzenie i wsparcie zadań publicznych miasta 
Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, których 
realizacja zaplanowana jest na 2012 rok.
2. Zadania publiczne przewidziane do realizacji w dzie-
dzinie turystyki i krajoznawstwa obejmują następujące 
przedsięwzięcia:
2.1. organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów 
i wycieczek tematycznych,
2.2. organizacja imprez turystki kwalifikowanej, szcze-
gólnie w środowisku dzieci i młodzieży, 
2.3. tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla 
dzieci i młodzieży,
2.4. opracowanie folderów i przewodników turystycz-
nych po Gliwicach,
2.5. upowszechnianie walorów turystycznych miasta 
w kraju i regionie,
2.6. organizacja konferencji, prelekcji i szkoleń o tema-
tyce turystycznej,
2.7. promocja atrakcji turystycznych Ziemi Gliwickiej,
2.8. edukacja krajoznawcza.

Terminy składania ofert 
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
44–100 Gliwice lub wysłać pocztą w terminie do  
15 grudnia 2011 r. 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA GLIWICE:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

Pełna treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert znajduje się na stronie www.gliwice.eu w dziale w Organizacje pozarządowe/Konkursy 2012,  
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Dotacje na 2012 r. oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i stronie internetowej 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
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DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

§ 1
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór 
wniosków o wsparcie finansowe klubów 
sportowych w formie dotacji celowych 
na zadania z zakresu sportu realizowane  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  
2012 r. we wszystkich zespołowych dyscy-
plinach sportowych, w których realizowany 
jest cel publiczny miasta Gliwice, jakim jest 
wzrost poziomu sportowego osób szczegól-
nie uzdolnionych sportowo oraz osiąganie 
przez nie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie krajowym i mię-
dzynarodowym.

§ 2
1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się 
kluby sportowe mające siedzibę na terenie 
miasta Gliwice zrzeszające zawodników 
posiadających licencje zawodnika wydane 
przez uprawnione do tego polskie związki 
sportowe, karty zgłoszenia lub inne doku-
menty uprawniające do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym organizo-
wanym przez polskie związki sportowe.
2. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby 
o jakich mowa w punkcie 1, których osią-
gnięcia i działalność są szczególnie istotne 
dla promocji miasta Gliwice.

§ 3
Kluby sportowe posiadające siedzibę oraz 
prowadzące działalność na terenie miasta 
Gliwice i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku mogą otrzymać dotację celową na 
zadania polegające na:
1) realizacji programów szkolenia sportowe-
go wraz z organizacją obozów i zgrupowań, 
w tym koszty:
a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – do 

50% wartości przyznanej dotacji,
b) utrzymania lub wynajmu obiektów spor-

towych przeznaczonych do prowadzenia 
szkolenia sportowego oraz organizacji 
zawodów sportowych,

c) specjalistycznej opieki medycznej oraz 
badań lekarskich,

d) zakupu niezbędnego sprzętu sporto-
wego przeznaczonego do prowadzenia 
szkolenia,

e) wpisowego (opłat), transportu, zakwa-
terowania, wyżywienia oraz zakupu pa-
liwa niezbędnego do realizacji programu 
szkolenia sportowego,

f ) zakupu odżywek i napojów,
g) ubezpieczenia zawodników i kadry szko-

leniowej,
h) obsługi leasingu operacyjnego związa-

nego tylko z realizacją zadania,
2) organizacji oraz udziale w zawodach  
i rozgrywkach sportowych organizowanych 
przez polskie związki sportowe oraz zawo-
dach zagranicznych, w tym koszty:
a) wynajmu i utrzymania obiektów,
b) wpisowego, opłat startowych, związko-

wych, rejestracyjnych, licencji, zezwo-
leń,

c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) transportu oraz zakupu paliwa,
e) wyżywienia i zakwaterowania,
f ) zabezpieczenia medycznego,
g) ubezpieczenia zawodników i kadry szko-

leniowej,
h) obsługi technicznej zawodów,
i) obsługi leasingu operacyjnego związa-

nego tylko z realizacją zadania.

§ 4
1. Przyznana dotacja nie może przekro-
czyć 80% całkowitych kosztów realizacji 
zadania.
2. Finansowy wkład własny zaproponowany 
przez klub w ofercie musi zostać zachowany 
podczas realizacji zadania.
3. W przypadku zrealizowania zadania  
i równoczesnego braku zaangażowa-
nia środków własnych, o których mowa  
w ust. 2, przewidzianych na jego realizację 
kwota dotacji ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu do wydatkowanych przez klub 
na zadanie środków.

§ 5
1. Klub sportowy zobowiązany jest przezna-
czyć część środków finansowych otrzyma-
nych w formie dotacji na pokrycie kosztów 
związanych ze szkoleniem sportowym dzieci 
i młodzieży oraz ich udziałem w zawodach 
sportowych. 
2. Klub sportowy zobowiązany jest zapropo-
nować we wniosku, jaką część otrzymanej 
dotacji zamierza przeznaczyć na pokrycie 
kosztów związanych ze szkoleniem spor-
towym dzieci i młodzieży.
3. Ostateczna minimalna wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział  
w zawodach, zostanie określona w umowie.

§ 6
Zasady przyznawania dotacji:
1) Udzielanie wsparcia finansowego na re-
alizację zadań w zakresie sportu odbywa się 
na wniosek klubu sportowego.
2) Klub sportowy składa wniosek na druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w terminie do dnia 14 grudnia 
2011 r. w sekretariacie Wydziału Kultury 

i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego lub 
listownie na adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwy-
cięstwa 21 (w przypadku nadesłania oferty 
pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu 
Miejskiego).
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub innego rejestru właściwego dla da-
nego klubu

b) z adnotacją podpisaną przez upoważ-
nione osoby, iż jest on aktualny na dzień 
złożenia wniosku,

c) statut klubu z oświadczeniem, iż jest on 
aktualny na dzień złożenia wniosku pod-
pisanym przez upoważnione osoby, 

d) sprawozdanie merytoryczne klubu za rok 
2010 r., 

e) sprawozdanie finansowe (bilans, ra-
chunek wyników lub rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa) klubu za 
rok 2010, 

f ) licencje klubu i zawodników,
g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

i uprawnienia kadry szkoleniowej,
h) uprawnienia zawodników do reprezen-

towania klubu w rozgrywkach ligowych 
potwierdzone przez polski związek spor-
towy,

i) informacja o wcześniejszej działalności 
klubu, w zakresie którego dotyczy wnio-
sek o dotację.

4) Wszystkie dokumenty będące załącznika-
mi do wniosku muszą być złożone w postaci 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem i podpisane przez 
uprawnione osoby – zgodnie ze statutem, 
KRS lub innym rejestrem.
5) Dotowane z budżetu miasta mogą być 
tylko zadania realizowane na terenie miasta 
Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
6)  Wnioski mogą być uzupełniane w ter-
minie 7. dni od daty zakończenia naboru 
wniosków.
7) Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) niekompletne,
b) nieprawidłowo wypełnione,
c) złożone po terminie określonym w ust. 2.
8) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.
9) Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane 
pod uwagę następujące kryteria:
a) poziom sportowy, jaki reprezentuje klub 

w danej dyscyplinie,
b) sposób promowania miasta Gliwice  

w kraju i na świecie oraz znaczenie re-
alizacji proponowanego zadania dla 
promocji Gliwic,

c) zainteresowanie dyscypliną sportową 
wśród mieszkańców Gliwic,

d) dotychczasowe osiągnięcia sportowe,
e) posiadane zasoby kadrowe (ilość oraz 

kwalifikacje trenerów i instruktorów), rze-
czowe, sprzętowe oraz doświadczenie 
w działalności sportowej w dyscyplinie, 
której wniosek dotyczy,

f ) charakterystyka bazy sportowej będącej 
w dyspozycji wnioskodawcy przeznaczo-
nej do realizacji zadania,

g) prawidłowość i terminowość rozliczania 
się z otrzymanych dotychczas środków 
finansowych na realizację zadań publicz-
nych miasta Gliwice,

h) całkowity koszt realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz udział środków 
własnych,

i) udział szkolenia sportowego dzieci i mło-
dzieży w realizacji zadania.

§ 7
1. Prezydent Miasta Gliwice podejmuje de-
cyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dota-
cji klubowi sportowemu oraz jej wysokości  
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od da-
ty upływu terminu uzupełniania wniosków.
2. Decyzja Prezydenta Miasta jest osta-
teczna.

§ 8
1. Przekazywanie środków finansowych 
odbywa się na podstawie pisemnej umo-
wy zawartej pomiędzy miastem Gliwice  
a klubem, któremu przyznano dotację.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest złoże-
nie przez wnioskodawcę skorygowane-
go kosztorysu i harmonogramu zadania 
uwzględniającego wysokość przyznanej 
dotacji, zgodnie ze wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, 
najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia 
zadania. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach termin ten może ulec skróceniu.
3. Podmiot dotowany w terminie 30 dni 
od daty zakończenia realizacji zadania zo-
bowiązany jest do przedstawienia szcze-
gółowego sprawozdania merytorycznego  
i finansowego z wykonania zadania, zgodnie 
ze wzorem przedstawionym w załączniku  
nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Miasto Gliwice może żądać od dotowa-
nego podmiotu składania sprawozdań 
częściowych z realizacji zadania. 
5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków i możliwości uzyskania dotacji 
udziela Referat Sportu Wydziału Kultu-
ry i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (tel. 32/238-54-44, 32/239-
12-11).

Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu 
poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych  

we wszystkich zespołowych dyscyplinach sportowych

Nazwa i adres zamawiającego: miasto Gli-
wice, Wydział Planowania Przestrzennego,  
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia: SIWZ można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi 
Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych (parter), ul. Zwycięstwa 21, od 
poniedziałku do środy od godz. 8.00 do godz. 
16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 
17.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, 
tel. +48/32/239-12-56, faks +48/32/231-27-
25, za zaliczeniem pocztowym lub na stronie 
internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Zamówienia pu-
bliczne Urzędu Miejskiego.
Koszt specyfikacji: 10,00 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz 
wielkości lub zakresu zamówienia:
zamówienie obejmuje opracowanie projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego rejon osiedla Kopernika na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gli-
wicach nr VII/85/2011 z 14 kwietnia 2011 r.  
– o powierzchni opracowania ok. 210 ha.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) sporządzenie tekstu i rysunku projektu pla-
nu zgodnie z obowiązującą ustawą z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w zakresie ustalonym w art. 15 tej ustawy 
i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (DzU nr 164, 
poz. 1587) oraz zgodnie z przepisami innych 
ustaw związanych z problematyką planowa-
nia przestrzennego;
b) opracowanie prognozy oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze spełniającej wyma-
gania określone w ustawie z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU nr 199,  
poz. 1227 z późn. zm.) oraz pisemnej informacji, 
w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględ-
nione w projekcie planu ustalenia zawarte  
w prognozie oddziaływania na środowisko;
c) sporządzenie prognozy skutków finan-
sowych uchwalenia planu, uwzględniającej 
wymagania rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
(DzU nr 164, poz. 1587);
d) opracowanie wniosku o wyrażenie zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne zgodnie z ustawą z 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j. DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266 z późn. 
zm.) – o ile zajdzie taka potrzeba;
e) kompletowanie dokumentacji formalno-
prawnej, w ciągu całego okresu sporządzania 
projektu planu, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (DzU nr 164, poz. 1587);
f ) skoordynowanie ustaleń projektu planu  
w rejonie granic jego opracowania z zapisami 
obowiązujących planów sąsiednich;
g) opracowanie rysunku projektu planu  
w wersji elektronicznej w formacie DGN lub 
RDL, na nośnikach cyfrowych oraz doprowadze-
nie do jego poprawnego działania na sprzęcie 
i oprogramowaniu będącym w posiadaniu za-
mawiającego, w tym możliwości dokonywania 
wydruków fragmentów rysunku planu (sporzą-
dzanie wyrysów) oraz importowania fragmen-
tów rysunku do edytora tekstowego;
h) wprowadzenie projektu planu do Edytora 
Aktów Prawnych;
i) doprowadzenie do opublikowania uchwały 
w sprawie przedmiotowego planu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przedmiot umowy zostanie wykonany eta-
pami, stanowiącymi przedmiot odrębnych 
odbiorów i fakturowania zgodnie z terminami 
ich realizacji określonymi w harmonogramie, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Pro-
jekt planu należy wykonać z wykorzystaniem 
technik komputerowych w formie nakładki 
na przekazaną przez zamawiającego mapę 
numeryczną miasta (sytuacyjną z nakładką 
uzbrojenia).
Forma opracowania projektu planu miejsco-
wego:
a) w postaci dokumentu na papierze: 4 egzem-
plarze opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z gra-
nicami określonymi w uchwale – skala rysunku 
planu 1:2000 oraz 2 egzemplarze dokumentacji 
formalno-prawnej (oryginał + kopia);
b) wersja elektroniczna projektu planu (rysu-
nek+tekst): 2 egzemplarze.

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 71.41.00.00-5 – nazwa: Usługi pla-
nowania przestrzennego.

Oferty częściowe: zamawiający nie dopusz-
cza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie prze-
widuje możliwości składania ofert warian-
towych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie 
przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
od daty podpisania umowy
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzie-
lania zaliczek na poczet wykonania zamó-
wienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
których wiedza i doświadczenie pozwoli na 
prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy 
wykonawca musi wykazać, że w okresie ostat-
nich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie) zrealizował  
z należytą starannością co najmniej 2 miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego 
o powierzchni opracowania każdego z nich 
minimum 20 ha. Przez realizację planu za-
mawiający rozumie opublikowanie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym województwa.
W przypadku podmiotów działających wspól-
nie warunek posiadania wiedzy i doświadcze-
nia podlega sumowaniu. 
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
których potencjał techniczny pozwoli na pra-
widłowe wykonanie zamówienia.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy dysponują lub będą dysponować oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia, to 
znaczy co najmniej 1 osobą legitymującą się 
aktualnym wpisem na listę członków Okrę-
gowej Izby Urbanistów.
W przypadku podmiotów działających wspól-
nie osoby zdolne do wykonania zamówienia 
podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 
których sytuacja ekonomiczna i finansowa 
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamó-
wienia.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych 
warunków dokonana zostanie w oparciu  
o informacje zawarte w niżej wymienionych 
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu po-
twierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:
 oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZ-
NIKA NR 2,

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wy-
konywaniu zamówienia wraz z informacja-
mi potwierdzającymi spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacji o podstawie do dysponowania 
tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5,

 oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU  
NR 5, potwierdzające że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia,

 wykaz wykonanych, a w przypadku świad-
czeń okresowych lub ciągłych również wy-
konywanych usług w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy  
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 oraz załączenie 
dokumentu potwierdzającego, że usługi 
te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i do-
świadczeniu, potencjale technicznym, oso-
bach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych pod-
miotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zaso-
bami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu po-
twierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
 oświadczenie o braku podstaw do wyklu-

czenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-
stru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNI-
KA NR 2.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowa-
niu na potencjał innych podmiotów, które 
będą brały udział w realizacji części zamówie-
nia, przedkłada także dokumenty określone 
powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców 
mających siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-
twierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszo-

no upadłości, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo składania ofert.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeże-
nia, zgodnie z którym o zamówienie mogą 
ubiegać się wykonawcy, u których ponad  
50% pracowników stanowią osoby niepeł-
nosprawne.

Wadium: zamawiający nie wymaga wnie-
sienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – waga – 100,00%
Termin składania ofert: 15 grudnia 2011 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi In-
teresantów, stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub listow-
nie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.00.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142 
(1 piętro).
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest pro-
wadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowa-
nie nie jest prowadzone w celu ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zasto-
sowaniem aukcji elektronicznej: zama-
wiający nie zamierza dokonywać wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.

Zmiany umowy: zamawiający przewiduje 
istotne zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy pod 
następującymi warunkami:
Zmiany umowy w trybie art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych możliwe są 
jedynie:
a) w sytuacjach określonych w załączniku  
nr 1 do umowy pn.: "Harmonogram prac pro-
jektowych", który stanowi integralną część 
umowy, tj.:
 termin realizacji IV etapu może ulec zmia-

nie, o ile zajdzie potrzeba ponowienia 
uzgodnień w niezbędnym zakresie, wyni-
kająca z wprowadzenia zmian do projektu 
planu w związku z rozpatrzeniem uwag 
przez prezydenta miasta;

 termin realizacji V etapu może ulec zmia-
nie w przypadku ponowienia procedury, 
wynikającego ze stwierdzenia przez Radę 
Miejską konieczności dokonania zmian  
w przedstawionym do uchwalenia pro-
jekcie planu miejscowego, w tym także  
w wyniku uwzględnienia uwag do projek-
tu planu oraz na skutek prawomocnego 
rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody 
stwierdzającego nieważność uchwały  
w sprawie planu miejscowego;

b) w przypadku zmian w czasie trwania umo-
wy obowiązujących przepisów prawnych, 
mających wpływ na treść niniejszej umowy, 
w tym sposób opracowania przez wykonawcę 
projektu planu miejscowego.
Ewentualne zmiany umowy, wynikające  
z okoliczności określonych powyżej, pozostają 
bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za 
realizację przedmiotu umowy.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika

PRZETARGI
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NIERUCHOMOŚCIDOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

NIERUCHOMOŚCI

§ 1
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór 
wniosków o wsparcie finansowe klubów 
sportowych w formie dotacji celowych 
na zadania z zakresu sportu realizowane  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  
2012 r. we wszystkich indywidualnych 
dyscyplinach sportowych, w których reali-
zowany jest cel publiczny miasta Gliwice, 
jakim jest wzrost poziomu sportowego 
osób szczególnie uzdolnionych sportowo 
oraz osiąganie przez nie wysokich wyni-
ków sportowych we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym.

§ 2
1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się 
kluby sportowe mające siedzibę na terenie 
miasta Gliwice zrzeszające zawodników 
posiadających licencje zawodnika wydane 
przez uprawnione do tego polskie związki 
sportowe, karty zgłoszenia lub inne doku-
menty uprawniające do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym organizo-
wanym przez polskie związki sportowe.
2. Wsparcie finansowe mogą otrzymać 
kluby o jakich mowa w punkcie 1, których 
osiągnięcia i działalność są szczególnie 
istotne dla promocji miasta Gliwice.

§ 3
Kluby sportowe posiadające siedzibę oraz 
prowadzące działalność na terenie miasta 
Gliwice i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku mogą otrzymać dotację celową na 
zadania polegające na:
1) realizacji programów szkolenia spor-
towego wraz z organizacją obozów  
i zgrupowań, w tym koszty:
a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – do 

50% wartości przyznanej dotacji,
b) utrzymania lub wynajmu obiektów 

sportowych przeznaczonych do pro-
wadzenia szkolenia sportowego oraz 
organizacji zawodów sportowych,

c) specjalistycznej opieki medycznej oraz 
badań lekarskich,

d) zakupu niezbędnego sprzętu sporto-
wego przeznaczonego do prowadzenia 
szkolenia,

e) wpisowego (opłat), transportu, zakwa-
terowania, wyżywienia oraz zakupu 
paliwa niezbędnego do realizacji pro-
gramu szkolenia sportowego,

f ) zakupu odżywek i napojów,
g) ubezpieczenia zawodników i kadry 

szkoleniowej,
h) obsługi leasingu operacyjnego zwią-

zanego z realizacją zadania.
2) organizacji oraz udziale w zawodach  
i rozgrywkach sportowych organizowa-
nych przez polskie związki sportowe oraz 
zawodach zagranicznych, w tym koszty:
a) wynajmu i utrzymania obiektów,
b) wpisowego, opłat startowych, związko-

wych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń,
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) transportu oraz zakupu paliwa,
e) wyżywienia i zakwaterowania,
f ) zabezpieczenia medycznego,
g) ubezpieczenia zawodników i kadry 

szkoleniowej,
h) obsługi technicznej zawodów,
i) obsługi leasingu operacyjnego zwią-

zanego z realizacją zadania.

§ 4
1. Przyznana dotacja nie może przekro-
czyć 80% całkowitych kosztów realizacji 
zadania.

2. Finansowy wkład własny zapropono-
wany przez klub w ofercie musi zostać 
zachowany podczas realizacji zadania.
3. W przypadku zrealizowania zadania  
i równoczesnego braku zaangażowa-
nia środków własnych, o których mowa  
w ust. 2, przewidzianych na jego realizację, 
kwota dotacji ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu do wydatkowanych przez klub 
na zadanie środków.

§ 5
1. Klub sportowy zobowiązany jest prze-
znaczyć część środków finansowych 
otrzymanych w formie dotacji na pokry-
cie kosztów związanych ze szkoleniem 
sportowym dzieci i młodzieży oraz ich 
udziałem w zawodach sportowych. 
2. Klub sportowy zobowiązany jest zapro-
ponować we wniosku, jaką część otrzyma-
nej dotacji zamierza przeznaczyć na po-
krycie kosztów związanych ze szkoleniem 
sportowym dzieci i młodzieży.
3. Ostateczna minimalna wysokość środ-
ków finansowych przeznaczonych na 
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz 
ich udział w zawodach, zostanie określona 
w umowie.

§ 6
Zasady przyznawania dotacji:
1) Udzielanie wsparcia finansowego na 
realizację zadań w zakresie sportu odbywa 
się na wniosek klubu sportowego.
2) Klub sportowy składa wniosek na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w terminie do 
14 grudnia 2011 r. w sekretariacie Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta Urzę-
du Miejskiego lub listownie na adres:  
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 (w przy-
padku nadesłania oferty pocztą, liczy się 
data wpływu do Urzędu Miejskiego).
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowe-

go lub innego rejestru właściwego dla 
danego klubu z adnotacją podpisaną 
przez upoważnione osoby, iż jest on 
aktualny na dzień złożenia wniosku,

b) statut klubu z oświadczeniem, iż jest on 
aktualny na dzień złożenia wniosku pod-
pisanym przez upoważnione osoby, 

c) sprawozdanie merytoryczne klubu za 
rok 2010, 

d) sprawozdanie finansowe (bilans, ra-
chunek wyników lub rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa) klubu za 
rok 2010, 

e) licencje klubu i zawodników,
f ) dokumenty potwierdzające kwalifika-

cje i uprawnienia kadry szkoleniowej,
g) informacja o wcześniejszej działalno-

ści klubu, w zakresie którego dotyczy 
wniosek o dotację.

4) Wszystkie dokumenty będące załącz-
nikami do wniosku muszą być złożone  
w postaci oryginału lub kserokopii po-
twierdzonej za zgodność z oryginałem 
i podpisane przez uprawnione osoby 
– zgodnie ze statutem, KRS lub innym 
rejestrem.
5) Dotowane z budżetu miasta mogą 
być tylko zadania realizowane na terenie 
miasta Gliwice lub na rzecz jego miesz-
kańców.
6) Wnioski mogą być uzupełniane w ter-
minie 7. dni od daty zakończenia naboru 
wniosków.
7) Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) niekompletne,
b) nieprawidłowo wypełnione,
c) złożone po terminie określonym w ust. 2.
8) Złożenie wniosku nie jest równoznacz-
ne z przyznaniem dotacji.
9) Przy rozpatrywaniu wniosków będą 
brane pod uwagę następujące kryteria:
a) poziom sportowy, jaki reprezentuje 

klub w danej dyscyplinie,
b) sposób promowania miasta Gliwice 

w kraju i na świecie oraz znaczenie re-
alizacji proponowanego zadania dla 
promocji Gliwic,

c) zainteresowanie dyscypliną sportową 
wśród mieszkańców Gliwic,

d) dotychczasowe osiągnięcia sporto-
we,

e) posiadane zasoby kadrowe (ilość oraz 
kwalifikacje trenerów i instruktorów), 
rzeczowe, sprzętowe oraz doświad-
czenie w działalności sportowej  
w dyscyplinie, której wniosek doty-
czy,

f ) charakterystyka bazy sportowej bę-
dącej w dyspozycji wnioskodawcy 
przeznaczonej do realizacji zadania,

g) prawidłowość i terminowość rozlicza-
nia się z otrzymanych dotychczas środ-
ków finansowych na realizację zadań 
publicznych miasta Gliwice,

h) całkowity koszt realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz udział środków 
własnych,

i) udział szkolenia sportowego dzieci  
i młodzieży w realizacji zadania.

§ 7
1. Prezydent Miasta Gliwice podejmuje 
decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu 
dotacji klubowi sportowemu oraz jej wy-
sokości w terminie nieprzekraczającym 30. 
dni od daty upływu terminu uzupełniania 
wniosków.
2. Decyzja Prezydenta Miasta jest osta-
teczna.

§ 8
1. Przekazywanie środków finansowych 
odbywa się na podstawie pisemnej umo-
wy zawartej pomiędzy miastem Gliwice  
a klubem, któremu przyznano dota- 
cję.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest złoże-
nie przez wnioskodawcę skorygowane-
go kosztorysu i harmonogramu zadania 
uwzględniającego wysokość przyznanej 
dotacji, zgodnie ze wzorem przedstawio-
nym w załączniku nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, najpóźniej na 21 dni przed 
datą rozpoczęcia zadania. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może ulec skróceniu.
3. Podmiot dotowany w terminie 30. dni 
od daty zakończenia realizacji zadania 
zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania meryto-
rycznego i finansowego z wykonania 
zadania, zgodnie ze wzorem przedsta-
wionym w załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.
4. Miasto Gliwice może żądać od dotowa-
nego podmiotu składania sprawozdań 
częściowych z realizacji zadania. 
5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków i możliwości uzyskania dotacji 
udziela Referat Sportu Wydziału Kultu-
ry i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (tel. 32/238-54-44, 32/239-
12-11).

Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów 
sportowych w indywidualnych dyscyplinach sportowych

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
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Cena wywoławcza nieruchomości netto:  
111 634,20 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1200,00 zł

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2011 r., nr 177, poz. 1054).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Gli-
wice nr PM-298/11 z 7 lutego 2011 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowa-
nej, położonej w Gliwicach na płd. od ul. Zielnej, 
obejmującej działkę nr 1339/3, obręb Bojków, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00039688/5 oraz sporządzenia  
i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102,  
poz. 651 z późn. zm.).
27 kwietnia 2011 r. przeprowadzony został I ustny 
przetarg nieograniczony, który zakończył się wyni-
kiem negatywnym. 4 lipca 2011 r. przeprowadzony 
został II ustny przetarg nieograniczony, który zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1339/3 
stanowi teren niezabudowany, o regularnym kształ-
cie zbliżonym do prostokąta. W rejestrze gruntów 
nieruchomość oznaczona jest jako RIIIb, co oznacza 
grunty orne.
Otoczenie nieruchomości stanowią niezabudowane 
działki gruntu oraz luźna zabudowa o charakte-
rze mieszkaniowym przy ul. Parkowej i dalej przy  
ul. Rolników. Dojazd do nieruchomości odbywa 
się od ul. Koniczynowej poprzez działkę nr 1339/4, 
znajdującą się w liniach rozgraniczających jednostek 
drogowych terenów dróg układu obsługowego 
oznaczonych symbolem Ek/08/KDd. Uzbrojenie 
w sąsiedztwie działki (w ulicy Parkowej): sieć te-
lekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i elek-
tryczna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie 
autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków  
w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., opu-
blikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego  
nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409) teren położony  
w Gliwicach na płd. od ul. Zielnej, obejmujący dział-
kę nr 1339/3, obręb Bojków, oznaczony jest sym-
bolem E1.8/MN2 – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zgodnie z ustaleniami planu dla ww. terenu prze-
znaczeniem podstawowym jest zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych 
funkcji związanych z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie 
przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu. 
Działka nr 1339/3 objęta jest zasięgiem strefy  
SP-30% obejmującej tereny, których wartość wzrosła 
w wyniku uchwalenia planu, dla których ustalono 
30% stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata ta nie 
jest naliczana gdy zbywającym jest miasto Gliwice).
Przedmiotowy teren w całości znajduje się na ob-
szarze górniczym oraz KWK „Sośnica-Makoszowy” 
oraz objęty jest zasięgiem stref:
• SH-2 – obserwacji archeologicznej, w granicach 

której, w przypadku prowadzenia większych prac 
ziemnych (prace ziemne związane z realizacją 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, 
wykopami pod fundamenty dużych budynków 
oraz prac związanych z budową autostrad i dróg 
układu podstawowego), należy prowadzić obser-
wację połączoną z nadzorem archeologicznym;

• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury wraz z jej rozbudową w formie zwartej 
zróżnicowanej zabudowy dzielnicy Bojkowa,  
w której obowiązują: standardy zabudowy zgod-
nie z odpowiednimi ustaleniami zdefiniowanymi 
dla terenów oraz zróżnicowanie i rozczłonkowa-
nie formy zabudowy i formy dachów dla nowych 
budynków o powierzchni zabudowy powyżej  
500 m2, położonych wewnątrz strefy zurbanizo-
wanej i zabudowanej. Dla wszelkich planowanych 
przedsięwzięć budowlanych wymagane jest uzy-
skanie warunków geologiczno-górniczych wyda-
wanych przez Okręgowy Urząd Górniczy.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się  
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po 
południowej stronie autostrady A4, stanowiące-
go dzielnicę Bojków w Gliwicach, zatwierdzone-

go uchwałą nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., dostępną na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego – www.gliwice.
eu (zakładka „Biblioteka”).
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury 
technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami 
sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości  
12 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, dz. nr 1339/3, obręb Bojków, 
imię i nazwisko osoby, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 21 grudnia  
2011 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpła-
ty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko  
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do  
21 grudnia 2011 r. do godz. 16.00.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu 

na poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu 
wpłaty pozostałej części należności,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie 
do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na 
wskazane konto bankowe, 

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i termi-
nie podanym w zawiadomieniu oraz stanowi 
odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy, 
w związku z czym nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie  

i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia 
wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 
3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby praw-
nej) lub aktualnego (wydanego w okresie do  
3 m-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.

Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, sta-
nowisko ds. zamówień publicznych i przetargów,  
tel. 32/239-12-56. 
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na od-
płatne 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. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku 
bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem ich w księdze wieczystej. Nabywca nie-
ruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji  
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem prezydenta miasta Gliwice nr PM-298/11  
z 7 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami.

28 grudnia 2011 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony  
z obniżoną ceną wywoławczą o 10%, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na płd. od ul. Zielnej w Gliwicach, obejmującej działkę 
nr 1339/3 o pow. 0,1068 ha, obręb Bojków, zapisanej w KW nr GL1G/00039688/5. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 907 383,14 zł
w tym podatek VAT (23%): 356 665,14 zł

Wadium: 191 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 19 100,00 zł

* zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054). 

Opis nieruchomości: 
Działki nr 52, 53, 54, 559, 560 stanowią teren niezabudowany 
o łącznej pow. 0,5002 ha. Działki tworzą kompleks o kształcie 

nieregularnym, są nieogrodzone, w miarę równe i płaskie, lekko 
wznoszące się w kierunku północno-wschodnim.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 191 000,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 52, 53, 54, 
56, 559, 560, obręb Ligota Zabrska, imię i nazwisko osoby, na czyją 
rzecz nieruchomości będą nabywane”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 15 grudnia 2011 r. 

21 grudnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,  
w sali nr 254, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą o 10%, na sprze-
daż prawa własności nieruchomości o łącznej pow. 1,0099 ha, położonych przy ul. św. Jacka w Gliwicach, 
obejmujących niezabudowane działki:

Dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 52, 53, 54, 559, 560, obręb Ligota Zabrska prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00032089/7, natomiast dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 56, obręb 
Ligota Zabrska – GL1G/00058709/8. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
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 nr 52, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,2151 ha, 
 nr 53, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,1151 ha, 
 nr 54, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,1439 ha, 

 nr 559, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,0156 ha, 
 nr 560, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,0105 ha, 
 nr 56, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,5097 ha.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły na stronie internetowej  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i prze-
targi na wysokość czynszu

użytkowe

mieszkalne

►	ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego 10, lo- 
kal nr 1, pow. 134,13 m2, parter, 5 po-
mieszczeń, korytarz, sanitariat i WC 
(bez pomieszczeń przynależnych)

Termin przetargu: 16 grudnia 2011 r. o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
990 000,00 zł
Wadium: 50 000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 12 grudnia 2011 r.

Lokale na sprzedaż

►	ul. Dolnych Wałów 21a, lokal nr 5, 
pow. 66,67 m2,II piętro, 2 pokoje, 
kuchnia z aneksem łazienkowym, 
przedpokój, piwnica o pow. 9,90 m2

Termin przetargu: 16 grudnia 2011 r. o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
151 000,00 zł
Wadium: 15 100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 12 grudnia 2011 r.

►	ul. Powstańców Warszawy 3, lokal  
nr 9, pow. 69,14 m2, IV piętro, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój  
z dostępem do WC z kl. schodowej

Termin przetargu: 16 grudnia 2011 r. o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
160 000,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 12 grudnia 2011 r.

►	ul. Zwycięstwa 26, lokal nr 8, pow.  
79,70 m2, III piętro, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC

Termin przetargu: 16 grudnia 2011 r. o godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
148 000,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin wniesienia wadium: 12 grudnia 2011 r.
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Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzys-

two Budownictwa Spo-
łecznego w Gliwicach, 

ul. Warszawska 35b,

ZAWIADAMIA O:

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

Poł. przy ul. Poziomkowej, obręb Czechowice Północ

Poł. przy ul. Tarnopolskiej, obr. Brzezinka

Poł. przy ul. Stanisławowskiej, obr. Brzezinka

 działka nr 77/34, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1196 m2

Termin przetargu: 19 grudnia 2011 r. 
o godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 227 598,13 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 15 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/35, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1218 m2

Termin przetargu: 19 grudnia 2011 r. 
o godz. 10.45
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 231 446,80 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 15 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/36, obręb 
Czechowice Północ, pow. 
1205 m2

Termin przetargu: 19 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 229 172,53 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 15 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/37, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1190 m2

Termin przetargu: 19 grudnia 2011 r. 
o godz. 12.15
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 226 547,71 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 15 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/38, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1175 m2

Termin przetargu: 19 grudnia 2011 r. 
o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 223 924,12 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 15 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/39, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1170 m2

Termin przetargu: 20 grudnia 2011 r. 
o godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 223 048,36 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/40, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1164 m2

Termin przetargu: 20 grudnia 2011 r. 
o godz. 10.45.

Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 221 999,17 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/41, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1166 m2

Termin przetargu: 20 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 222 348,49 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/42, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1114 m2

Termin przetargu: 20 grudnia 2011 r. 
o godz. 12.15
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 213 250,18 zł
Wadium: 22 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/43, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1178 m2

Termin przetargu: 21 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 224 448,10 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/44, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1180 m2

Termin przetargu: 21 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.45
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 224 798,65 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/46, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1184 m2

Termin przetargu: 21 grudnia 2011 r. 
o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 225 498,52 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 77/47, obręb 
Czechowice Północ, o pow. 
1194 m2

Termin przetargu: 21 grudnia 2011 r. 
o godz. 13.15
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 227 247,58 zł
Wadium: 23 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 16 grudnia 
2011 r.

 działka nr 277/7, obręb 
Brzezinka o pow. 0,0913 ha
Termin przetargu: 28 grudnia 2011 r. 
o godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 151 210,05 zł 
Wadium: 16 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 23 grudnia 
2011 r.

 działka nr 277/13, obręb 
Brzezinka o pow. 0,1031 ha
Termin przetargu: 28 grudnia 2011 r. 
o godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 162 216,09 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 23 grudnia 
2011 r.

 działka nr 277/14, obręb 
Brzezinka o pow. 0,1091 ha
Termin przetargu: 28 grudnia 2011 r. 
o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 171 656,34 zł 
Wadium: 18 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 23 grudnia 
2011 r.

 działka nr 277/6, obręb, Brzezinka o pow. 0,1069 ha
Termin przetargu: 28 grudnia 2011 r. o godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:168 195,12 zł 
Wadium: 17 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 23 grudnia 2011 r.

ogłoszeniu I przetargu pisemnego ofertowego na 
wysokość stawki czynszu za najem następującego 
lokalu użytkowego – garaż:

 ul. Tarnogórska 124, pow. 14,56 m2

Termin przetargu: 8 grudnia 2011 r., godz. 10.00.

ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem następują-
cego lokalu użytkowego:

 ul. Tarnogórska 78/I, pow. 150,91 m2

Termin przetargu: 22 grudnia 2011 r., godz. 10.00.

ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem następują-
cego lokalu użytkowego:

 ul. Lipowa 9 (w podwórzu), pow. 
12,37 m2

Termin przetargu: 15 grudnia 2011 r., godz. 13.00

ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem następują-
cego lokalu użytkowego:

 ul. Uszczyka 31, pow. 43,91 m2

Termin przetargu: 15 grudnia 2011 r., godz. 12.00.

ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem następują-
cego lokalu użytkowego:

 ul. Zawadzkiego 1/I, pow. 61,57 m2

Termin przetargu: 15 grudnia 2011 r., godz. 10.00.

ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem następują-
cego lokalu użytkowego:

 ul. Zawadzkiego 1/II, pow. 104,39 m2

Termin przetargu: 15 grudnia 2011 r., godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na 
stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
66 500,00 zł
Wadium: 7 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 700,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT  
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice 
nr PM 1301/11 z 3 października 2011 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 r., 
nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Opis nieruchomości:
działka nr 532 o powierzchni 295m2 i działka 
nr 1284 o pow. 48 m2 położone są bezpośred-
nio przy ul. Łabędzkiej. Sąsiedztwo nieru-
chomości stanowi zabudowa mieszkaniowa  
i usługowa. Kształt działek jest regularny  
w formie wieloboku, zbliżony do prostokąta. 
Działka nr 532 jest niezabudowana, zagospo-
darowana, ogrodzona. Działka nr 1284 jest 
niezabudowana, zagospodarowana – utwar-
dzona i stanowi dojazd do nieruchomości 
sąsiedniej. Działki nie są uzbrojone, natomiast 
posiadają dostęp do sieci teletechnicznej, 
energii elektrycznej, gazowej, wodno-kana-
lizacyjnej.

Przeznaczenie i sposoby zagospodarowa-
nia nieruchomości:
przeznaczenie terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ozna-
czona jest symbolem: 19MN, co oznacza: 
tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi,
b. drobna wytwórczość.
Przedmiotowe działki znajdują się w strefie 
obserwacji archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się 
z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru stano-
wiącego dzielnicę Stare Gliwice w Gliwicach, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/1036/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia  
2010 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
nr 107 z 15 czerwca 2010 r., poz. 1787.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infra-
struktury technicznej wymaga uzgodnienia 
z dysponentami sieci i obciąża całkowicie 
nabywcę nieruchomości. Przed przystąpie-
niem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium określone 
w niniejszym ogłoszeniu, w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PE-
SEL lub nazwa firmy oraz numer NIP, na czyją 
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 5 stycznia 2012 r. Prosimy 

o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub 
jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 5 stycznia 
2012 r. do godz. 16.00.
Po przetargu wadium zwracane jest bez-
względnie na konto wpłacającego bez możli-
wości przeksięgowania na inny przetarg.

Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

 zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają, 

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

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem nieru-
chomości oraz złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach deklaracji podatkowej lub informacji  
w zakresie podatku od nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
 wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości;
 okazanie dowodu osobistego osoby obec-

nej na przetargu;
 pełnomocnictwo wydane w formie aktu 

notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej;

 aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie do 3 m-cy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej  
(w przypadku osoby fizycznej);

 pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych i prze-
targów, tel. 32/239-12-56.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice  
nr 1301/11 w sprawie sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Prezy-
dent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.).

10 stycznia 2012 r. o godz. 10.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, w sali nr 142, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
zbycie nieruchomości niezabudowanej obejmujących działki nr 532 i 1284,  
obr. Stare Gliwice, o pow. 343 m2, położonej przy ul. Łabędzkiej, użytek 
„B i Bp”, KW GL1G/00032266/2. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
– DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości stanowiące własność miasta Gliwice:

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Wykazy nieruchomości

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 199/2011 do 12 grudnia 2011 r.
• nr 207-210/2011 do 15 grudnia 2011 r.
• nr 221-223/2011 do 15 grudnia 2011 r.
• nr 226/2011 do 15 grudnia.2011 r.

przeznaczone do oddania w użytkowanie 
wieczyste w trybie bezprzetargowym na 
poprawę zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej:

• nr 200 /2011 do 12 grudnia 2011 r.

przeznaczone do sprzedaży w trybie prze-
targu nieograniczonego:

• nr 201-204/2011 12 grudnia 2011 r.
przeznaczone do sprzedaży w trybie prze-
targu ograniczonego:

• nr 205/2011 do 12 grudnia 2011 r.
przeznaczona do zbycia jako nieruchomość 
zamienna w ramach przyznania odszko-
dowania:

• nr 206/2011 do 13 grudnia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
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1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie minimum średnie, 
2) 2 lata stażu na podobnym stanowisku, 
3) umiejętność obsługi komputera (programy Word  
i Excel z pakietu Microsoft Office 2007), 
4) znajomość obsługi programu Płace, Płatnik, programu 
obsługi banku. 

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność, 
2) dyspozycyjność. 

3. Zakres głównych zadań na stanowisku:
1) sporządzanie list płac i dokumentacji dotyczącej 
wynagrodzeń,
2) sporządzanie sprawozdań GUS i podobnych,
3) nadzór nad prawidłowością i terminowością zawie-
ranych umów z kontrahentami,
4) prowadzenie archiwum placówki,
5) prowadzenie dokumentacji korespondencyjnej pla-
cówki.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (opublikowany 
na stronie: www.gliwice-puchatka.pl),
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem), potwierdzające 
kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach,
7) oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzają-
cego brak przeciwwskazań zdrowotnych na ww. sta-
nowisko,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe (opublikowane na stronie www.gliwice-pu-
chatka.pl),
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 
(publikowane na stronie www.gliwice-puchatka.pl).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny 
być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU  z 2008 r., nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub 
przesyłać w terminie do 7 grudnia 2011 r. do godz. 
12.00 na adres: Przedszkole Miejskie Nr 34 w Gliwicach, 
ul. Chatka Puchatka 9, 44-109 Gliwice, w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwicach”.

Aplikacja, które wpłyną do placówki po wyżej określo-
nym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie nastąpi w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwi-
cach 7 grudnia 2011 r. o godz. 13.00. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/234-25-17. Osoby dopuszczone do II eta-
pu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostaną 
powiadomione telefonicznie do 8 grudnia 2011 r. do 
godz. 12.00.

Dodatkowe informacje:
zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. 
zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod-
legają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

Wydawca: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
www.gliwice.eu, e-mail: kp@um.gliwice.pl.
Redaguje zespół: Monika Grzeczyńska (dystrybucja), tel. 32/239-11-54, e-mail: grzeczynska_m@um.gliwice.pl, Marek Jarzębowski (redaktor naczelny),  
tel. 32/239-12-89, e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl, Małgorzata Kazek-Baranowska (skład, grafika), Katarzyna Kozub-Kulik (informacje prasowe),  
Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji), tel. 32/238-54-09, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl, Bogusława Masternak (informacje prasowe),  
Anna Scehura (informacje prasowe), Agnieszka Konopacka (ogłoszenia), 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl.
Nakład: 25 000 egzemplarzy.  Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z póź. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. 

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

wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia:
• nr 627 – 634 do 13 grudnia 2011 r.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 616-625 do 14 grudnia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych;
• przygotowywanie dokumentacji postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych;
• udział w pracach komisji przetargowej;
• opracowywanie planu zamówień publicznych  

i bieżące wprowadzanie zmian w tym zakresie;
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych i spo-

rządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień 
publicznych wydziału;

• udostępnianie informacji publicznej w zakresie 
prowadzonych postępowań;

• udostępnianie dokumentacji postępowań organom 
kontrolnym;

• sporządzanie umów dla zamówień publicznych 
prowadzonych przez wydział;

• archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych.

Wymagania konieczne: 
1. wykształcenie: 

• wyższe o kierunku: prawo, administracja, lub 
• wyższe techniczne o dowolnym kierunku (zakoń-

czone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra 
inżyniera) pod warunkiem posiadania ukończo-
nych studiów podyplomowych z zakresu zamó-
wień publicznych,

2. co najmniej rok udokumentowanego (świadectwem 
pracy, zaświadczeniem, referencjami, opinią lub 
innym dokumentem) doświadczenia zawodowego, 
związanego z udzielaniem zamówień publicznych 
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych,

3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. praktyczna znajomość przepisów ustawy z 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU  
z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:
• dobra znajomość obsługi komputera w zakresie 

programów MS Word i MS Excel,
• staż pracy w podmiotach udzielających zamówień 

publicznych na mocy ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

Cechy charakteru:
dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w ze-
spole, zdolności analityczne, operatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biu-

letynie Informacji Publicznej na stronie http://

www.um.gliwice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i ko-
munikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia  
o naborach/Dokumenty do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż 
pracy i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca 
w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Doku-
menty do pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 29 grudnia 2011 r. do 
godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 354. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych – 9 stycz-
nia 2012 r. 

Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu (w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3). 

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi 
do 4 stycznia 2012 r. 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie http://www.um.gliwice.
pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Do-
kumenty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458  
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej  
w wyniku przeprowadzonego naboru.

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

w Wydziale Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zatrudnienie nastąpi na czas określony – na okres 1 roku. 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka 9,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

– pracownik administracji (½ etatu)

nabór nr KD-1110/26/11/IR-3/3

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• obsługa klientów w zakresie przyjmowania zamówień na 

wykonanie map, wypisów, wyrysów w formie wydruków 
komputerowych i innych materiałów państwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich realizacja;

• udostępnianie informacji z bazy danych ewidencji grun-
tów i budynków – obsługa klienta zewnętrznego i we-
wnętrznego;

• uzupełnianie i aktualizacja bazy danych. 

Wymagania konieczne: 
1. wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu 

magistra inżyniera o kierunku: geodezja i kartografia, 
górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, zarządzanie 
i inżynieria produkcji,

2. co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, 
3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. znajomość przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. DzU z 2010 r., nr 193,  
poz. 1287 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej usta-
wy, w szczególności w zakresie zasad udostępniania pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
• rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i bu-

downictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjono-
wania systemów i przechowywania kopii zabezpie-
czających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnienie tych baz (DzU z 2001 r., nr 78  
poz. 837),

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lutego 
2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geo-
dezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji,  
a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego (DzU z 2004 r., nr 37, poz. 333),

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z 17 maja 1999 r. w sprawie określenia 
rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gro-
madzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania 
zasobu (DzU z 1999 r., nr 49, poz. 493),

6. znajomość instrukcji technicznej K-1 z 1998 roku Mapa 
Zasadnicza (DzU z 1999 r., nr 30, poz. 297),

7. znajomość przepisów rozporządzenia ministra rozwoju regio-
nalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (DzU z 2001 r., nr 38, poz. 454). 

Wymagania pożądane:
• uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii 

wynikające z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne,

• znajomość rozporządzenia ministra infrastruktury  
z 28 października 2004 r. (DzU z 2004 r., nr 243, poz. 2432)  
w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (zgodnie 
z art. 59 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

• znajomość oprogramowania EWID,
• znajomość języka obcego. 

Cechy charakteru:
samodzielność, komunikatywność odpowiedzialność, mo-
bilność, asertywność, odporność na stres. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Infor-

macji Publicznej na stronie http://www.um.gliwice.pl/bip/  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miej-
skim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane 
doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie http://www.um.gliwice.pl/bip/  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miej-
skim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 8 grudnia 2011 r. godz. 
17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 354. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych: 19 grudnia 
2011 r. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opubli-
kowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone w ogłoszeniu (w odnie-
sieniu do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do  
14 grudnia 2011 r. Kandydaci nie będą informowani indy-
widualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie http://www.um.gliwice.pl/bip/  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miej-
skim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458  
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii  

w pełnym wymiarze czasu pracy

• diagnosta/monter sieci kompu-
terowych – wykształcenie średnie 
techniczne lub wyższe, mile widziane 
doświadczenie na podobnym stano-
wisku, bardzo dobra znajomość sieci 
LAN/WLAN, podstawowa znajomość 
języka angielskiego, prawo jazdy  
kat. B, tworzenie sieci komputero-
wych, konfigurowanie urządzeń ty-
pu Router, MikroTik, Ubiquiti, praca  
w terenie, w budynkach i na wysoko-
ściach, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Ornontowice, Knurów, Czerwionka-
Leszczyny;

• kierowca samochodu ciężarowe-
go – wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie, prawo jazdy kat. C+E, 
kurs na przewóz rzeczy, miejsce pracy: 
Gliwice;

• mechanik samochodowy – do-
świadczenie zawodowe na ww. 
stanowisku 2 lata, naprawa samo-
chodów osobowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• operator koparki kołowej – do-
świadczenie zawodowe na ww. sta-
nowisku min. 2 lata, uprawnienia na 

koparkę do 0,8 m3, prawo jazdy, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

• technolog – wykształcenie technicz-
ne, doświadczenie z systemem ERP, 
znajomość rys. technicznego i ob-
róbki skrawaniem, dobra znajomość 
j. włoskiego, francuskiego, angielskie-
go lub niemieckiego, wprowadzanie 
wyrobów do produkcji, opracowywa-
nie technologii produkcji przyrządów 
technologicznych i montażowych, 
przygotowywanie ofert dla klientów, 
jedna zmiana (w czasie pracy godzin-
na przerwa na lunch), miejsce pracy: 
Gliwice i woj. śląskie.

Osoby zainteresowane spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, 
Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 9 i 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41. 

Powiatowy Urząd Pracy informuje...UWAGA! O
ferty  

z 24 lis
topada 2011 r.

nabór nr KD-1110/38/11/GE-2
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RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,  

(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)

Czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00. 
Wystawa czasowa: „WIĘCEJ – SZYBCIEJ – LEPIEJ. 
Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej” (czynna 
do 28 stycznia 2012 r.)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 

Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.

Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wy-
stawa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum  
w Gliwicach

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawa czasowa: „Rynek – centrum średniowiecznego  
i nowożytnego miasta” (czynna do 17 czerwca 2012 r.)

Muzeum w Gliwicach

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza miesz-
kalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawa czasowa: „Z dziejów gliwickiego harcerstwa” 
(czynna do 13 lutego 2012 r.)

CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina,  

tel. 32/231-32-39

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00, 
sobota, niedziela – od 10.00 do 17.00, w poniedziałki  
– Palmiarnia nieczynna

Wstęp do wszystkich oddziałów  
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!

Kino Amok
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa),  
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

Galeria Miejska M{pi}K
Rynek 4 – 5,  

www.galeriampik.pl

 2 grudnia, godz. 18.00: „BZ WBK Press Foto 2011”  
– wernisaż wystawy

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57,  

tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 1 grudnia: „Czarodziejski las” – warsztaty dla dzieci (10.00), 
XIX Jazz Sessions – Najpiękniejsze bossa novy – koncert 
(19.00)

q 3 grudnia: „Hrabina Marica” (18.00), The Metropolitan 
Opera: Live in HD – „Rodelinda” G. F. Haendla – Scena 
Bajka (18.15) 

q 4 grudnia: „Hrabina Marica” (17.00)
q 6 grudnia: „Skarby Złotej Kaczki” (10.00, 17.30)
q 7 grudnia: „Skarby Złotej Kaczki” (10.00), „Andropauza” 

– Scena Bajka (19.00)

Miejska Biblioteka  
Publiczna w Gliwicach  

ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05
www.biblioteka.gliwice.pl

Świąteczne lekcje i warsztaty w Muzeum  
– do 22 grudnia – szczegóły na stronie 9

W najbliższy czwartek szykuje się nie lada gratka dla sympatyków 
jazzu i form muzycznie pokrewnych – tegoroczna odsłona Jazz 

Sessions. – Tym razem proponujemy spotkanie z jazzowymi  
interpretacjami muzyki latynoskiej – zapowiadają organizatorzy.


